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Student` la Universitatea de 
arhitectur` [i urbanism 

Ion Mincu, sec]ia design 
de produs, am fost dintotdeauna

\ndr`gostit` de imagine 
[i am visat s`-mi pictez 

g\ndurile, \n lumin` [i culoare, pe
p\nz` sau senzor/film.

Iubesc ploaia [i v\ntul [i sper ca
visele-mi s` nu se termine 

niciodat`,iubesc irealul [i sper 
s`-i descop`r secretele r`mase

nedescoperite, iubesc...
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Z ilele astea s-au desf\[urat examenele de licen]\. Nu-mi pot scoate din
minte urm\toarea scen\: tîn\r cadru didactic universitar, proasp\t devenit
lector. Masculin, hot\rît [i categoric. Vine în catedr\, smulge 35 de lucr\ri din
teancul de corectat, fumeaz\ un trabuc întreg, pic\ 25, promoveaz\ 10,

semneaz\ lucr\rile [i pleac\. Nu conteaz\ c\ singura lucrare pe care o notase cu 10
avea patru gre[eli de ortografie pe prima pagin\, nu conteaz\ c\ notase cu nota 1 (unu!)
lucr\ri care con]ineau trei pagini scrise... Domnul e hot\rît [i categoric. Pleac\, iar fumul
de trabuc las\ în urm\ un aer irespirabil. 

Poate for]ez simbolul, dar scena seam\n\ bine cu sistemul criticii literare de la
noi. Exact cum spune Dan Lungu în anchet\, „criticii no[tri ]in s\ eticheteze, s\ clasifice,
s\ pun\ [tampila”, nu conteaz\ c\ o pun prost, c\ nu exist\ criterii comune, c\ poate
ar trebui s\ împart\ responsabilitatea cu al]ii... Graba cea mare e s\ punem pixul ro[u,
s\ ne dovedim puterea. De aici o întreag\ mentalitate: a scriitorilor masochi[ti care se
supun ca ni[te oi, ba chiar tremur\ de frica marelui critic (s\ vede]i cum arat\
dedica]iile pentru critici, unele trimise de autori foarte tineri!), a criticilor care se împ\uneaz\
provincial [i penibil cu o for]\ care n-are nimic de-a face nici cu competen]ele, nici
m\car cu onestitatea lor.  Exact asta închide sistemul, îl face nepermeabil pentru cei din
exterior, se tot macin\ la o moar\ care e numai a noastr\ [i c\reia numai noi îi în]elegem
codurile, iar cea care pierde e literatura român\ pur [i simplu.  

{coala româneasc\ e refractar\ la sistemele de evaluare obiective, care par prea matematice
[i nu ]in cont de „sufletul elevului” [i dac\ „n-ai fler pedagogic, degeaba”, iar critica

literar\ e refractar\ la teorie, la criterii, se bazeaz\ în general pe „nas”. E bine s\ ai nas critic
[i e foarte bine s\ ai fler pedagogic, dar regulile sînt f\cute pentru cei care nu le au. {i majoritatea

nu le au. În schimb, n-am v\zut mai mare b\[c\lie decît cea pe marginea termenilor din
pedagogia contemporan\, decît rîsul gros [i atoate[tiutor în fa]a criteriilor de evaluare

standardizate, decît dispre]ul pentru teorie al exact acelor critici care nici m\car n-au fost
înzestra]i cu vreun bun gust nativ. Exact a[a cum se face caz de corectitudinea politic\, ca de

ceva artificial [i comic, pe cînd noi n-am trecut înc\ nici de faza salutului obligatoriu.  

În România nu exist\ reguli. Dac\ e[ti student, e[ti la cheremul  unui profesor fum\tor de
trabuc. Dac\ e[ti scriitor, e[ti la cheremul unui critic care de multe ori nu are nas nici pentru propriile

emana]ii. Exist\ [i profesori absolut minuna]i, a[a cum exist\ [i comentatori de c\r]i cu totul
remarcabili. Dar ei sînt pu]ini [i nu to]i au norocul s\-i întîlneasc\. Civiliza]ia nu se m\soar\ dup\

vîrfuri. Din acest punct de vedere, pedagogic [i literar, sîntem una dintre cele mai înapoiate ]\ri
din lume. 

lluummiinnii]]aa
mmaarrccuu

[[ccooaa ll aa   
[[ ii   cc rr ii tt ii ccaa

S igur ne-am întîlnit, am trecut unii pe lîng\ al]ii pe str\zile imposibile ale
ora[ului. To]i [i-au parcat ma[inile pe trotuar [i noi le [tergem cu hainele
alese cu grij\ caroseriile lucioase. Înjur\m în gînd atît de tare c\ am putea
face parte oricînd dintr-un cor dirijat cu [terg\toare îndoite. Într-o zi am

mîncat în aceea[i cîrcium\, st\team la o mas\ în spate cu ni[te prieteni [i ne-am întins
pîn\ tîrziu, pîn\ luminile au început s\ se estompeze [i cearc\nele chelnerilor s-au
r\sfrînt peste bar. Poate ne-ai v\zut, ai intrat, ai c\utat cu disperare un loc liber [i dup\
aia ai ie[it în noapte [i-ai trîntit u[a. Aveai atîta dreptate s\ te enervezi! 

La sfîr[itul toamnei e cel mai r\u, umezeala [i frunzele muceg\ite te scot din min]i,
î]i perforeaz\ articula]iile, î]i dau junghiuri [i nu-]i dore[ti decît s\ g\se[ti un loc uscat
[i o ciorb\ fierbinte. Iube[ti Bucure[tiul cu aceea[i patim\ cu care-l dete[ti. {i tu ai
venit din provincie? Ai vrut s\ r\mîi dup\ facultate aici, s\-]i încerci norocul altfel
decît au f\cut-o ai t\i? Poate ]i-a fost greu pîn\ ]i-ai g\sit locul, dar acum nu-]i mai
imaginezi cum ar fi s\ treci zilnic pe alte str\zi, prin alte gropi... 

Dac\ m\ uit mai bine, v\d doar ni[te siluete, atît. Unele mai rînjite, altele mai
pu]in. Sigur ne întîlnim la C\rture[ti, ne fî]îim printre rafturile doldora de c\r]i [i
bem ceaiuri aromate pîn\ ni se umfl\ bur]ile. R\sfoim multe reviste (ne
plictisesc îngrozitor pentru c\ par trase la xerox), citim acelea[i articole, ne c\ut\m
job-uri cu muuult timp liber [i bine pl\tite. Vezi c\ [tiu? Doar ]i-am zis c\ ne-am
v\zut [i prin magazine [i la alimentara non-stop [i la nu [tiu ce lansare cu lume
mult\. 

Totul e s\ reu[e[ti s\-]i aminte[ti un indiciu, dup\ aia totul se simplific\. E
un joc al dracului de amuzant [i de pervers: vezi de cîteva ori ni[te oameni,
nu-i cuno[ti,  dar î]i  atrag aten]ia cu ceva. O s\-i reîntîlne[ti dup\ o
s\pt\mîn\, dou\, poate o lun\. {i prive[ti [i încerci s\ le construie[ti
destinul: oare cum s-au cunoscut, de cît timp sînt împreun\ (în cazul cuplurilor),
unde lucreaz\, ce le place s\ fac\, pe unde se duc. Prostii din astea. Dup\
aia îi la[i, îi ui]i undeva într-o c\su]\ a memoriei tale dezordonate,
citadine, [i tresari cîte pu]in de fiecare dat\ cînd îi reîntîlne[ti. Au trecut
gr\bi]i pe lîng\ tine pe strad\ [i e[arfa ei aproape te-a atins. Bîrrrrr...
Dac\ s-au prins c\-i cuno[ti din ce în ce mai bine [i ai pus cap la cap
toate coinciden]ele nevinovate, nu-i bine. 

Cînd sim]i c\ ai intrat într-o fund\tur\ [i vrei s\-]i l\rge[ti publicul-
]int\ pentru cercet\rile tale umanistico-sentimentale, pleac\ într-o
c\l\torie. Viermuiala, abandonul euforic din preajma unor monumente
tîmpite n-au cum s\ nu te inspire. E ca [i cînd ]i-ai deschide un  bussines
(cu nimicuri oribil de scumpe) în preajma marilor atrac]ii dintr-un loc
hiperturistic. 

Unde mai pui c\, de cele mai multe ori, cli[eul se confirm\. {i
orice plecare func]ioneaz\ ca o [edin]\ prelungit\ de terapie. Pentru
un timp î]i suspend\ gîndurile, te la[i invadat de alt aer, de alt
peisaj. Cînd te întorci, casa în care locuie[ti de mult timp pare
dintr-o dat\ mai mare, mirosurile cunoscute nu te-au a[teptat,
[i-au f\cut de cap [i s-au combinat între ele. 

Po]i s\-]i ui]i geanta cu haine murdare într-un col] al camerei,
c\ nu mai conteaz\. Lucrurile purtate [i mototolite î]i vor
aminti, într-un mod discret, de via]a pe care ai închis-o de
dou\ ori cu cheia cînd ai plecat.  

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu, 32 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk. A
publicat în anii studen]iei volumul de versuri PPooeemmee îînn ttrraannzziitt la
Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn
AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann. Primul ei roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn,, a
ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Polirom. A fost invitat\ s\ participe în
cadrul Tîrgului Interna]ional de Carte, la Budapesta, la FFiirrsstt NNoovveell
FFeessttiivvaall. Romanul publicat de ea anul trecut la Polirom, FFaattaa ddiinn
ccaassaa vvaaggoonn, a fost ales de Institutul Cultural Român din
Budapesta – prin consultarea unor scriitori [i critici (Mircea
C\rt\rescu, Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai
[.a.) – s\ reprezinte România la acest eveniment.

ana maria 
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scriitorul
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vr`jeasc`
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Ana CChiri]oiu: Drag\ Jean-Lorin Sterian, ai terminat
Jurnalistica, ai lucrat în pres\, dar e[ti [i scriitor – se poate
spune c\ stai cu un picior în lumea jurnalistic\ [i cu unul
în lumea literar\. Pe care picior stai mai bine?

Jean-LLorin SSterian: A[ putea s\ spun c\ cel mai mult acum
activez în cinematografie, pe partea de scenarii [i un pic
de regie. Cam toate eforturile în ultimul an sînt depuse
în aceast\ direc]ie, în detrimentul total al jurnalisticii,
din care am supravie]uit pîn\ acum. În ceea ce prive[te
partea literar\ – n-am fost niciodat\ un membru activ al
vreunui grup sau reviste, contactele mele cu mediul literar
au fost întotdeauna foarte reduse. De[i mi-am depus acum,
prin Constan]a, dosarul de intrare în Uniunea Scriitorilor
– ceea mi se pare oarecum amuzant [i paradoxal pentru
felul meu de a fi. Nu [tiu de ce am f\cut-o. Cînd lucram la
Playboy [i [efii mei erau Dan-Silviu Boerescu [i Mihai
G\l\]anu, care erau membri activi în momentul respectiv,
mi-am alc\tuit un dosar pe care am uitat s\-l mai duc [i
l-am redescoperit prin sertare acum un an, cînd [tiam c\
voi scoate [i romanul Lorgean. Cred c\ mai am în el dou\-
trei recomand\ri de acum 5-6 ani ale unor oameni. Nu [tiu
foarte exact de ce am f\cut asta. Cred c\ este unul din
lucrurile despre care ]i se spune c\ e bine s\-l faci. De fapt,
cred c\ unicul motiv în care cred este acela c\, atunci cînd
e[ti membru al USR, ai o mai mare posibilitate de a primi
o burs\ de scris. {tiu c\ pentru aplica]iile pe care le-am
g\sit pe net se cerea aparten]a la o uniune de crea]ie. {i-mi
doresc foarte mult s\ primesc a[a ceva. Mi se pare cel
mai frumos cadou pe care ]i-l poate oferi via]a, s\ stai [ase
luni sau un an neavînd nicio grij\ financiar\ [i s\-]i petreci
aceast\ perioad\ scriind. 

A..C..: Iar la jurnalism ai renun]at complet.

J.-LL.S.: Eu n-am f\cut niciodat\ jurnalism social, am f\cut
jurnalism de revist\ glossy, nu m-a atras s\ fac anchet\
social\, s\ cunosc mediile problematice. Dar de cînd
cochetez cu cinematografia, prin documentare, am ajuns
[i la unele dintre acestea – de exemplu, am f\cut un
documentar despre universul  gay din România, [i a fost
fascinant. Practic, plusul de imagine pe care îl aduce filmul
face ca subiectele s\ fie mult mai interesante, din punctul
meu de vedere. A[ face tot felul de documentare în
medii reclusive sau mai pu]in obi[nuite. Nu m\ mai atrage
deloc jurnalismul de revist\  glossy, superficial [i fals
hedonist. {tiu foarte bine cum arat\ [i ce fel de via]\ duc
cei care dau sfaturi de via]\ în paginile acestor reviste.

Am pparticipat lla uun cconcurs lliterar uunde sse
practica mmetoda cca, ddup\ cce ccî[tigi uun ppremiu,
s\ „„returnezi” oo pparte ddin bbani jjuriului

Igor MMocanu: Dar de la lumea literar\, ca s\ revenim, ce
a[tept\ri ai? Vocea narativ\ din roman zice c\ e o lume
„mic\ [i pr\fuit\”.

J.-LL.S.: Nu [tiu mai nimic despre lumea literar\, dar a[a o
simt. Primele mele contacte cu ea au fost prin  fandome-ul
SF. Primele mele povestiri [i prima carte sînt în mare parte
science-fiction  cu accente  fantasy. {i cam patru-cinci ani,
chiar [i cînd m-am mutat în Bucure[ti, am activat în
acest  fandome, pe care l-am p\r\sit încet-încet, deoarece,
maturizîndu-m\, nu m\ mai reg\seam în el. Iar contactul
cu mediul literar  mainstream a fost prin criticul Dan-Silviu
Boerescu [i revista Art Panorama. Am participat la cîteva
evenimente care se desf\[urau la sfîr[itul anilor ’90, înc\
mai erau tot soiul de [ez\tori literare prin diferite ora[e
mici, pe bugetul consiliilor locale, care aveau ca pretext
un concurs literar sau o sear\ de lectur\. De fapt, se întîlneau
aceia[i oameni, s\ bea [i s\ se distreze pe banii statului.
Am participat la un concurs literar unde se practica metoda
ca, dup\ ce cî[tigi un premiu, s\ „returnezi” o parte din
bani juriului. A fost extrem de traumatizant. Eram cu
înc\ 3-4 prieteni la fel de proaspe]i în lumea literar\ [i,
dup\ ce ni s-au anun]at lucr\rile cî[tig\toare [i sumele,
oricum destul de mici, pre[edintele juriului ne-a spus cît
le revenea lor. Mi s-a stîrnit o repulsie uria[\ fa]\ de
acest gen de practici – mi-am închipuit c\ în lumea literar\
totul decurge în acest mod. Era un grup literar, o clic\, care
organizase evenimentul. Din acel moment am renun]at
s\ mai particip la cenacluri, s\ mai am vreun contact cu
lumea literar\.

A..C..: }i-ai schimbat optica între timp?

J.-LL.S.: N-am niciun prieten scriitor, contactele mele cu
aceast\ lume sînt extrem de reduse, m\ salut cu cî]iva
oameni care sînt activi, dar nu am ie[it niciodat\ la o
bere cu un membru al USR sau cu poe]i publica]i. Nu e
un lucru cu care m\ laud, pur [i simplu a[a s-a întîmplat.
Singurul meu prieten scriitor a fost Philip O’Ceallaigh
(un irlandez), care urmeaz\ s\ scoat\ în curînd o carte la
editura Polirom. A cî[tigat foarte multe premii; prima carte
i-a ap\rut la 36 de ani [i deja a intrat în „panteonul” literar
din Irlanda, iar acum e tradus [i la noi. M-am luptat cî]iva
ani s\-l public în Romania [i n-am reu[it. Pîn\ la urm\ a
f\cut-o pe cont propriu.

I..M..: Dar contact cu lumea literar\ înseamn\ [i s\ te intereseze
ce se scrie despre tine.

J.-LL.S.: Contactul meu fizic e, într-adev\r, destul de

redus, dar citesc reviste literare din cînd în cînd, am citit
[i o parte din literatura autohton\ scoas\ în ultima vreme...
Prefer operele în locul autorilor...

A..C: Te reg\se[ti prin ea?

J.-LL.S.: Cred c\ fiecare scriitor care a publicat o carte scris\
în ultimii 2-3 ani reflect\ lumea în care tr\im, f\r\ s\ [i-o
doreasc\ neap\rat. Prin teme, prin modul de a scrie [i prin
atmosfera pe care o degaj\ c\r]ile scrise în aceast\ perioad\.
Probabil c\ am [i eu un aer comun cu ele, m\ integrez în
aceast\ – cum s\-i spun? – mi[care, grup literar, sau pur
[i simplu apar]in „castei” care a publicat în ultimii ani.

A..C..: În colec]ia „EGO.Proz\” cum te sim]i?

J.-LL.S.: Bine... m-am bucurat foarte mult cînd romanul a
fost acceptat de Editura Polirom pentru c\ simt c\ m\
reg\sesc în grupul de tineri scriitori care se manifest\ în
ultimul timp. Nu [tiu cum pot fi caracteriza]i [i prin ce.
Sîntem o genera]ie, e clar, dar e genera]ia dat\ de anul de
apari]ie scris pe coperta c\r]ii. De temele comune ne vom
da seama probabil peste 15 ani. Poate doar criticii realizeaz\
despre ce se scrie în ace[ti ani. 

A..C: Urm\re[ti [i critica literar\?

J.-LL.S.: Acum îl citesc pe Costi Rogozanu [i îmi place. În rest,

nu foarte mult. În Scriitorul aa iie[it lla vvîn\toare, volumul
de povestiri dinainte de Postume, am introdus o proz\ de
Kafka reprodus\ integral, pe care am [i numit-o „O
proz\ de Kafka scris\ de Jean-Lorin Sterian”. Am schimbat
cîteva cuvinte de la început [i am introdus un personaj
fantomatic. În cronica din Observator ccultural am g\sit
scris c\ una dintre cele mai slabe proze din volum era
cea a lui Kafka. Asta mi se pare incredibil. Dar [i amuzant.
Era o povestire cunoscut\. N-am plagiat, am scris înc\ din
titlu despre ce e vorba, pe ideea c\ dac\ nu-]i place cartea
lui Sterian, m\car s\ r\mîi cu proza lui Kafka. Este o lacun\
uria[\ pentru un critic s\ nu [tie proza respectiv\ [i o
sinucidere profesional\ ca s\ se apuce s\ o critice. 

A..C..: Din perspectiva de consumator de literatur\, cum î]i
iei recomand\rile pentru ce cite[ti? Urm\re[ti revistele?
Sau cum?

J.-LL.S.: Haotic. Pîn\ acum 3 luni am f\cut pagina de carte
la diferite reviste [i primeam tot timpul  newsletter-uri de
la edituri [i toate c\r]ile noi. Era foarte pl\cut s\ m\ duc la
redac]ie [i s\ plec cu mîinile îngreunate de saco[e cu nout\]i
literare. Voi cum a]i ajuns la Lorgean?

A..C..: O citea un prieten, Adrian Buz, scriitor [i colaborator
al revistei, [i ne-a zis c\ e mi[to. Noi am citit-o [i am vrut
s\ facem [i interviul. Dac\ ne luam dup\ primele cronici,
nu [tiu dac\ sau cînd s-ar mai fi întîmplat asta.

J.-LL.S.: Cronici nu [tiu s\ fie decît în Cultura [i, recent, în
Suplimentul dde ccultur\. {i pe net – într-una eram comparat
cu Carrie Bradshaw din Sex aand tthe CCity, care era, oricum,
partea pozitiv\, în care se vorbea de ironia [i spiritul critic
în privin]a societ\]ii mondene [i a  high-life-ului bucure[tean.

A..C..: Te deranjeaz\ c\ s-a re]inut mai degrab\ partea asta?

J.-LL.S.: Într-adev\r, asta e noutatea c\r]ii, dar eu insist c\
e mult mai mult decît atît. Nu cred c\ po]i s\ re]ii doar asta,
de exemplu, în detrimentul pove[tilor de dragoste. La
fel de inedit\ poate fi considerat\ partea care se petrece
în Maroc, unde sînt urm\rite aventurile semi-fantastice
ale unui voluntar din estul Europei în lumea arab\. Desigur,
nume ca Ahmet, Mourat sau Fatima nu sînt atît de  catchy
ca cele din  high-life-ul bucure[tean. Dar nu am întîlnit
nicio receptare în privin]a p\r]ii a treia. La fel de inedit\
este descrierea atmosferei din Bagdadul terorizat de bombe.
M\ deranjeaz\ c\ în detrimentul întregului sînt re]inute
doar anumite aspecte – cele care sînt cele mai evidente
[i sînt f\cute s\ fie evidente. Cred c\ asta va fi [i impresia
cea mai frecvent\ legat\ de Lorgean, c\ este o fresc\ a
unor medii: o dat\ cel jurnalistic, de revist\  glossy, [i apoi
unul monden. Abunden]a de nume reale gen Iulia
Fr\]il\ etc., ale personajelor pe care le vedem la televizor,
au avut pentru mine doar rolul de a oferi un suport temporal,
un reper, pentru un personaj care putea fi în orice alt mediu.
Dar majoritatea criticilor se rezum\ la a vedea cronicile
unui jurnalist de  glossy ajuns în aceast\ lume [i observa]iile
lui. Nu sînt mai personaj al c\r]ii mele decît Paul Auster
sau Cristopher Isherwood în prozele lor. Am început
îns\ s\ m\ obi[nuiesc cu aceast\ receptare. Nu m\ consider
un neîn]eles, dar dac\ asta va r\mîne impresia general\,
atunci înseamn\ c\ asta am oferit. De cele mai multe ori
scriu într-o stare foarte deprimat\ [i apoi îi v\d pe oameni
rîzînd în timp ce m\ citesc. {i nu [tiu dac\ trebuie s\ m\
bucur sau nu... De fapt, ce-mi doresc cel mai mult s\ se
re]in\ este modul de a vedea lumea al personajului
meu, indiferent c\ st\ cu capul pe tastatur\ într-un
birou de revist\, danseaz\ într-un club  fancy sau transpir\
sub soarele nemilos din Sahara. 

A..C..: Cine ]i-ai fi dorit s\-]i fac\ prefa]a?

J.-LL.S.: Îi propusesem lui R\zvan Exarhu, care s-a retras în
ultima clip\ [i, în lips\ de altcineva, am acceptat oferta
editurii, f\r\ s\ [tiu c\ o pot refuza. Am avut mereu prefe]e
bizare: din prefa]a la Baltazar [[i hhazardul ne se în]elege
nimic, în a doua, la volumul Scriitorul aa iie[it lla vvîn\toare,
Marius Ianu[ a povestit cum l-a for]at [eful s\ scrie prefa]a
– eram colegi de redac]ie; la cel de-al treilea volum, Postume
– un psihoterapeut, Cosmin Zidurean, m-a analizat aproape
clinic. {i am ajuns la Doris Mironescu, cu care nu m\ cunosc
personal. La început am crezut c\ e femeie. Îi repro[ez doar
inadecvarea ca stil [i c\ se rezum\ la a semnala doar aspectul
mondeno-frivol. Mai era [i explica]ia aceea extrem de
suficient\ a ceea ce este „lorgeanul”, pe care am reu[it
totu[i s\ o scot. Din punctul meu de vedere este o mai mult
o cronic\ decît o prefa]\. Nu cred c\ o prefa]\, care este
un instrument de marketing [i ajut\ la mai buna vînzare
a c\r]ii, trebuie s\ explice ceea ce nu vrea autorul s\ fac\
în 200 [i ceva de pagini... {tiu îns\ [i ce înseamn\ s\ predai
un text de un anumit num\r de semne într-un timp foarte
scurt...

Am aavut mmereu pprefe]e bbizare

A..C..: Asta poate se datoreaz\, cum ai spus, nout\]ii temei.
Au mai fost c\r]i despre  underground-ul bucure[tean, dar
cronica pe care o faci tu cluburilor e ceva mai binevoitoare
[i mai luminoas\. Plus interesul pentru  high-life-ul
bucure[tean. Te influen]eaz\ Ellis în vreun fel?

J.-LL.S.: Da, mai ales American PPsycho. Urm\toarea carte
nu mi-a mai pl\cut, Glamorama. Am folosit o tehnic\ din
Bret Easton Ellis, prin care descrierea mediului depersonalizat
de  yuppies se face folosind o în[iruire de nume, ei fiind
diferen]ia]i de mici detalii vestimentare. {i personajul meu
are 25-30 de prieteni din care nu re]ii decît Ioana, Vlad,
Sa[a, Ileana etc., fiindc\ to]i sînt la fel, se îmbrac\ la fel,
reprezint\ [i ei noii  yuppies ai Bucure[tiului în 2006.

A..C..: Este grupul t\u proxim?

J.-LL.S.: A fost [i este unul dintre grupurile în care ies. Am
amici în diferite medii, dar pentru personajul din carte am
selectat doar cîteva experien]e dintr-un anumit mediu,
am f\cut o biografie re]inînd doar ce e reprezentativ pentru
spiritul c\r]ii. {i asta se aplic\ [i la tr\irile personajului.

A..C..: Personajul t\u e critic la adresa acestei lumi, dar este,
totu[i, îng\duitor. E o lume  shallow, pe care o vede ca
lipsit\ de consisten]\, dar se simte bine în ea.

J.-LL.S.: Pentru c\ apar]ine acelei lumi. Este un om con[tient
de ce se întîmpl\ în jur, este mediul în care tr\ie[te, [i
nu-[i poate judeca prietenii decît cu îng\duin]\.

C red c\ toat\ lumea a auzit
de Jean-Lorin Sterian: fie v-a
picat în mîn\ vreunul dintre
volumele lui anterioare de

proz\ scurt\, fie l-a]i auzit cîntînd cu
trupa Grupul Sanitar, fie l-a]i întîlnit la
vreun  party cu circuit închis, fie l-a]i
v\zut în videoclipul Jos ccenzura! al
Parazi]ilor, fie – ca editorialist – în
paginile Playboy, fie i-a]i v\zut
scurtmetrajul Principiul ddragostei
comunicante. Cine n-a prins niciuna
dintre ocazii înc\ e cazul s\ mai ias\
din cas\. {i, ca s\ catch up, are la
dispozi]ie discu]ia de mai jos [i
destule pasaje din Lorgean, pe care
autorul l-a vrut altceva decît un roman
despre  high-life-ul bucure[tean.(A.C.)
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A..C..: Ei sînt [i cititorii t\i?

J.-LL.S.: Nu [tiu.

I..M..: Te întrebasem de prefa]\ pentru c\ [tiu cel pu]in doi
oameni care s-au decis s\ citeasc\ aceast\ carte dup\ ce au
citit prefa]a [i frecventeaz\ acest mediu. {tii cum au primit
prietenii t\i cartea?

J.-LL.S.: 80% dintre personaje sînt reale. Unii îmi spuneau s\
fac un index cu numele lor, ca s\ se poat\ g\si mai u[or în
roman. Nu s-au sup\rat c\ s-au v\zut în carte, pentru c\, cu
excep]ia unui personaj din prima parte, nimeni nu e pus
într-o situa]ie penibil\, nu e o carte de  payback, de r\zbunare
pe cineva sau pe ceva. Un cunoscut îmi spunea c\ \sta e
modul meu de a-mi controla prietenii. Cartea e o fals\
autobiografie, iar originea se afl\ în pseudo-tabelul bibliografic
din volumul Postume. De altfel, în Postume exist\ un text
în care naratorul este chiar Lorgean, un cuvînt care apare
în marea majoritate a textelor mele, dar [i în muzic\ [i,
probabil, în film. Una dintre pl\cerile mele e s\ m\ sune
cineva sau s\-mi scrie un  mail [i s\ m\ întrebe dac\ e
adev\rat c\ am fost la casa lui Creang\ [i am f\cut  starshitting...
Nu, nu la casa lui Creang\. Personajul \la exist\? Cine e
Sa[ca? Sa[a e Ana. Dar Thomas? Thomas nu exist\. Dar ai
fost în Maroc? Mda... În Irak? Tu ce crezi? Abunden]a de
situa]ii [i nume reale din carte te fac s\ înghi]i totul ca fiind
adev\rat. 
Mi-aduc aminte c\ am fost la o petrecere la care era o bun\
parte din grupul descris în a doua parte a c\r]ii – mediu care
se pare c\ iese în fa]\, pentru c\ discu]iile de pîn\ acum
amintesc în principal de acel mediu monden – [i un tip a
venit la mine [i mi-a zis „b\i, eu vreau s\ ajung deputat,
în]elegi?”, înc\ nu citise cartea, [i m-am uitat la el [i i-am
zis, „o s\ ajungi, nu e nimic despre tine în cartea aia”, dar
deja avea o mic\ team\ legat\ de faptul c\ a[ fi putut
scrie ceva compromi]\tor despre felul în care se îmb\ta el
la petreceri [i devenea semi-violent. N-a[ pune asta într-o
carte, nu mi se pare important. 

A..C..: În prima parte se vede totu[i c\ aveai de pl\tit ni[te
poli]e... Care a fost r\spunsul celor implica]i la chestia asta?

J.-LL.S.: Prima parte a fost scris\ cu mult timp înainte,
acum 4 ani, [i a fost postat\ pe net, pe  site-ul lui Andrei
Gheorghe. A fost o mare bucurie pentru mine s\ am un
feedback extrem de puternic. Ca scriitor, nu prea î]i întîlne[ti
cititorii, de[i, de cînd cu internetul,  messenger [i  mail, po]i
primi  feedback. Fiindc\ în povestire ap\rea  mail-ul meu
real, [i atunci într-adev\r personajul principal eram eu,
mi-au scris o gr\mad\ de oameni care s-au reg\sit în text.
Scrierea [i mai ales receptarea lui mi-a provocat o mare
refulare. Am primit multe  mail-uri în care eram întrebat ce
s-a întîmplat cu Irene, personajul feminin al nuvelei. Acum,
la atî]ia ani, dup\ ce am rescris textul, nu îl v\d deloc ca
pe o r\zbunare pe fo[tii mei [efi sau pe mediul jurnalistic
în care activam atunci. Este despre condi]ia mizer\ a unui
angajat într-un mediu cu preten]ii. {tiu c\ textul \la a ajuns
pe biroul tuturor capilor de pres\, inclusiv la Adrian Sîrbu
[i cred c\, la un moment dat, era predat la un seminar de
c\tre Sorin Stoica. Pe de alt\ parte, am avut un  feedback
negativ din partea poten]ialilor mei angajatori. „A, tu e[ti
\la cu 8 ore? Mai treci pe la noi...”

...sînt cconvins cc\ [[i CCoelho [[i LLevy 
primesc ssute dde mmesaje dde lla ooameni mmarca]i
de cc\r]ile llor

A..C..: Te intereseaz\, v\d, leg\tura cu cititorii...

J.-LL.S.: Foarte mult. Cumva mi-e team\ de modelul unor
scriitori gen Coelho sau Marc Levy, care nu au niciun succes
la critic\, dar c\r]ile lor sînt receptate ca apar]inînd culturii
de mas\. Feedback-ul din partea cititorilor a fost întotdeauna
foarte bun – chiar [i la cartea asta am primit o gr\mad\
de  mail-uri [i  sms-uri gen „e prima carte pe care o citesc
dup\ 5 ani”, „în sfîr[it am cump\rat o carte”, „m-a impresionat
cutare lucru...” – care sînt extrem de m\gulitoare, dar sînt
convins c\ [i Coelho [i Levy primesc sute de mesaje de la
oameni marca]i de c\r]ile lor. Mi-e team\ s\ nu am succes
poate doar la oamenii care nu au o cultur\ literar\ prea
solid\, care nu-[i cump\r\ c\r]i decît o dat\ la nu [tiu cîte
luni, oameni pentru care literatura nu e decît povestea mea
personal\. Nu cred c\ ace[ti oameni vor savura vreodat\
pasti[\rile din Bowles, Camus, Ellis sau Lewis Caroll din
Lorgean.

I..M..: E foarte interesant ce spui, pentru c\ majoritatea
scriitorilor afirm\, nu [tiu dac\ ipocrit sau nu, c\ nu-i
intereseaz\ ce crede critica, ci doar cititorii.

J.-LL.S.: {i unii regizori spun c\ nu fac filme pentru festivaluri,
ci doar pentru spectatori, ceea ce e o mare ipocrizie, pentru
c\, la cî]i spectatori sînt în România, n-ar face film niciodat\.
Cred c\ asta se aplic\ [i în cazul scriitorilor.

A..C..: Cum se întîmpl\ c\ apar în roman ilustra]iile Mariei
Popista[u?

J.-LL.S.: Maria Popista[u îmi este bun\ prieten\, am colaborat
cu ea pe film [i sper s\ se mai întîmple acest lucru. Maria a
terminat Artele [i, cum îi v\zusem lucr\rile, i-am propus s\
fac\ ilustra]iile c\r]ii. ~i pl\cuse cartea înc\ din faza de

manuscris [i cred c\ a prins destul de bine spiritul romanului...,
mult mai bine decît coperta.

I..M..: S\ vorbim un pic [i despre pove[tile de dragoste din
carte. Ai vrut s\ le construie[ti ca pe o poveste de cucerire
sau ca pe un  quest, sau sînt un ecou al experien]ei?

J.-LL.S.: Cred c\ se înscriu foarte bine în tipologia acestui
personaj, c\ via]a lui presupune acest tip de rela]ii [i pove[ti
de dragoste – în prima parte, rela]ia se desf\[oar\ prin
scrisori, iar întîlnirile sînt sporadice, în a doua e o rela]ie de
sms – [i aici, pentru c\ vorbeam de temele acestor ani, putem
vorbi de rela]ii [i desp\r]iri prin  sms sau  messenger; mediul
schimb\ comunicarea; iar în partea a treia nu e o dragoste
care se consum\, ci doar o îndr\gostire. Întotdeauna, obiectul
pasiunii personajului nu e tangibil.

A..C..: Mai e [i o r\m\[i]\ de poveste, desp\r]irea. Ce
logic\ are o desp\r]ire între trei îndr\gostiri? 

J.-LL.S.: Explic\, iar\[i, o bun\ parte din psihologia personajului:
construirea a trei rela]ii nereu[ite – în sensul c\ nu se împlinesc
– se bazeaz\ pe o lung\ rela]ie defunct\ care îns\ a fost
concret\. Ea îl conduce pe personaj în direc]ia îndr\gostirii
de ceea ce nu poate avea.

A..C..: Curiozitatea pentru Maroc de unde vine? Presupun c\
e real\...

J.-LL.S.: Da, este, dar jum\tate dintre întîmpl\ri nu sînt. Nu
c\ ar conta care. 

A..C..: Ai scris despre vizita ta în Maroc pentru c\ e un subiect
la mod\?
J.-LL.S.: Nu, în momentul respectiv nu era la mod\, dar se
potrivea în roman. Eu am conceput cartea în trei p\r]i; prima
parte e iadul, a doua – Purgatoriul, iar Marocul [i de[ertul
[i lumea arab\ sînt echivalentul, m\ rog, al Raiului. E o
perspectiv\ general\, nu e extrem de c\utat\ [i nici aprofundat\.
Eu a[ putea tr\i mult timp acolo, poate toat\ via]a, eu, Lorin,
dar personajul meu nu-[i g\se[te în de[ert fericirea definitiv\,
ca [i personajul din Tinere]e ff\r\ bb\trîne]e... chiar dac\ are
nemurirea la dispozi]ie. Cel mai frumos lucru pe care l-am
auzit în Maroc a fost „aici noi nu avem ceas, dar avem timp”.

A..C..: Circul\ un zvon cum c\ textul din prima parte a c\r]ii
ar fi reprezentat demisia ta.

J.-LL.S.: Nu e un zvon, am fost dat afar\ de la Playboy, iar
capitolul e reflectarea literar\ a unui fapt real. Personajul

î[i construie[te proza sub forma unei demisii. În realitate
nu a fost nici o demisie, într-o diminea]\ am fost chemat
de [eful meu [i mi-a spus: „Visul t\u s-a împlinit: ai fost pus
pe liber”. M-am sup\rat foarte tare pentru faptul c\ nu m-a
sunat s\-mi spun\ din timpul serii – a trebuit s\ mai vin pîn\
la redac]ie. Începusem s\ scriu la proz\ înc\ din perioada
în care mai lucram acolo. A[a am descoperit c\ frustrarea
este un motor excelent. Din momentul în care mi-am recuperat
cutia cu pixuri, post-it-uri, micile [p\gi de jurnalist, mi-a
mai luat o s\pt\mîn\ ca s\ o termin. Cam asta e istoria real\
a primei p\r]i. Nemul]umirile mele despre condi]iile de
lucru mi le exprimasem oricum public, într-un interviu cu
membrii redac]iei, publicat într-un num\r aniversar al
revistei.

A..C..: Te-ai gîndit deja la alte volume viitoare?

J.-LL.S.: În timp ce scriam la Lorgean, saturat de prea multele
elemente autobiografice, am început s\ scriu la un volum
de povestiri de fic]iune pur\, Instincte pprimare. M\ tenteaz\
s\ scriu [i o carte pentru copii, intitulat\, desigur, Micul
Lorgean. 

Cînd îîntr-oo pproz\ ppui uun vvis, 
pierzi uun ccititor

A..C..: Eu am o întrebare pe care a[ vrea s\ n-o iei ca tenden]ioas\,
pentru c\, dincolo de orice teorii literare, cred c\ e o întrebare
care merit\ pus\ tuturor autofic]ionarilor, celor care scriu
la persoana întîia, cu aerul c\-[i descriu experien]e proprii,
[i î[i [i pun numele în titlu...

J.-LL.S.: A[ vrea s\ fac o precizare: „lorgean” nu e un acronim
dup\ numele meu. În general, cam toat\ lumea l-a interpretat
a[a. În carte apare sub diferite explica]ii – o telenovel\, o
piatr\ pre]ioas\ arab\, în alte dou\ c\r]i apare sub alte
forme, [i în Postume exist\ o explica]ie clar\ în leg\tur\ cu
ceea ce este „lorgean”. Între toate c\r]ile mele exist\ leg\turi
la nivel de personaj, cadru narativ [i situa]ii. E o ]es\tur\
pe care o extind acum [i în film, „lorgean” apare [i în
trupa muzical\ pe care am avut-o... Care era întrebarea
ini]ial\?

A.C: Pe cine crezi c\ intereseaz\ ce poveste[ti tu ca pe o
experien]\ individual\?

J.-LL.S.: Se spune c\, în general, cînd într-o proz\ pui un
vis, pierzi un cititor. {i pe mine m\ plictise[te de moarte
s\ m\ întîlnesc cu cineva [i s\-mi povesteasc\ ce-a visat, e
o chestie atît de personal\ încît nu te po]i racorda la ea în
vreun fel. În privin]a biografiei, e într-adev\r bun\ întrebarea
pe cine poate interesa via]a altcuiva. Eu cred c\ depinde
de modul în care e scris [i cît\ m\iestrie exist\ în a transforma
în literatur\ o biografie. În privin]a c\r]ii mele, ea e o fals\
biografie, iar prezen]a situa]iilor reale are ca scop s\
pun\ în eviden]\ situa]iile inventate, de fic]iune. În rest,
fundalul, mediul, personajele din jur nu sînt decît pretexte.
Pe mine m\ intereseaz\ via]a altora, citesc memorialistic\,
autobiografii, m\ uit pe  blog-uri, mi se pare c\ sînt un
voyeur care trage cu ochiul în casele oamenilor. Recunosc
c\ am avut în minte foarte mult o traducere în str\in\t\te,
un public interna]ional, pentru care Jean-Lorin Sterian nu
e decît un nume de pe copert\ [i se poate bucura de pove[tile
diverse din Lorgean f\r\ s\-i pese prea mult de numele
lui Tr\istariu, Hennesy sau Gina Pistol. Cred ca o mi[care ca
starshitting-ul ar fi foarte gustat\ de publicul occidental.

A..C..: În ce rela]ie st\ cartea ta cu  blog-ul – e o extensie a lui
sau invers?

J.-LL.S.: Blog-ul, cel pu]in în ce m\ prive[te, e 100% biografie.
Am început s\ scriu pe  blog din august 2006, romanul îl
terminasem cu un an înainte...

A.C: La carte ai lucrat mult? 

J.-LL.S.: AAm scris foarte mult, am selectat, am editat – e foarte
bun acest termen. Cînd ai 200 de pagini scrise, s\ re]ii 70
care au toate acela[i spirit, asta înseamn\ editare. Am
dat-o, înainte de a o trimite la editur\, spre lectur\, la 5-6
prieteni care mi-au f\cut observa]ii. 

A..C..: Prieteni ne-literari?

J.-LL.S.: Prieteni ne-literari, din p\cate. Ar trebui s\-i cultiv
mai mult pe oamenii de litere. Am ]inut cont de o bun\ parte
din observa]ii. Acum, cumva, regret c\ am trimis cartea prea
devreme, m-am cam pripit – a[ fi vrut s-o mai las un an de
zile [i s\ rescriu p\r]i din roman. Sînt nemul]umit din punct
de vedere al stilului, e destul de naiv pe alocuri... În plus, a[
fi foarte fericit s\ apar\ cîndva cu alt\ copert\, rescris\
integral [i f\r\ prefa]\. Dar cred c\ to]i scriitorii au
aceast\ obsesie, a rescrierii. În ciuda acestor cîrcoteli care
m\ caracterizeaz\, m\ bucur c\ Lorgean a ap\rut la Polirom
[i nici nu-i v\d locul la alt\ editur\.

Sper ss\ ffiu uun pprodus ssimpatic aal ssociet\]ii
de cconsum

A..C..: A[ avansa ipoteza observa]iei sociale în ce scrii. Tu ai
spus c\ detaliile astea ]in de context, au o importan]\
secundar\, de a oferi repere, dar sînt bine descrise mediile,
sînt elocvente.

J.-LL.S.: Sînt c\r\mizile cu care mi-am construit fic]iunea.
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A..C..: Faci îns\, prin ele, [i un fel de critic\ la  welfare society?

J.-LL.S.: Da, detest din tot sufletul societatea de consum.

A..C..: Dar e[ti un produs al ei?

J.-LL.S.: „Un produs antipatic”? Nu [tiu, eu sper s\ fiu un
produs simpatic al societ\]ii de consum. De[i o detest, nu
mi se pare c\ cei care se lupt\ cu ea [i care o fac pe rebelii
au vreo [ans\ real\ în a d\rîma ceva sau a face ceva. Eu o
accept ca atare [i toate revoltele mele au o doz\ de ironie
[i auto-ironie. Chiar [i mi[carea asta, starshitting, pe care
am inventat-o, presupune destul de mult umor. Societatea
de consum înglobeaz\ toate revoltele. Dac\ 10% dintre
oameni se opun, cu cît cre[te acest procent, cu atît
revolta lor devine  mainstream [i e preluat\ [i de al]ii, se
înglobeaz\ în ceilal]i 80-90% [i tot a[a. Eu în carte m-am
referit strict la vedetele de mucava pe care le vedem la
televizor [i care n-au ce s\ caute acolo, dar sînt umflate
pentru a cre[te tiraje [i audien]e. 

I..M..: Exist\ [i o alt\ miz\ decît cea literar\ a pove[tii cu
starshitting-ul? Una social\?

J.-LL.S.: Da, exist\, dar ca o revolt\ împotriva unei st\ri de
fapt, caracterizat\ prin promovarea non-valorilor în spa]iul
public românesc, iar  starshitting-ul nu se refer\ doar la media,
ci [i la scriitori, politicieni, arti[ti – orice persoan\ public\
trebuie s\ fie con[tient\ de posibilitatea unui  starshitting,
pentru c\ a avansa în spa]iul public înseamn\ a te situa
într-o aren\. 

I..M..: Te întrebam despre eventuale mize militante pentru
c\ ai ap\rut [i într-un videoclip mai militant, cu Parazi]ii.

J.-LL.S.: Sînt unele chestii pe care ]i le dore[ti – [i se întîmpl\.
Voiam foarte mult s\ apar într-un videoclip Parazi]ii
(eram mai pu[ti pe atunci), [i cînd mi s-a oferit ocazia, am
fost foarte fericit.  

A..C..: E[ti sau erai prieten cu ei? 

J.-LL.S.: Am fost într-o rela]ie destul de bun\ [i m-au ajutat
destul de mult la promovarea Postumelor, ap\rînd în
calendarul pe care l-am f\cut cu acea ocazie. Ne simpatiz\m
[i respect\m reciproc, dar nu ies cu ei prin cluburi sau la
beri. La un moment dat îmi venise ideea de a promova
Postumele la pachet cu albumul lui Ombladon, Condolean]e,
coperta albumului s\u e asem\n\toare cu coperta c\r]ii.
Din p\cate nu s-a mai realizat – mi-a p\rut foarte r\u, s-ar
fi potrivit perfect. 

I..M..: Poate promovezi Lorgeanul cu Noapte bbun\, BBucure[ti.

J.-LL.S.: Avînd trupa Grupul SSanitar, am intrat în acest mediu,
extrem de artificial, al industriei muzicale române[ti, [i cred
c\ de atunci am pornit cu  starshitting-ul. Am cunoscut mul]i
arti[ti, am cîntat chiar la un concert electoral – am ajuns pe
gratis, ca s\ ne amuz\m, în Pope[ti-Leordeni, [i pe scen\
erau numai trupe de categoria a patra, vedeta principal\
era Jean de la Craiova; e o experien]\ s\ fii pe aceea[i scen\
cu Jean de la Craiova, care a rupt publicul în dou\. Noi f\ceam
playback, parodiam, eram convin[i c\ nu se prind
oamenii de ce facem noi acolo, dar ne-au primit politicos.
Îmi plac experien]ele de genul \sta pentru c\ aduc ni[te
tr\iri extrem de puternice. Grupul SSanitar a fost un  fake
band, un grup care promova  playback-ul, la fel de autentic
ca o fals\ auto-biografie. 

I..M..: De la Jean de la Craiova pîn\ la a face prefa]a la Arthur
Schnitzler e totu[i o distan]\.

J.-LL.S.: Am scris cu mare pl\cere despre Arthur Schnitzler,
mi-a pl\cut mult [i cartea [i filmul lui Kubrik. Revenind la
momentele de pe scen\ ori aiurea, eu m\ avînt cu mare
entuziasm în tot felul de situa]ii, îmi provoc singur multe
experien]e, avînd tot timpul în minte faptul c\, la un moment
dat, le voi folosi pentru scris. Nu prea cred în literatura
construit\ din nimic – cred c\ trebuie s\ porne[ti de la ni[te
situa]ii reale. Literatura nu e o art\ înalt\ din punctul meu
de vedere. Nu cred c\ scriitorii sînt to]i ni[te intelectuali a
c\ror menire este corectarea [i explicarea lumii. Cred c\
scriitorul trebuie s\ reflecte lumea a[a cum este, dar
printr-un filtru personal. {i cu cît este mai talentat, cu atît
mai mul]i oameni vor adopta sau se vor reg\si în viziunea
lui asupra lumii. Dac\ intelectualul dezvr\je[te, menirea
scriitorului este s\ vr\jeasc\. 

Totul ee ss\ [[tii ss\ vvinzi oo iimagine ccorect\

A..C..: Ca s\ continu\m ideea cu promovarea, lansarea a fost
singurul mod de a-]i promova cartea?

J.-LL.S.: La nivel de PR [i promovare a fost o lansare extrem
de amuzant\, conceput\ ca un  show TV. Marian Nistor a
fost cel care a încheiat „emisiunea”. Foarte  glossy... Cînd
am lansat Postumele, m-am ocupat foarte mult de promovare
[i cred c\ am reu[it o campanie adecvat\, în toat\ presa,
inclusiv în reviste literare. A fost o provocare de a face de
unul singur o munc\ pe care, în general, o face o editur\.
Problema e c\ promovînd cu mijloace neconven]ionale o
carte, posibilitatea de a fi luat în serios scade. Cînd îl vezi
pe Gic\ Popescu pozat cu cartea sub talp\ te gînde[ti c\
ceea ce con]ine c\rtea este extrem de frivol, de[i Postume
e o carte extrem de serioas\ pentru mine. Dar eu nu cred
c\ marketingul e un simptom al lipsei de valoare.

A..C..: Sînt [i scriitori care spun c\ e ridicol s\-[i fac\ singuri
marketingul. Tu ce crezi?

J.-LL.S.: Cum înc\ sîntem într-o faz\ de pionierat în promovarea
scriitorilor români, de care [i scriitorii ar trebui s\ fie con[tien]i,
cred c\ ar trebui s\ se ocupe ei în[i[i de asta. La urma urmei,
e interesul lor. Probabil nu va mai fi cazul peste vreo 10-
15 ani, cînd o editur\ î[i va pl\ti scriitorii înainte de a preda
manuscrisele [i se va putea tr\i din scris cît de cît. Cred c\
editura [i scriitorul ar trebui s\-[i conjuge efortul. Deocamdat\.
La Lorgean m-am implicat în promovare mult mai pu]in, cu
excep]ia lans\rii, de al c\rei concept [i realizare m-am ocupat
singur. {tiu c\ ar fi de bun-sim] ca un scriitor s\ se duc\
personal cu cartea la to]i criticii literari. {i chiar [i la jurnali[tii
care se ocup\ de paginile de carte. Dar n-am f\cut chestia
asta. Am obosit. La urma urmei, dac\ am ajuns s\ dau acest
interviu, înseamn\ c\, pe o cale sau alta, cartea a ajuns [i
va mai ajunge unde trebuie.

A..C..: Ai lucrat într-o zon\ în care promovarea conteaz\ [i
mi[c\ lucrurile. Poate e o re]et\ care ar merge [i la literatur\.

J.-LL.S.: Am încercat s\ organizez ni[te seri de lectur\ la
Orange Concept Store, unde mi-am lansat [i cartea. Am
dou\ prietene care au format Hydra Society, o mic\ societate
care a realizat lecturi publice în clubul Frame, intitulate
Spate în Spate. De fiecare dat\ clubul a fost arhiplin. Sînt
convins c\ lecturile publice ar putea deveni chiar trendy
dac\ ar fi promovate bine, dar la OCS nu s-a legat, [i nu
am mai perseverat, pentru c\ nu am energie pentru organizare.
A[ putea face asta, dar prefer s\ stau în cas\, s\ citesc [i s\
m\ uit la filme. Nu sînt un activist, nici m\car pentru
cauze nobile, cum ar fi cea a literaturii. Cred c\ dac\ oamenii
de marketing [i PR ar fi implica]i în industria c\r]ii, ar putea
face foarte multe. Fiindc\ simt acum o apeten]\ a publicului
pentru lectur\ – totul e s\ [tii s\ vinzi o imagine corect\.
M\ refer la literatura ca art\ înalt\, spiritualitate, bla, bla.
Nu mai intereseaz\ pe nimeni asta. Literatura e, în primul
rînd, poveste. Iar oamenii înc\ vor s\ asculte pove[ti.
Dac\ autorul nu introduce ni[te înv\]\minte cu for]a, ci
decurg din scriitur\, atunci e o carte bun\.

A..C..: {i cam la ce tip de promovare te gînde[ti?

J.-LL.S.: În primul rînd la lecturile publice, v\zute ca un
eveniment nu monden neap\rat, ci ca o sear\ petrecut\
agreabil în ora[, pentru foarte mul]i oameni care se plîng
c\ s-au s\turat de cluburi [i nu mai au unde s\ ias\. Dac\

le vinzi ca pe un lucru  cool – cuvîntul e hidos –, cu siguran]\
c\ ar fi interesa]i [i, dac\ s-ar desf\[ura a[a cum trebuie,
aceste evenimente ar atrage un public din ce în ce mai mare. 

I..M..: Ce premii ]i-ai dori s\ iei?

J.-LL.S.: Nici nu [tiu ce premii exist\ în România, în afar\ de
Premiile Uniunii Scriitorilor. Eu mi-am dorit foarte mult,
venind din lumea asta a presei, s\ g\sesc un sponsor suficient
de puternic care s\ dea un premiu, de exemplu pe roman,
care s\-i stimuleze pe tinerii scriitori. {i în film e la fel. E greu
s\ te apuci s\ scrii un roman pe cont propriu sau s\ scrii
un scenariu de lungmetraj, o munc\ de un an de zile, cel
pu]in; dac\ nu ai o motiva]ie intelectual\, alta nu exist\. Pe
cînd un premiu, care pe lîng\ partea mediatic\ are [i o parte
financiar\, ar stimula foarte mul]i oameni. Sînt convins c\
exist\ mul]i oameni talenta]i care nu sînt în stare s\-[i
activeze resorturile interioare pentru a scrie. De cînd a ap\rut
colec]ia „EGO.Proz\” la Polirom, s-a sim]it aerul proasp\t.
Dar e înc\ insuficient. Ar fi vorba de un premiu care s\ nu
fie acordat neap\rat de o institu]ie literar\, ci echivalentul
premiilor Gopo din cinema, care concentreaz\ cam toat\
lumea filmului. Sînt cam 300 de oameni care, pe sistemul
de la Oscar, nominalizeaz\ [i premiaz\. Cred c\ [i pe literatur\
ar merge ceva similar, cu implicarea a foarte mul]i oameni,
din toate grupurile literare, care s\ fac\ ni[te nominaliz\ri,
pe criterii corecte [i transparente, [i s\ fie organizate de
oameni tineri, din care s\ nu ias\ praful cînd îi ba]i pe spate.
Dac\ a[ lua vreodat\ un premiu literar, l-a[ trimite s\-l ridice
pe tipul de pe coperta Lorgean,  purtînd aceea[i c\ma[\
descheiat\. 

A..C..: Te-ai gîndit s\-]i faci o agen]ie de impresariat literar,
care s\ se ocupe [i de asta?

J.-LL.S.: Am încercat. Mi-am f\cut la un moment dat o firm\
de impresariat arti[ti, printre care ar fi fost [i scriitori. A avea
idei nu înseamn\ c\ le po]i pune [i în practic\. Nu-mi
place munca de produc\tor pentru c\ presupune ni[te
calit\]i pe care nu le am: r\bdare, rezisten]\, îndîrjire, chiar
nesim]ire. A[a c\ am ratat din start. Prefer s\ am ideea [i
s-o pun\ altcineva în practic\. N-am fost niciodat\ s\ cer
bani pentru proiecte la un sponsor – cel pu]in, nu a[
putea s-o fac pentru un proiect de-al meu. Pentru al]ii, poate. 

Criticii aar ttrebui ss\ ffie ppersoane eextrem dde
implicate, ss\ aaib\ oo ccarism\ [[i ss\ oorganizeze
ni[te eevenimente, îîn ccaz cc\ lle ppas\ dde ccititori

A..C..: Deci lecturi publice, premii – ce altceva mai vezi pentru
stimularea pie]ei române[ti de carte? 

I..M..: Burse.

J.-LL.S.: Burse, concursuri, antologii marketizate. De exemplu,
mi-ar pl\cea ca Poliromul, dup\ 3 ani, de cînd e colec]ia
asta, s\ fac\ o antologie anual\ de români debutan]i. Boerescu
a avut o idee foarte bun\ prin ’95, parc\ pîn\ prin ’99, a scos,
la editura ALLFA, 5-6 antologii cu cele mai bune povestiri
ale anului precedent. Bine, autorii se alegeau cu dou\
exemplare din carte, asta era tot, dar oricum era o modalitate
bun\ de promovare a prozei române[ti. To]i oamenii implica]i
în industria asta a c\r]ii – pentru c\ e o industrie, nu e
doar o art\, cum o v\d cei în vîrst\ – au nevoie de o doz\ de
activism, pentru c\ sînt ni[te resorturi care trebuie ap\sate.
Media e foarte important\. 

A..C..: Compari situa]ia actual\ cu situa]ii din alte ]\ri sau
cu felul în care î]i dore[ti tu s\ fie lucrurile?

J.-LL.S.: Nu [tiu prea multe despre cum e în alte ]\ri. În Germania
[tiu c\ foarte mul]i oameni vin la lecturile publice fiindc\
prefer\ s\ dea 10 euro ca s\ intre aici decît 20 pe carte. Chiar
dac\ nu e acela[i lucru. Dar exist\ probabil [i fascina]ia
pentru persoana scriitorului, o dat\, cît [i ideea de a ie[i
în ora[ pentru a face ceva, cum ar fi a sta o or\ s\ ascul]i
un scriitor citind fragmente dintr-o carte.

I..M..: Eventual [i a discuta cu el dup\.

J.-LL.S.: Asta e foarte important. De ceva timp merg la vizion\ri
la care fie actori, fie regizori, oricum, oameni din industrie,
aleg un film preferat pentru vizionare, dup\ care se discut\
despre el, [i e extrem de  fresh, de revigorant s\ discu]i cu
omul respectiv, pe care îl cuno[ti doar din munca lui, s\ afli
de ce a ales un anumit film, oamenii din sal\ se implic\...
Cred c\ [i pe literatur\ se poate face acela[i lucru, cu destul
de mare succes. Trebuie trezit un gust pentru discu]ie, care
s\ nu fie doar un cenaclu în care vin doar oameni din domeniu.
Întotdeauna am crezut c\ trebuie atra[i înspre lectur\ [i cei
90% de necititori. E un sistem care înc\ se perpetueaz\:
scriitorii scriu de multe ori pentru scriitori sau pentru critici,
criticii – m\ [i întreb dac\ criticii se gîndesc la cititori sau
doar la scriitori sau la al]i critici; criticii cred c\ au cel mai
redus public dintre to]i, de[i ar trebui s\ fie formatori de
opinie. Criticii ar trebui s\ fie extrem de importan]i în acest
lan] de industrie. S\ fie persoane implicate în promovarea
literaturii, s\ aib\ carism\ [i s\ organizeze evenimente
literare, în caz c\ le pas\ de cititori. 

Ana CChiri]oiu, IIgor MMocanu
Foto: Elena DDr\ghici
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N orman Manea. Evreu, trecut de 70 de ani, tr\ind în Statele Unite din 1986. Cu el
sînt prieteni Orhan Pamuk [i Philip Roth (pentru detalii suplimentare… a se vedea
nr. 366-367 din Observator CCultural, 5-18 aprilie). Numele s\u apare în The NNew
York TTimes. Prime[te premii la care al]i scriitori români nici nu viseaz\. „MacArthur”

(1992), „Nonino” (2001) [i mai ales „Médicis Etranger” (2006). Este tradus, citit, dezb\tut.
De[i a emigrat de mai bine de 20 de ani, scrie tot în român\. Cînd vine vorba despre Nobel,
primul Nobel românesc, durere mare a unei culturi l\turalnice, numele s\u ar trebui s\
fie primul pomenit. Poate c\ n-o s\-l ia, dar nici nu conteaz\. Huliganul trebuie s\ se
reîntoarc\ în glorie de unde a plecat, aici, la noi, în emisiuni, în articole, în manuale, în
tiraje epuizate. Escala prin Stockholm nu e necesar\. Drumul prin literatura noastr\,
da.  

Cîte se pot spune în 6000 de semne? Despre teme, motive, aprecieri critice [.cl. o
banal\ c\utare pe  google este de ajuns. În cele ce urmeaz\ m\ voi referi doar la
Plicul nnegru, a c\rui edi]ie a IV-a a fost publicat\ recent la Polirom. 

Ciuntit\ grav de cenzur\, cartea a ap\rut prima dat\ la Cartea Româneasc\ în 1986.
Edi]ia de acum este complet\, rev\zut\, ref\cut\ [i cu o postfa]\ scurt\ dar
elegant\, semnat\ de Matei C\linescu. Aspectul c\r]ii este sobru. Edi]ie  hardcover cu
un tablou de Ti]ian în prim plan, Alegoria PPruden]ei, imagine asociabil\ spontan cu
o copert\ la Dostoievski, Demonii poate.

Pe scurt, romanul îl are în centru pe Anatol Dominic Vancea Voinov (lung [i nefiresc
nume, dar prescurtat sun\ înc\ [i mai r\u, Tolea), fost profesor de liceu, concediat
probabil din motive de erotism neconform cu valorile morale ale societ\]ii, în prezent
angajat la un hotel cu nume rizibil, Tranzit. Apropiindu-se de 50 de ani, vîrsta la
care tat\l s\u a murit în condi]ii neelucidate, Tolea demareaz\ un soi de anchet\
pentru a l\muri trecutul ocultat. Anii celui de-al doilea r\zboi mondial. Un plic (negru),

o leg\tur\ cu mi[carea legionar\, o idil\ neîmplinit\,
acestea sînt indiciile care par a fi buc\]i dintr-un
puzzle incomplet a c\rui solu]ie imposibil de aflat
este tocmai elucidarea mor]ii tat\lui, Marcu Vancea.
Pe m\sur\ ce se adînce[te în investiga]ii, Tolea
implodeaz\, se dezintegreaz\ pas cu pas, înnebune[te.
Ancheta cu iz poli]ist se transform\ într-una psihologic\,
în care investigator devine, poate chiar f\r\ s\-[i dea
seama, cititorul. 

Pe lîng\ organizarea ampl\ [i arhitectura epic\
impecabil\, Norman Manea exceleaz\ pe spa]ii mici.
Imprim\ scrisului un ritm alert, reu[ind performan]a
ca în aproape orice fraz\, în ciuda scurtimii evidente,
s\ apar\ o imagine memorabil\, o al\turare de cuvinte
surprinz\toare, o mic\ bijuterie lingvistic\. Romanul
muste[te de astfel de fraze, adeseori lipsite de predicat
dar pline de sev\. Metaliteratur\ mascat\: „Un grup
de personaje, o mic\ istorie fierbînd în cazanele mult
încinse ale Istoriei, în ciorba m\celului planetar?” (p.
73), imagini vizuale care se re]in prin contraste, „Lini[te
pitic\, [erpuind prin cur]i oblice, orientale. Peste garduri
clipe[te, rar, geana lung\ [i verde a crengilor. Gr\dini]e
rotunjite lîng\ mormane de gunoaie. Tufe ]epoase de
trandafiri ro[ii lîng\ gr\mezi de cîrpe, cutii, pungi. Pitoresc

patriarhal, anulînd delimit\rile” (p. 133) sau  pasaje nenum\rate de critic\ neagr\ [i rece
a regimului socialist deraiat, aleg la întîmplare, „S\ nu se mai [tie ce e adev\r inventat [i
ce e minciun\ verosimil\, în realul imediat, la un pas?!”. Da, nu se mai [tie, teza
orwellian\, cum c\ istoria e rescris\ în permanen]\ de mai-marii vremii, se verific\ la milimetru. 

Dar, mai presus de stilul impecabil [i de frazele care sun\ în acela[i timp firesc [i pre]ios,
stau unele intui]ii, unele ipostaze inedite pe care Norman Manea are curajul s\ le
închipuie [i s\ le disece cu aten]ie. S\ ne gîndim, de pild\, la situa]ia unei mor]i iminente,
la certitudinea c\ sfîr[itul vine, e aproape [i mai e tare pu]in pîn\ acolo. La momente în
care fiin]a uman\ este pus\ într-o situa]ie limit\ extrem\. Îmi vin în minte dou\ exemple:
gloatele isterizate de atacul extraterestru în R\zboiul llumilor [i o povestire de Dino Buzzati,
Socoteala, în care personajele aflau cînd urmau s\ moar\ [i indiferent dac\ moartea survenea
peste cîteva ceasuri sau peste cîteva zeci de ani, î[i pierdeau orice dorin]\ de a tr\i [i îngînau
lamenta]ii surde de tipul „Ce nenorocire”. Nu-i u[or s\ pui un personaj într-o asemenea situa]ie
[i s\-i conduci ac]iunile într-un mod plauzibil. E nevoie de o extraordinar\ intui]ie [i de curaj.
Ceea ce Norman Manea are cu siguran]\, reu[ind o performan]\ remarcabil\. Imediat dup\
cutremurul din prim\vara lui 1977, Tolea pleac\ împreun\ cu un cunoscut, pensionar, în Drumul
Taberei, dorind s\ verifice dac\ sora sa a supravie]uit. {ocul cutremurului e mare [i spaima unor
replici înc\ [i mai puternice e peste tot. Ajuns în blocul cu pricina, Tolea întîlne[te o tîn\r\ femeie,
singur\. Amîndoi sînt cuprin[i de panic\, se tem c\ nu mai au mult de tr\it. Se refugiaz\ în
apartamentul ei [i fac dragoste nebune[te, pe pagini întregi, un zvîcnet spontan de via]\ [i de
revolt\ împotriva mor]ii a[teptate: „ Picioarele ei lungi tremurau pe tavanul care tremura, ca [i
zidurile [i ferestrele [i podeaua. «O, Irina», expira, în sfîr[it, orfanul. «Irina, Irina», se confesa, izb\vit,
clovnul, masca înl\crimat\ pe sînii ei electriza]i, capul învins pe pîntecul ei cosmic, s\ prind\ ecoul,
confirmarea, [i mai jos, s\-[i lipeasc\, ultim\ gratitudine, buzele mincinoase, de floarea canibal\”
(p. 231). În fa]a sfîr[itului iminent, [i isteria, [i resemnarea bleag\, [i pasiunea disperat\ sînt tot atîtea
r\spunsuri posibile. Ce r\mîne din acest episod este extraordinara intui]ie a lui Norman Manea,
puterea de a anticipa reac]ii spontane în situa]ii greu de anticipat.

Pentru societ\]i care nu au cunoscut un regim de stînga totalitar [i opresiv, socialismul poate
p\rea a fi o astfel de situa]ie greu de închipuit. {i tocmai fiindc\ e greu de închipuit, e adeseori privit
cu îng\duin]\. Plicul nnegru ofer\ intui]ia vie]ii într-un astfel de sistem iar Norman Manea ne d\ o carte
excep]ional\ care ast\zi, la mai bine de 20 de ani de la prima edi]ie, r\mîne la fel de vie [i de rea.  

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

Norman Manea, PPlliiccuull nneeggrruu, edi]ia
a IV-a, rev\zut\, postfa]\ de Matei
C\linescu, Ed. Polirom, Ia[i, 2007.
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V orbeam în num\rul trecut al revistei despre nelini[tea redac]iilor în ce prive[te
lipsa unor genuri din proza româneasc\. De vreo doi ani încoace, exist\ îns\
[i alte întreb\ri asupra c\rora î[i d\ cu presupusul o groaz\ de lume: ce c\r]i
ar trebui s\ export\m, ce anume s-ar cuveni s\ promov\m (în Occident) sau

prin ce autori promov\m literatura român\? De[i sînt chestiuni diferite, de cele mai multe
ori sînt privite otova, ca o singur\ [i mare problem\.

Un minimum de bun sim] impune observa]ia c\ a traduce o carte nu implic\ deloc
promovarea [i impunerea ei. Dar n-am s\ insist asupra problemei, pentru c\
observa]ii asem\n\toare s-au mai f\cut. Ce m\ nedumere[te cel mai mult e ideea c\,
traducînd [i promovînd o carte, [ase c\r]i sau trei autori, s-ar promova literatura român\.
Ca [i cum impunerea lui Marquez [i Kadare ar însemna promovarea literaturii columbiene
sau a celei albaneze. Chiar crede cineva c\, dac\ Mircea C\rt\rescu va fi tradus în treizeci
[i cinci de limbi, asta ar trebui s\ însemne promovarea literaturii române? N-a
sc\pat nim\nui din vedere faptul c\ literatura e o chestiune strict individual\ [i c\
ar fi cazul s\ renun]\m la imaginile de tip steagul urc\ pe catarg, gimnastele
noastre l\crimeaz\ pe podium, mîna dreapt\ se a[az\ în dreptul inimii [i cînt\m cu
to]ii solemn De[teapt\-tte rromâne? S\ fim bine în]ele[i, nu literatura român\ a scris
Orbitor, ci Mircea C\rt\rescu. Crede]i c\, dac\ unui olandez îi va pl\cea respectivul
roman, el se va gîndi „Uite, dom’le, ce literatur\ se scrie în România!”?

Am men]ionat falsa idee a promov\rii literaturii române fiindc\ ea pare a sta
la baza abracadabrantelor calcule atunci cînd vine vorba despre propuneri concrete.
A traduce o carte într-o limb\ str\in\ a devenit o chestiune de lobby na]ional, de
promovare a imaginii României în lume. Critici universitari, foiletoni[ti, jurnali[ti
[i chiar unii oameni serio[i par a se fi transformat peste noapte în vraci de marketing
[i încearc\ s\ ghiceasc\ ce [i unde ar trebui tradus. Unii vor valori clasice, cu
care s\ se mearg\ la sigur, al]ii vor autori vii [i de preferin]\ tineri, unii vor s\ fie
acoperite toate speciile literaturii, al]ii mizeaz\ doar pe roman, unii vor ca autorii
de valoare s\ fie tradu[i pretutindeni pentru c\ doar a[a vor reu[i s\ se [i impun\,
al]ii spun c\ la Berlin nu merge ce merge la Madrid [.a.m.d. 

Exist\, fire[te, [i dintre cei ce reu[esc s\ se contrazic\ în cadrul aceluia[i
articol. Nu pare nimic ciudat s\ respingi ideea traducerii proustianismelor
sau a joyceanismelor în ]\rile lui Proust [i Joyce, pentru c\ ar fi fumate deja,
dar s\ propui Teodosie ccel MMic în ]\rile anglo-saxone, pentru c\ acolo „exist\
o tradi]ie a genului fantasy”. Nu pare bizar s\ respingi argumentele „sincronist-
occidentaliste”, dar s\ propui Degete mmici pentru „mixajul de fic]iune politic\
[i realism magic”. Am înnebunit eu ori pe cît de fire[ti sînt cele dou\ alegeri
punctuale, pe atît de halucinant\ e argumenta]ia ce st\ la baza alegerii
lor? {i, pentru c\ tot am ajuns la argumenta]ie, nu în]eleg de ce ar fi refuzat\
din start la export literatura „esopic\”. Doar pentru c\ „esopismul” nu ar
avea succes? În cazul \sta, ce se poate spune despre Ferma AAnimalelor a
lui Orwell, Pe[tera sau Eseu ddespre oorbire ale lui Saramago, Anglia,
Anglia a lui Barnes, Sîmb\t\ a lui McEwan [i atîtea altele?

Poate c\ e deplasat, dar a[ îndr\zni s\ sugerez celor ce stabilesc strategii
de cucerire a Occidentului [i, mai ales, celor ce vorbesc, în acela[i timp,
despre autenticitate s\ (re)citeasc\, în cheie esopic\, eseul lui Alain de
Botton care se nume[te chiar a[a: Despre aautenticitate. 

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

cristina 
chevere[an

Dan Lungu,, SSîînntt oo bbaabb\\
ccoommuunniisstt\\,, Editura Polirom,
Ia[i, 2007.

Drag\ Chuck,

Lini[tea mea sufleteasc\ a fost tulburat\ iremediabil. Eu m-
am ]inut de cuvînt [i am fost sincer\ în tot ceea ce am zis. Mi-am
vîndut casa pentru a avea bani pentru a veni la tine [i a te face
fericit. Îns\ am vrut s\ te cunosc mai bine [i aici am gre[it. Sau
dimpotriv\, m-am salvat. }i-am citit cartea. Bîntui]ii. Ah! Cîte cuvinte
urîte. Cît\ mizerie [i pornografie. Cît\ karma negativ\. Cît\ violen]\.
E[ti un ciudat! Misticul m-a salvat de la a-mi irosi sufletul. {i
toate groz\viile acelea din carte. Cine [tie ce-ai fi putut s\-mi faci!
Cine [tie la ce cazne demonice ar fi fost supuse trupul [i sufletul
meu. Îmi pare r\u dac\ ]i-am dat speran]e [i dac\ m\ a[teptai. Îmi
pare r\u c\ ]i-am promis o salvare pe care nu ]i-o mai pot oferi.
Dar sincer, cred c\ a fost o confuzie [i de fapt nu ai fost
niciodat\ sufletul meu pereche. Ca „hîr[tiu” din cartea ta. {tii bine
despre ce vorbesc, pentru c\ mi-ar fi jen\ s\ amintesc un episod
atît de vulgar. M-am întors la po[t\. {i chiar dac\ mi-ar fi u[or s\
î]i scriu în fiecare zi, întrucît am timbre [i paravion, coresponden]a
noastr\ epistolar\ o s\ se opreasc\ aici pentru c\ m\ tulbur\
energia ta negativ\ pe care o intuiesc [i cunosc din acea carte rea.
Vreau s\ [tii c\ e mult mai bine aici decît s\ fii un scriitor de succes
dar bîntuit. Tu tulburi [i murd\re[ti sufletele curate care citesc.
Eu aici, la po[ta Pantelimon, depun un mic pupic pe fiecare scrisoare
care îmi trece prin mîn\. Asta înseamn\ mai mult\ karma pozitiv\
decît o s\ în]elegi tu vreodat\ cu mintea ta murdar\. Pe prima
scrisoare pe care ]i-am trimis-o am depus dou\ pupicuri, dar pe
asta nu o s\ depun nici m\car o jum\tate de pupic. Pentru c\
oricum nu ar ajunge la tine. Nu scrisoarea, ci jum\tatea de pupic.
Cum s\ sim]i tu puterea unui pupic cînd în cartea ta sînt atîtea
alte cuvinte cu „p”? Eu nu te judec. Fiecare î[i alege drumul [i
vocabularul [i karma. Dar nu m\ judeca nici tu dac\ o s\ aleg s\
nu te mai salvez. Familia mea crede c\ e bine ce fac. De fapt ei
de la bun început mi-au zis c\ e[ti ciudat. Sînt doar pu]in sup\ra]i
pe mine c\ am vîndut casa [i acum am g\sit alta mult mai mic\
de banii \ia [i trebuie s\ st\m to]i cinci într-o camer\. Dar cînd
ai cultur\, adev\ratul spa]iu este în suflet [i nu cel locativ. 

Acum c\ am g\sit iluminarea, a[ vrea s\ aduc pu]in\

bucurie pe lume. Mai mult\ decît cu pupicurile mele. A[ vrea s\
te împiedic s\-]i faci r\u ]ie [i altora. De aceea am s\ te rog s\ nu
mai scrii niciodat\ nimic. {i o s\-]i caut toate c\r]ile ca s\ le dau
foc. Nu e ceva personal. Dragostea ce ]i-am purtat-o nu se putea
transforma atît de repede în ur\. E doar ca s\ î]i salvez sufletul [i
al altora. Azi o s\ merg la C\rture[ti. Am un  cocktail Molotov în
geant\. M-a ajutat familia mea, care crede în mine [i care [tie c\
e[ti ciudat. O s\ iau la rînd fiecare libr\rie [i fiecare tarab\ de c\r]i.
Un  cocktail Molotov [i un pupic. {tiu c\ î]i va fi greu s\ în]elegi,
pentru c\ personajele tale sînt ni[te mon[tri [i am dedus c\ nu e[ti
obi[nuit cu oamenii normali. Dar eu trebuie s\ fac asta pentru ca
lumea s\ fie normal\ [i fiecare s\ aib\ [ansa s\ î[i g\seasc\ sufletul
pereche f\r\ nici o karma negativ\. Iar pentru tine o s\ trimit aceast\
bro[ur\ de la Martorii lui Iehova. Sper c\ vei în]elege de ce.

În orice caz, dac\ cu ajutorul acestei bro[uri te vei trezi [i vei
în]elege, nu ezita s\ îmi scrii. O s\ fac un efort s\ vin totu[i la tine
s\ te salvez. 

Pîn\ atunci, trebuie s\ merg la C\rture[ti. {i la Dalles. {i la
Carrefour. {i la tarabele de la Universitate [i Roman\. M\ rog din
tot sufletul s\ nu existe victime omene[ti, iar dac\ exist\, s\ fie din
cele care nu [i-au g\sit înc\ sufletul pereche, pentru a nu
distruge din pu]ina armonie care exist\ în univers.

Cu karma bun\ [i f\r\ nici o jum\tate de pupic,
ADIO!

L\cr\mioara Palaciuc, 
40 de ani,
nec\s\torit\,
Balan]\ cu ascendent în V\rs\tor

P.S. Cred c\ tocmai mi-am g\sit pe Google adev\ratul suflet
pereche. Îl cheam\ Michel Houllebecq. Cred c\ el chiar are
nevoie s\ fie salvat!

Maria Manolescu, 26 de ani, masterand\ în  playwriting la UNATC. Se num\r\
printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa WWiitthh aa lliittttllee
hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann, Editura Polirom, 2006.
În 2007, Teatrul foarte Mic i-a pus în scen\ piesa SSaaddoo-mmaassoo BBlluueess BBaarr în regia
Geaninei C\rbunariu.

nesigurantze
a ddoua sscrisoare
deschis` dde ddragoste
c`tre 
Chuck PPalahniuk

maria manolescu

C ea mai recent\ carte a lui Dan Lungu î]i poate da
impresia c\ te-ai instalat în fa]a televizorului. Genul
programului: talk-show. Tema dezbaterii: era mai bine
sau mai r\u pe vremea comunismului?  Invita]i: nostalgici

[i detractori ai fostului regim. Moderator: scriitorul însu[i - atent
la ton, atitudine, echilibrarea discu]iilor. Materiale auxiliare:
fragmente de interviu, documentare ale „Epocii de aur”. Desf\[urare:
p\r]ile î[i argumenteaz\, alternativ, op]iunile. Concluzii: mixte.
Cu men]iunea faptului c\ destul de pu]ine emisiuni p\streaz\
un nivel al dialogului atît de civilizat, ini]iativa sociologului ie[ean
ar fi total plauzibil\ în orice gril\ de programe la zi. Subiectul
ales, transpus pe micile ecrane, ar ]ine cu siguran]\ pe
recep]ie milioane de telespectatori contemporani.

Înaintea acestora, îns\, la roman ajung cititorii. Sînt oo bbab\
comunist\ îi pune în fa]a unei dileme f\r\ ie[ire: de ce, într-o
]ar\ ce a întîmpinat cu urale c\derea lui Ceau[escu, supravie]uiesc
(ba chiar se accentueaz\) regretele dup\ „paradisul” ante-
decembrist? R\spunsul nu este didactic, partizan sau moralist.
Modelînd personaje emblematice prin evolu]ia sub comunism,
Dan Lungu urm\re[te mecanismele de formare a tipurilor de
gîndire [i reac]ie din România de azi. Demersul voit echilibrat
se leag\ indubitabil de forma]ia sociologic\ a prozatorului, nu
întîmpl\tor men]ionat\ deja. Dac\ Raiul g\inilor se hr\nea din
detalii pentru a schi]a portretul colectiv al periferiei încremenite
în tranzi]ie, noua scriere se încheag\ în jurul unor studii de caz
de mai mare amploare [i concentra]ie.

Spre deosebire de colec]ia de povestiri cu miez ale Str\zii
Salcîmilor, Sînt oo bbab\ ccomunist\ are suflul bine dozat al unui
roman formativ de curs\ (mai) lung\. De[i nu respect\ cronologia
cuminte, tradi]ional\, contureaz\ cu grij\ destinul protagonistei;
din aproape în aproape, cu salturi înainte [i înapoi prin memorie.
Emilia Burac – devenit\ Apostoae – este surprins\ la trei vîrste
diferite, în etapele semnificative ale vie]ii. Copil\ nec\jit\ de
la ]ar\, fr\mînt\ dezgustat\  tezicul cu t\lpile goale pîn\ cînd,
nemaisuportînd, fuge la rudele de la ora[. Ajunge s\ lucreze
într-un atelier de produc]ie pentru export, unde începe o via]\
„boiereasc\”. Dup\ revolu]ie, implorat\ de fiica emigrat\ în
Canada s\ voteze pentru democra]ie, fosta membr\ de partid
rememoreaz\ cu prec\dere îndestularea, avantajele, reuniunile
colegiale, sentimentul tr\iniciei [i al siguran]ei. 

Vocea melancolic\ a Emiliei nu scoate la lumin\ un simplu

specimen biografic, ci, în mare m\sur\, experien]a unui segment
al popula]iei înainte de 1989. Personalizat\ [i schematizat\ pîn\
la extrem, povestea sa de via]\ ilustreaz\ perspectiva celor
crescu]i odat\ cu blocurile mult-visate, pentru care paragina de
ast\zi reprezint\ dovada m\re]iei superioare a comunismului,
nu dezastruoasa lui consecin]\. „Pe mine comunismul m-a f\cut
or\[eanc\”, replic\ b\trîna fetei sale cu nume de prin]es\ cînd
aceasta îi aminte[te minciuna, teroarea, cozile. Conversa]iile
celor dou\ opun dou\ tipuri de discurs: le ini]iaz\ nu doar eterna
ruptur\ dintre genera]iile de oriunde, ci [i cea de mentalitate,
produs\ de schimbarea dramatic\ a regimurilor.

Într-un problematic sistem de opozi]ii binare se confrunt\
tineri cu b\trîni, ex-comuni[ti dizloca]i din culcu[urile c\ldu]e
cu ideali[ti pro-democra]i. În chiar trecutul deplîns (scindat [i
el între ora[ [i sat) exist\ schisme. Rozalia, iscusita, bizar de
discreta croitoreas\, le aduce în discu]ie [i restabile[te echilibrul
- tipologic, ideologic, narativ. Ca din întîmplare, dup\ 200 de
pagini de sincere [i neab\tute osanale, apare cu adev\rat s\mîn]a
îndoielii: asemenea oric\rei monede ce duce la pierzanie, „Marea
Epoc\” are dou\ fe]e. „Drag\ doamn\, \sta e comunismul meu:
cel care a luat cu for]a atelierul tatii, care mi-a refuzat din fa[\
visul de a m\ face pictori]\, care m-a lipsit de culori toat\ via]a”.

Talentul lui Dan Lungu – pe lîng\ cel deja probat, de prozator
– este cel de observator al întregului [i fenomenelor componente.
În ciuda titlului provocator, cartea e departe de a scrie oda
comunismului. Intriga este cli[eizat\ inten]ionat, stilul simplist
al protagonistei permite inserarea de episoade cu efect garantat.
Cînd istorise[te nedumerit\ despre surghiunirea la ]ar\ a
profesorului de[tept [i cumsecade (element subversiv!) sau
despre mituirea înv\]\toarei fiicei pentru o not\ meritat\,
concluziile nu mai necesit\ formulare. Personajul cel mai critic
[i slobod la gur\ este deja cunoscutul Mitu, ce se dovede[te a
fi fost... turn\tor. Naivitatea eroinei este cartea inteligent [i
persiflant jucat\ de un colec]ionar avid de anecdote, expresii [i
situa]ii decupate din imediat [i aranjate convenabil la montaj.
Dan Lungu scrie despre ieri pentru confuziona]ii de azi. „Judeca]ii”
sînt oameni; judecata – de prisos.

Cristina Chevere[an are 28 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a
Universit\]ii de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al
revistei OOrriizzoonntt, doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i
a trei c\r]i traduse, dintre care, ultima, împreun\ cu {erban Foar]\.
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Despre consumerism, la modul real

T ot descrierea consumerismului [i a modului în care a
modelat el societatea contemporan\ este [i miza volumului
Fast FFood NNation. De[i se refer\ prioritar la industria  fast-
food, acest reportaj amplu reu[e[te s\ descrie consumerismul

în toate detaliile sale legate de strategii [i comportamente, cuprinzînd
[i o bun\ parte din istoria sa. De la biografiile ini]iatorilor vis\tori
[i întreprinz\tori ai  fast-food-urilor californiene din anii 1920, care
au început de la o gheret\ de  hot-dog [i au inovat industria incipient\
prin adoptarea modelului mecanizat dup\ modelul liniilor de
produc]ie din fabrici în buc\t\riile micilor lor restaurante de familie,
pîn\ la marketingul agresiv adresat copiilor [i globalizarea atinse
în zilele noastre, consumerismul se arat\ în toat\ imensitatea [i
nocivitatea sa. Fast FFood NNation nu e o deconstruc]ie inconsistent\,
ci o avalan[\ de fapte [i observa]ii, iar autorul ei, Eric Schlosser, nu
e sectar, moralist sau nihilist – pledoaria lui este pentru con[tientizarea
consumatorului cu privire la amploarea [i consecin]ele gesturilor sale
atît de zilnice [i de fire[ti. Iar cînd aceast\ pledoarie ia forma unui
reportaj întins pe 300 de pagini, în tot ce are mai bun aceast\ specie
– documentare minu]ioas\, cifre semnificative, detalii pitore[ti,
toate redate într-o form\ aproape literar\ –, rezultatul este un  best-
seller care a reu[it s\ trezeasc\ reac]ii. Despre unele reac]ii vorbe[te
autorul în interviul acordat BBC, altele sînt incluse în postfa]a la a

doua edi]ie european\, iar despre
altele vorbesc vînz\rile. 

Pe aproape fiecare pagin\ se g\sesc
informa]ii care ar putea alimenta luni

bune ziarele de scandal: McDonald’s
a finan]at Partidul Republican pentru

înlesniri în Congres; o treime dintre
americani au fost angaja]i o dat\ la un

fast food; primul restaurant McDonald’s
s-a deschis în acela[i ora[ unde a ap\rut

prima filial\ Hell’s Angels; materiale
educative din [coli fac reclam\ la  fast-

food-uri [i sînt pl\tite din bani publici;
cartofii McDonald’s, pr\ji]i în gr\sime de

vit\, comercializa]i în India; bac[i[urile primite
de angaja]ii  fast-food r\mîn la firm\; bani

de la guvern primi]i pentru cursuri de calificare
a angaja]ilor – deturna]i pentru cercetarea

tehnologiz\rii; cartofii semiprepara]i sînt
achizi]iona]i cu un pre] de 18 ori mai mic

decît cel cu care sînt pu[i în vînzare; industria
aromelor nu-[i dezv\luie clien]ii; angajat al unei

firme de prelucrare a c\rnii, dat afar\, f\r\ aviz
[i f\r\ desp\gubiri, în timpul concediului de refacere

dintr-un accident de munc\; raportarea accidentelor
de munc\, de o sut\ de ori mai mic\ decît cifra real\;

Despre consumerism, la modul academic

D up\ titlu, volumul lui Gilles Lipovetsky, ap\rut anul trecut la Gallimard [i
tradus acum la Polirom, poate trece drept o critic\ a societ\]ii consumeriste
– ceea ce nu este, cel pu]in nu în accep]iunea polemic\ a criticii. Fericirea
paradoxal\. EEseu aasupra ssociet\]ii dde hhiperconsum este un demers deconstructivist

în variant\  light – un stîngism de canapea, o teorie academic\ steril\, pe parcursul c\reia
te po]i sim]i îndrept\]it s\ consta]i c\ via]a e complex\ [i are multe aspecte. Paradoxul
anun]at în titlu nu se dezminte pe nici o pagin\ a c\r]ii, între]inut fiind de o argumenta]ie
de tip  boule de neige care face ca premisele pro s\ se transforme, prin nuan]\ri, prin întreb\ri
retorice [i apeluri la statistici, în premise contra, [i invers, pentru a culmina într-o
concluzie incert\. 

Prima parte a c\r]ii încearc\ o circumscriere a subiectului. Cu aceast\ ocazie ne e dat s\
constat\m cît de prezent este consumul în via]a noastr\ de zi cu zi [i s\ explor\m modurile
prin care a ajuns acolo. De la strategii de marketing la emo]ii individuale, procesul trezirii
dorin]ei de consum trece prin „hedonism radios”, „turbo-consumerism”, „hipermoment”,
„zapping”, „eclectism” [i alte sintagme seduc\toare. Prima supralicitare pe care o opereaz\ eseul
lui Lipovetsky se g\se[te aici, în ideea c\ civiliza]ia contemporan\ e una a dorin]ei exacerbate
de consum; dup\ aceast\ logic\, ea poate fi o civiliza]ie a aproape orice, de unde [i sterilitatea
acestui tip de demers, util pentru bibliografii [colare [i referin]e academice, dar nu pentru
cunoa[terea dinamicii reale a consumerismului. Exhaustivitatea propus\ nu are, de accea, nimic
de a face cu realitatea, ci se desf\[oar\ între limitele acestei lumi construite ca model abstract. În
acest caz, cunoa[terea se documenteaz\ mai adecvat prin agenda unor arti[ti/activi[ti cum sînt,
între mul]i al]ii, britanicii de la The VVacuum CCleaner („vacuuming up after capitalism”), care pun
frecvent în scen\ excesele societ\]ii de consum. De la practic\ la teorie e îns\ cale lung\. Capitolul
doi din aceast\ prim\ parte caut\ o plasare a motiva]iei consumeriste între logica  standing-ului
(care fusese teoretizat\ de Thorstein Veblen, un critic cu nuan]e marxiste al începuturilor societ\]ii
de consum) [i cursa c\tre pl\cere individual\. Dup\ ce trece prin „valoarea distractiv\” a m\rfii [i
„cultul nout\]ii”, pentru a urm\ri „func]ia identitar\ a consumului” [i marketizarea emo]iilor, care
induce consumatorului o „logic\ intimizat\”, prin dep\[irea viziunii obiective asupra produsului,
de unde se vede c\ individualismul e mai puternic decît con[tiin]a de clas\ [i c\ nu e exclus s\ discut\m
despre neoindividualism; dar aceast\ nou\ „voin]\ de putere” apare totu[i într-o form\ eufemizat\,
feminizat\, pentru c\ ea e supus\ [i unui val de anxiet\]i privind medicalizarea consumului, semn al
unei vulnerabilit\]i în fa]a m\rfii, dar [i al sindromului de „hipermaterialism” – în cele din urm\, capitolul

ajunge la concluzia c\ hiperconsumul
actual are ca motiva]ie un tip de n\zuin]\
spre democra]ie în contextul clasamentului
social, dar aceasta e una întoars\ spre sine
– exact premisele de la care porniser\m,
cu mai bine de 20 de pagini în urm\. În
acela[i ritm, autorul mai arunc\ în joc cîteva
m\rgele de sticl\ c\rora le schimb\ per-
manent locul, pentru o reconfigurare a
modelului descris – a[a c\ aprecierea eseului
se poate face mai degrab\ dup\ criteriul
inventivit\]ii decît al prizei la real. Ilustrarea
teoriilor opuse prin statistici nu e de natur\
s\ cî[tige obiectivitate, [tiut fiind [i extrem
de evident [i aici c\ o sum\ de cifre poate
fi folosit\ în orice direc]ie a demonstra]iei. 

Partea a doua, în fine, descrie un model
iconic al civiliza]iei consumeriste, în care
cinci figuri mitologice (antice [i contemporane)
sînt chemate s\ ilustreze fa]etele acestei
civiliza]ii. Abstrac]iunea se perpetueaz\,
deci, întru ilustrarea paradoxurilor implicite
ale consumerismului, prin figurile tutelare
ale impulsurilor contradictorii pe care se
presupune c\ le între]ine societatea de
consum: Penia, „pl\ceri materiale, insatisfac]ie
existen]ial\”, Dionysos, „societate hedo-
nist\/antidionisiac\”, Superman, „ob-
sesia performan]ei, pl\cerile sim]urilor”,
Nemesis, „supraexpunerea la fericire,
regresul dorin]ei”, [i Narcis, privatizarea
existen]ei. Finalul unuia dintre aceste
capitole – ar putea fi al oric\ruia –
vorbe[te de la sine despre sterilitatea
analizelor de acest fel: „Nici p\mînt
al f\g\duin]ei, dar nici vale a plîngerii,
societatea de hiperconsum este o
societate a descuraj\rii  [i a
stimulentelor, a suferin]elor [i a
rena[terii subiective.”

Autor apreciat în comunitatea
academic\ mai ales pentru teoria
vidului în era modern\, Li-
povetsky a comis de aceast\
dat\ un eseu care spune totul
despre consumerism dar, de
fapt, nu spune mai nimic –
pentru c\ e cam abuziv s\
trimi]i direct în cetatea
ideilor un fapt care e, înainte
de toate, decupat din
realitatea imediat\. Iar
statisticile invocate sau
micile silogisme nu sînt
suficiente ca s\ sus]in\
priza la realitate a unor
asemenea construc]ii
care se pierd în nori. 

iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll
fericirea paradoxal`:

There’s shit in the meat
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ei ddoi bb\rba]i tterminar\ dde mmîncat, iiar uunul ddintre eei ppocni ddin ddegete îînspre uun cchelner
tîn\r, îîn ssacou nnegru.

— AAdu-nne oo ssticl\ dde vvin rro[u! ccomand\ eel. DDar dde-\\la bbun, MMitic\. {{tii ttu!
Tinerelul dd\du ddin ccap, dde[i nnu-ll cchema MMitic\, sspuse rrepede „„Se fface, ddomnu’!” [[i sse

r\suci ppe cc\lcîie. CCei ddoi ccomeseni îî[i aaprinser\ ccîte oo ]]igar\. DDac\-ii vvedeai, aai ffi pputut ccrede cc\ eerau
fra]i ssau cchiar rreprezentan]ii uunei ssubspecii: ggra[i, ddar lla]i îîn uumeri, rra[i îîn ccap [[i ccu ccefe iimense,
pline dde rrînduri dde ccarne. CChipurile llor eemanau ssiguran]\, iiar ccostumele eelegante dde ppe eei, cceasurile
masive dde ppe mmîini [[i oo sserviet\ ddiplomat eelegant\, pplasat\ ppe ccol]ul mmesei, aamplificau iimpresia ggeneral\.

Cel ccare dd\duse ccomanda sse îîntoarse sspre ttovar\[ul llui, ppreg\tindu-sse ss\ rreia ffirul uunei ppove[ti.
— CCe zziceam, GGimi?
— PP\i, dd\ ffrancejii \\ia ccare tte-aa cchemat lla eei.
— AA, dda, eeuroparlamentaru’ ccu nnevast\-ssa. AA[a. MM\ dduc iio lla eei aacas\, cc\ eeram aamîndoi lla ssociali[ti

acolo, nnu? EEi, [[i JJacques \\sta, eeuroparlamentaru’, zzice cc\ ss\ vvin lla eel aacas\ îîntr-oo ssear\, cc\ oorganizeaz\
el oo ppetrecere. {{i mm-aam ddus... LLas\ ssticla aaici, MMitic\, nne tturn\m nnoi.

Ultima ppropozi]ie ffusese aadresat\ cchelnerului, ccare îî[i ff\cuse aapari]ia ccu ssticla dde vvin îînf\[urat\ 
într-uun pprosop aalb.

— BB\i, aam iintrat aacolo... ddomeniu mmare, cce ss\ zzic? PPoart\ dde ffier, ggr\din\ ccu aalee llat\... ffrumos. DDar
cînd vv\d ccasa... pp\i, aabia ddac\ eera ccît jjumate ddin vvila aaia ppe ccare mmi-aam cconstruit-oo iio ccînd eeram vvicepre[edinte
la JJude]ean! MM\car aavea eetaj, dda’ dde-aastea aare oorice ppîrlit dde bbuticar. CCînd oo vveni eel ppe-aaici [[i-ll dduc iio lla
noi lla PPiatra AArs\, îîi ppic\ ffa]a! {{i mmai aaranjez [[i-oo vvîn\toare ccu [[eful dde lla oocol.

— LLa vvîn\toare aa[ vveni [[i iio, PPuiule.
— DDa’ ttu ee[ti pprezen]\ oobligatorie, ccum ss\ nnu? BBun, [[i iintru iio lla eei îîn ccas\ –– hhol mmare, aaranjat, ccu

toate aalea –– [[i-nncepe ss\ ccînte oo fforma]ie dd-aasta ssimfonic\ dde-oo cchemase lla eei. {{i ttoat\ sseara nnuma’ ccu
muzic\ ssimfonic\, dde pparc\ eeram lla EEnescu ssau lla PPorumbescu! EEra aacolo [[-oo ggagic\ mmi[toac\, ccare ccînta
la uun ssoi dd\ ppiculin\, oo ]]inea îîn ggur\ [[i ttot ff\cea uuite-aa[a ddin bbuze, cc\ nnuma’ ggagici ccînta, dda’ nn-aam
avut vvreme, cc\ aam sstat ttoat\ sseara ccu ttot ffelul dde iinvita]i dde-aa llu’ ppe[te. AA cchemat eel aacolo, ddracu’
[tie, sscriitori, ppictori... nni[te ffomi[ti ddin \\[tia, [[i mmi ii-aa pprezentat ppe tto]i. IIo aam ccrezut cc\ oor mmai ffi [[i zziari[ti
[i-[[i aaranjeaz\ [[i eel ss\ sscrie uuna-aalta pp\ lla eei pprin zziare. OOr ffi ffost, nnu [[tiu... DDa’ tto]i ’’ceau cc\-ss sscriitori [[i
arti[ti, tto]i rrup]i îîn ccur. SS\-ii ffi vv\zut ccum aau ddat bbuzna lla ppotoale ccînd nne-aam ppus lla mmas\. NNu ccine
[tie cce mmas\, cc-aam rr\mas aaproape ffl\mînd. DDac\ tte dduci vvreodat\ lla ffran]uji îîn ccas\, ss\ mm\nînci bbine
dinainte, cc\ \\[tia-ss zzgîrci]i dd\ nnu sse ppoate! {{i bb\utura oo ppunea îîn ppahare nnuma’ ccîte jjuma’ dde ddeget,
parc\ eera lla rrestaurant, nnu îîn ccas\ dd\ oom!

— HHai, bb\i, sserios!
— AA[a-ii ccum îî]i zzic! {{i eera eeuroparlamentar, nnu uun ppr\p\dit dde pprimar dde ttrei llulele! MM-aam

mirat [[i iio: ccum ddracu’, ee[ti dditamai eeuroparlamentaru’ [[i-aaduci îîn ccas\ nnuma’ nnenoroci]i ccare oo
freac\ ttoat\ zziua ccu sscrisu’ [[i ppictatu’ [[i ddup-aaia ttot eei ccîrîie pprin zziare cc\ nnu ffaci bbine aaia, cc\ nnu ffaci
bine aaialalat\, cc\ mmoralitate, cc\ ss\ sse ffac\ ccontrolu’ lla aaveri! PPe dde-aalde \\[tia-ii bbine ss\-ii ]]ii ss\-[[i
[tie llungu’ nnasului, nnu ss\ lle ssufli îîn ccur... DDa’ aaltfel aavea nnevasta llu’ JJacques \\sta nni[te bbalcoane...
c\ eera îîntr-oo rrochie llung\, dde mm\tase rro[ie, ccum ppoart\ ffran]uzoaicele, [[i ttot lla eea îîmi vvenea ss\
m\ uuit. MMai ttrecut\, aa[a, cc\ ’’cea cc\-ss îîmpreun\ dde ttreizeci dde aani, dda’ bbunoac\ ttare! {{i ffie-ssa ttot
a[a.

— CCare ffie-ssa?
— FFie-ssa llu’ JJacques. CC-aa vvenit lla uun mmoment ddat pp-aacolo, cc\ uunu’ ccu ppictatu’ ssau ccu ffilmele

era ppretenaru’ eei. {{-aaia oo jjapi]\ bbun\-bbun\\\! DD\ cce-oo ll\sa-oo ttac-ssu ss\ uumble ccu aa[a ppîrli]i, nnu
[tiu! {{i ss\ vvezi ccum rr\spundea! DDac\ ffi-mmiu mmi-aar ffi rr\spuns aa[a cca aaia... pp\i, ]]ii mminte ccînd ll-aai
prins ppe BBogdan cc\ aaranjase ss\ vvînd\ pprafuri pp\ ffelia tta?

— EEi, PPuiule, llas\, cc\ nn-aa ffost cchiar mmare llucru!
— BBa nnu! BBine-aai ff\cut ccînd mmi ll-aai aadus ppachet aacas\. AAproape cc\ ii-aam rrupt ooasele, dderbedeu’

dracului! PP\i, nnu ii-aam ff\cut iio dd\ ttoate? BBun, GGimi, nnoi cca nnoi, ttrebuia ss\-nncepem dd\
undeva. DDa’ ccretinu’ aare dde ttoate...

— TTîn\r [[i eel, PPuiule! CCe, pparc\ ffi-mmiu eera mmai bbun ppîn\ ss\-ll bbag pp\ ffelie lla nnoi lla hhotel?
Las’ cc\-ii bbine cc\ pputem ss-aavem ggrij\ dd\ eei ppîn\ mmai ccresc...

Glasurile ccelor ddoi sse îînmuiaser\ [[i cc\p\taser\ nni[te ttonalit\]i bblînde. BB\ur\ îîn llini[te
un ppahar dde vvin, îî[i mmai uumplur\ uunul, ddup\ ccare PPuiu sspuse:

— AA, eera ss\ uuit! VVoiam ss\ tte rrog cceva.
— ZZi, PPuiule!
— AAm iio oo pproblem\ ccu uun zziarist dd-aacilea, ddîn oora[, ccare [[i-aa bb\gat eel nnasu’ pprin

afacerile mmele. MMi-aa zzis RRoibu cc\ îîi ccam cc\pos.
Puiu ff\cu oo ppauz\. GGimi ssorbi îînc\ oo ddat\ ddin vvin, aa[teptînd.
— MM\ ggîndeam ss\-ii ppui ppe vvreo ddoi ddin bb\ie]ii tt\i ss\-ll ssperi nni]el îîntr-oo ssear\, rrelu\

Puiu. DDa’ ss\ nnu llase uurme. SS\-ii ddea nnuma’ vvro ddou\ ppalme, cc\-ii uunu’ dd-\\la sslab, ccu
ochelari, dd\-ll ssufl\ vvîntu’... ss\ [[tii cc\ sseam\n\ ccu ggagiu’ ffetei llu’ JJacques, ffran]uzu’!
Dup\ aaia îîl ttrimit iio pp\ GGigi ss\ ttrateze ccu eel. NNu-ii eexclus ss\ ffie bb\iat dd\[tept. IIo-aam ffost
totdeauna dd\ pprincipiu’ cc\ ss\ nnu-]]i ffaci ddu[mani ddegeaba ddac\ ppo]i ss\ ]]i-ii ffaci ppreteni.

— PPretenia-ii llucru mmare, mm\i PPuiule!
— AA[a-ii! UUit\-tte lla nnoi ddoi. DDe ccînd nne [[tim nnoi... EEi, cce ffacem, mmergem?
— MMergem.
Puiu ff\cu uun ssemn îînspre cchelner [[i aamîndoi pprietenii dduser\ mmîna

simultan lla pportofele.
— MM\i PPuiule, llas’ cc\ ppl\tesc iio!

- NNici vvorb\, GGimi! IIo tte-aam iinvitat! OOricum, lle bbag lla mmine lla pprotocol,
p\ PParlament. CC\ ddac\ nnici aatîta nnu ppo]i fface ccu ppolitica, cce ddracu’? AAuzi,

Mitic\? sse îîntoarse PPuiu cc\tre cchelner. SS\-mmi aaduci bbonu’!

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 3377 ddee aannii ssccrriiiittoorr,, ppuubblliicciisstt [[ii uummoorriisstt rroommâânn.. RReeddaaccttoorr [[ii ttrraadduucc\\ttoorr
llaa EEddiittuurraa PPoolliirroomm.. AA ppuubblliiccaatt vvoolluummeellee 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..
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rata de sinucidere între fermierii independen]i e de trei ori mai mare decît
media anual\; carnea din hamburgeri con]ine fecale; lucr\torii din abatoarele
mecanizate stau opt ore pe zi în sînge [i excremente pîn\ la glezne; vitele de
cresc\torie, hr\nite cu resturi de animale etc. etc. Ceea ce face din Fast FFood
Nation mult mai mult decît o colec]ie de fapte senza]ionale este modul în
care toate acestea se articuleaz\ ca detalii dintr-o viziune coerent\ care se
apleac\ pîn\ în ultimele consecin]e asupra fiec\rui aspect al industriei  fast-
food. Începuturile [i ascensiunea împins\ de strategii adesea scandaloase –
finan]area campaniei lui Reagan, de exemplu, [i implicarea Cosa Nostra în
lupta împotriva sindicatelor; rela]ia cu angaja]ii, pe care firmele de  fast-food
[i-i doresc cît mai necalifica]i [i mai dispu[i s\ renun]e înainte de a apuca
s\ beneficieze de concediu sau asigur\ri; rela]ia cu clien]ii, pentru care
pompeaz\ cam 3 miliarde de dolari anual în publicitate – inutil de spus c\
ace[ti bani ar schimba radical situa]ia mizerabil\ (la propriu) din abatoare;
rela]ia cu furnizorii, cu care nu exist\ negocieri [i al c\ror ritm de lucru
impus se traduce prin pierderea membrelor angaja]ilor pe linia de produc]ie
– toate astea compun o imagine extrem de vie, al c\rei scop este s\ te fac\
s\ te gînde[ti c\ un  fast food este mult mai mult decît o tejghea de unde
cumperi hamburgeri ieftini, ambala]i frumos. În spatele gestului
simplu de a intra într-un  fast food st\ una dintre cele mai puternice
industrii a c\rei epopee se rezum\ la mizerie, lupt\ s\lbatic\ pentru
putere, manipulare [i exces, iar Eric Schlosser ne reaminte[te c\ cei care
fac [i desfac industria  fast-food sînt consumatorii, iar discern\mîntul
lor – de fapt, lipsa lui – este esen]ial\ pentru succesul acestei industrii
[i c\, pentru a alege, trebuie mai întîi s\ fii informat. 
În contextul capitaliz\rii accelerate pe care o tr\im [i al succesului  fast-
food-urilor la noi, merit\ citit [i aici Fast FFood NNation – ar fi una
dintre primele ini]iative de succes din procesul de amploare activ în
Occident, numit  raising awareness

Eric Schlosser – fragment dintr-un interviu
acordat 
postului BBC în aprilie 2007, înainte de lansarea
filmului în Marea Britanie, în luna mai.

„[În aceast\ car-
te] am adus cri-
tici unora dintre
cele mai mari [i
mai puternice
companii din Sta-
tele Unite, care se
dau tari [i asta nu
le pic\ bine deloc.
La rîndul lor, ele
m-au atacat foarte
dur [i la modul per-
sonal, iar într-un tur
de lectur\ în care
am fost recent, am
observat c\ erau
oameni adu[i special
pentru asta în public.
Demonstran]i pl\ti]i
ca s\ împart\ flutura[i
în care eram atacat. Au
încercat s\ m\ îm-
piedice s\ vizitez [coli
[i s\ vorbesc cu elevii,
au pus la cale campanii
întregi de scrisori adre-
sate directorilor de [coa-
l\, în care se spunea c\ eu
nu sînt cea mai potrivit\
persoan\ pentru a vizita
[colile. Aceast\ atitudine
mi se pare de neconceput,
dar nu m-a împiedicat s\ fac
ceea ce fac. Companiile astea
au atî]ia bani [i nu exist\ nici
m\car o zi în care s\ nu-[i fac\
public punctul de vedere, pe
afi[e [i în spoturi tv, la radio [i
prin ziare – ar trebui s\ fie în
stare [i s\ fac\ fa]\ la pu]in\
critic\. În fond, libertatea [i de-
mocra]ia asta înseamn\. Eu scriu
c\r]i, iar cînd cineva scrie o re-
cenzie în care m\ critic\, nu m\
apuc s\-l h\r]uiesc pe internet [i nu
încerc s\-l fac s\ fie dat afar\ de unde
lucreaz\. Adic\, aceste companii ar
trebui s\ se maturizeze un pic [i s\-[i
dea seama c\ poate e cazul s\ înve]e
ceva din criticile care li se aduc sau c\
poate e bine s\ se angajeze într-un
dialog, îns\ mentalitatea lor se rezum\ la
ideea controlului total a[a c\, în compara]ie
cu al]i scriitori care au p\]it lucruri groaznice,
pîn\ acum am sc\pat destul de u[or.”

radu pavel gheo
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alex. cistelecan

„BB
anii sau via]a”. Conform lui Jacques Lacan, acest program universal de guvernare
surprinde perfect alegerea for]at\ în care const\ alienarea: dac\ aleg banii, le
pierd pe amîndou\; dac\ aleg via]a, e cam acela[i lucru. Aceea[i alegere for]at\
marcheaz\ intrarea subiectului în regimul limbajului, a[adar supunerea subiectului

la puterea de reprezentare a semnificantului. Pentru a deveni subiect, el are „libertatea” de
a accepta transformarea sa în „ceea ce reprezint\ un semnificant pentru un alt
semnificant”. Ca atare, singura strategie rezonabil\ la care el poate recurge împotriva reific\rii
const\ în a-[i g\si reprezentarea într-un semnificant f\r\ semnifica]ie. Cu alte cuvinte,
dac\ alienarea e prima etap\ a constituirii subiectului, înseamn\ c\ subiectul se fundamenteaz\
în mod necesar pe propria sa dispari]ie sau, mai exact, pe alegerea „liber\” a propriei sale
dispari]ii. În acest proces de instituire a ordinii simbolicului, subiectul nu poate opta decît
pentru un semnificant, un simbol care s\-i transforme dispari]ia în ceva prin simpla ei marcare
sau reprezentare. 

Ceea ce înseamn\ c\ alegerea cu care alienarea îl confrunt\ pe
subiect nu se soldeaz\ cu simpla preferin]\ în favoarea uneia din
alternative. La limit\, subiectul nu poate alege nici una din variante,
dar nici nu le poate refuza pe amîndou\. Exist\, prin urmare, o
mic\ inadverten]\ în unele studii despre Lacan care sus]in c\, în fa]a
acestui „banii sau via]a” al alien\rii, „subiectul î[i vede asignat\
pozi]ia pierz\toare (cea a banilor, fa]\ de care singura op]iune posibil\
e s\-i pierzi)”1. C\ci subiectul nu r\mîne doar cu dispari]ia sa, ci [i
cu reprezentarea acesteia. Iar aceast\ ultim\ precizare este capital\:
în interiorul ordinii simbolice, subiectului nu îi este atribuit\ o simpl\
mul]ime vid\, ci [i un semnificant care transform\ acest nimic în
fiin]\ prin marcarea sa, prin reprezentarea sa. Aceast\ opera]ie
esen]ial\ de convertire a absen]ei în prezen]\ poart\, în teoria
lacanian\, numele de „sutur\”: în defini]ia pe care i-o d\ Jacques-
Alain Miller, „sutura nume[te rela]ia subiectului cu lan]ul discursului
s\u. De[i lipse[te din acesta, el nu e pur [i simplu absent. Sutura
desemneaz\, în general, rela]ia lipsei cu structura din care ea este
un element, figurat ca un a sta-în-locul-a-ceva”2. Revenind la op]iunea
noastr\ „banii sau via]a”, asta înseamn\ c\ subiectul nu va alege una
din cele dou\ alternative, ci va alege diviziunea ca atare: „alienarea
condamn\ subiectul s\ nu apar\ ca atare decît în aceast\ diviziune,
pe de o parte ca sens produs de semnificant, pe de alt\ parte ca
aphanisis”3. Iar aceast\ dubl\ alegere, sau, mai degrab\, alegere a
diviziunii ca atare nu este o simpl\ op]iune „[i, [i”; termenii s\i nu stau
unul lîng\ altul în mod întîmpl\tor, f\r\ s\ rela]ioneze. Dimpotriv\:

subiectul se poate decide pentru dispari]ia sa, pentru  aphanisis, tocmai pentru c\ s-a decis
deja pentru intrarea sa în regimul semnificantului, care asigur\, a[a cum am v\zut, transformarea
absen]ei în prezen]\. De unde rezult\ c\, aici, semnificantul este singurul care poate
rezolva problema pe care tot el a creat-o: pur [i simplu, reprezentînd acea dispari]ie a subiectului
pe care tot el a impus-o.

Dar asta e doar prima jum\tate a pove[tii numite alienare. Dac\ pîn\ aici am v\zut supunerea
subiectului la regimul simbolicului prin confruntarea sa cu cel\lalt ca limbaj, cealalt\
jum\tate a pove[tii va relata confruntarea subiectului cu cel\lalt ca dorin]\ [i va purta
numele de separare. Într-un fel, cele dou\ raport\ri la cel\lalt – ca limbaj sau ca dorin]\ – sînt
coextensive: c\ci, de îndat\ ce se manifest\ ca limbaj, acest cel\lalt primordial se manifest\ la
rîndul s\u ca inconsistent, „barat”, supus la rîndul s\u regimului simbolic. La o privire atent\, ceea
ce rezult\ din acest fapt este nimic mai pu]in decît o demolare a unuia din cele mai vechi mituri
ale omenirii: cel al rela]iei primordiale, armonioase, sferice, consubstan]iale dintre copil [i
mam\. Într-o formul\ aparent mai modern\, acest mit [i-a f\cut reapari]ia într-o lucrare recent\
a unui autor ale c\rui interven]ii sînt, de obicei, cît se poate de inteligente, m\car c\ vin din
partea unui star de televiziune dotat cu vederi conservatoare. În c\rticica sa numit\ Sfere, Peter
Sloterdijk opunea teoriei lacaniene a caracterului constitutiv al alien\rii o imagine idilic\ botezat\
„stadiul sirenelor”, prin care recicla toat\ aceast\ imagine idilic\ a rela]iei primordiale dintre mam\
[i copil. Schematizînd la maxim, s\ spunem c\ filosoful german îi repro[a teoriei lacaniene faptul c\
presupune o paranoia constitutiv\ subiectului [i c\, prin urmare, ea nu poate da seama de formarea
subiectului normal din punct de vedere statistic. Acestei alien\ri necesare [i primordiale, Sloterdijk îi
opunea o rela]ie nemediat\, un fel de paradis iremediabil pierdut odat\ cu accesul la limbaj [i în care
mama îi construie[te copilului o sfer\ de sunet în care acesta se simte, în acela[i timp, protejat [i iubit.
Obiec]ia lacanian\ la acest presupus „stadiu al sirenelor” este c\ tocmai el nu poate da seama de constituirea
subiectului normal: dac\ a[a ar sta lucrurile, accesul la limbaj n-ar putea fi decît o traum\ insuportabil\
c\reia cei mai mul]i ar încerca s\ i se sustrag\. (Într-un fel, traum\ [i este; dar e o traum\ pe care cei mai
mul]i dintre noi, cu excep]ia psihoticilor, o „alegem”). Or, dimpotriv\, înscrierea în regimul simbolicului
vine s\ calmeze o situa]ie de o insuportabil\ apropiere [i densitate, s\ rezolve o angoas\ cu atît mai ap\s\toare
cu cît e imposibil de verbalizat. Acesta este momentul în care survine separarea, în calitate de „complement”
al alien\rii: în acest punct, rela]ia sferic\, închis\, cu cel\lalt se deschide prin con[tientizarea faptului c\ [i
cel\lalt este traversat de limbaj [i de diviziunea pe care acesta o implic\. 

Dup\ cum spunea Hegel în replic\ la Kant, dac\ ar exista lucruri în sine, noi am muri de foame. La fel pare
s\ spun\ [i Lacan: dac\ subiectul n-ar fi constitutiv divizat, inconsistent, alienat, noi am vorbi cu pere]ii. Din
fericire, exist\ cîte o sp\rtur\ în aceste ziduri ce-[i stau fa]\ în fa]\, sau, altfel spus, exist\ separarea care face
s\ coexiste [i s\ se juxtapun\ dou\ lipse. 

1 Bruce Fink, TThhee LLaaccaanniiaann SSuubbjjeecctt.. BBeettwweeeenn LLaanngguuaaggee aanndd JJoouuiissssaannccee, Princeton University Press, 1995, p. 51.
2 Jacques-Alain Miller, SSuuttuurree ((EElleemmeennttss ooff tthhee LLooggiicc ooff tthhee SSiiggnniiffiieerr)), disponibil pe www.lacan.com
3 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXII:: LLeess qquuaattrree ccoonncceeppttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee ((11996644)), AFI, p. 246.

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

D e cîteva s\pt\mîni încerc s\ g\sesc cheia unui nou proiect la care
lucrez. Ca de obicei, merge foarte greu, mai ales din lips\ de timp. Pentru
a ie[i din impas, încerc diverse solu]ii. De exemplu cu unul dintre cei
mai inteligen]i amici de ai mei, pe care l-am redescoperit dup\ mul]i

ani de pribegie, încerc\m s\ repovestim cî]iva din eroii no[tri prefera]i. Eu îi povestesc
de ale mele, el din „pelerinajele” lui occidentale, totul pres\rat cu interpret\ri la „eroii
vremurilor noastre”. Mai nou, el e pe cale s\ descopere traseul re]etei „taburetovka”,
pe care a vîndut-o Ostap Ibrahimovici Bender contrabandi[tilor americani. E un traseu
incredibil, dar pentru a-l povesti, e nevoie de mult\ munc\ de arhiv\ [i cunoa[terea
cîtorva limbi mai delicate, printre care [i idi[. Dar astea sînt obstacole peste care
amicul meu poate trece [i o face chiar cu mare succes. Îmi trimite s\pt\mînal informa]ii
la care eu nu am nici o [ans\ s\ ajung. Recent îmi scrie de un scriitor sovietic care mie,
sincer s\ fiu, îmi scap\, [i pe care-l interpreteaz\ excelent. Ceea ce urmeaz\ îi apar]ine
amicului meu Martin Gustavo Galbiatti. 

Gloat\ iincon[tient\ 
Nimeni nu-l mai pomene[te pe Romanov, umorist sovietic interbelic. Cu toate

acestea, o antologie de literatur\ satiric\ sovietic\, Samovarul, ap\rut\ în România
în anii ’80, îi public\ schi]e. 

Gloat\ iincon[tient\ e perfect\, în trei pagini dense. 
Un grup de oameni care stau la coad\ la gar\, dup\ bilete. Ghi[eul nu s-a deschis

înc\. Cineva propune s\ se fac\ o list\ nominal\ cu cei prezen]i. Un mili]ian vine
[i le interzice s\ fac\ liste. Lumea bomb\ne [i se supune. Un muncitor propune
ca fiecare s\-[i scrie în palm\ num\rul de ordine cu creionul chimic, ceea ce se
[i-ntîmpl\, mul]umind pe toat\ lumea. 

C\r]i groase de c\l\torii în Rusia, naive sau analitice, de la Leroi-Beaulieu pîn\
la Astolphe de Custine, n-au reu[it s\ redea mai bine esen]a mentalit\]ii ruse
ca aceast\ schi]\ m\runt\. 

Autoritatea este arbitrar\ [i paternalist\. Mili]ianul, cînd oamenii se v\ic\resc,
spune „a[a am primit ordine de sus”. Autoritatea, în Rusia, e totdeauna
izolat\ [i îndep\rtat\, cu ea nu se poate comunica ori negocia. Oamenii se plîng.
Mili]ianul le spune: „V\ rog eu s\ nu face]i list\, am [i eu copii [i familie”. Coarda
emo]ional\, personal\, patetic\, e alt\ tr\s\tur\ a personalit\]ii ruse. Ru[ii
n-ascult\ de o autoritate impersonal\, de reguli abstracte, de institu]ii imateriale
ca statul. Dar li se poate face mil\ de un mili]ian care le spune „am [i eu
copii [i familie” – subîn]elegînd „sînt [i eu uman ca [i voi, pute]i empatiza
cu mine”. 

Cineva scoate un ziar, s\ citeasc\, [i o bab\ isteric\ îi zice s\-l
împ\ture [i s\ nu citeasc\. Ziarul e hîrtie, hîrtia e list\. Lista e interzis\. O
intelectual\ excedat\ bomb\ne: „gloat\ incon[tient\” cu dispre] fa]\ de
supunerea oarb\ fa]\ de autoritate. 

Ordinul de sus este arbitrar, [i atunci oamenii de la coad\ se descurc\
singuri, consensual. Sub ierarhizarea de granit a statului, ru[ii sînt un
popor egalitar. Cînd regula e arbitrar\, oamenii o ocolesc informal. Toat\
economia sovietic\, cît a mers, a mers în afara planului [i uneori în
pofida lui, prin aranjamente informale între întreprinderi, prin troc
între uzine, prin improviza]ie la scar\ major\. Planul e arbitrar, învoiala
[i improviza]ia sînt realiste. 

La sfîr[itul num\r\toarei, cu scuipat în palm\ [i cu creion chimic,
lumea e mul]umit\. 

- {i nici pe dînsul nu l-am obidit, adaug\ o bab\, cu referire la
mili]ian. 

Mili]ianul trebuie s\ fie acoperit fa]\ de [efi. Pozi]ia lui e fals\:
fa]\ de [efi mimeaz\ obedien]a (de[i [tie c\ ordinul e arbitrar)
[i fa]\ de publicul din coad\ mimeaz\ solidaritatea omeneasc\. 

{i brutalitatea ierarhic\ a Imperiului ]arist, [i egalitarismul
comunitar al  mir-ului, ob[tea s\teasc\, obi[nuit\ s\ se
autoguverneze, transpar în aceast\ schi]\ a lui Romanov. 

Vasile Ernu, 35 de ani, este n\scut în URSS. Este absolvent al
Facult\]ii de Filosofie (Ia[i) [i al masterului de Filosofie (Cluj). A fost redactor
fondator al revistei PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat al revistei IIddeeaa
aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A activat în cadrul FFuunnddaa]]iieeii IIddeeaa, TTrraannzziitt [i EEddiittuurraa
IIddeeaa. Actualmente lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom. A debutat cu
volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS (2006, 2007 + CD).
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ddddrrrraaaaffffttttuuuurrrr iiii   ccccrrrr iiii tttt iiiicccceeee
se d` cazul 
Thierry de Duve

C artea despre care inten]ionez s\ scriu de ceva vreme a ap\rut în 1989 [i se nume[te
Au nnom dde ll’art: PPour uune aarchéologie dde lla mmodernité.  La noi a fost tradus\ la
doisprezece ani de la apari]ie, în versiunea lui Virgil Mle[ni]\, la Editura Idea Design
&Print. De[i Thierry de Duve este un nume care nu lipse[te din banduliera

bibliografic\ a studiilor de teorie [i istorie a artei, publicarea traducerii clujene a l\sat
impasibil\ [i rece mai toat\ cronic\rimea româneasc\. Eu, cel pu]in, de cînd am dat peste
aceast\ traducere, am tot c\utat cu lupa „ecourile din pres\”, cum se zice, ca s\ nu m\
pomenesc în mare m\rime a mir\rii mirîndu-m\ de unul singur. În acest timp s-a mai tradus,
l-a aceea[i editur\, o alt\ carte a lui Thierry de Duve, Kant ddup\ DDuchamp, de data asta în
versiunea lui Virgil Stanciu, iar t\cerea din jurul apari]iei a devenit flagrant\. L-am g\sit citat
pe Thierry de Duve de c\tre Simona N\stac în articolul Riscul dde aa ffi aactual, din Ziarul ffinanciar(!),
edi]ia martie 2004, dar atît.

Dar cine mai este [i acest Thierry de Duve? Gurile electronice spun c\ s-a n\scut în
1944 [i este de origine belgian\. Ca expert în teoria artei moderne [i a artei contemporane
a publicat cîteva studii substan]iale în domeniu (Nominalisme ppictural, MMarcel DDuchamp,
la ppeinture eet lla mmodernité, 1984; Résonance ddu rready mmade, DDuchamp eentre aavant-ggarde
et ttradition, 1989; Clément GGrennberg eentre lles llignes, 1996; Kant dd’après DDuchamp,
1998) [i a curatorizat expozi]ii de art\ contemporan\ (Voici, 1100 aans dd’art ccontemporain,
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 2002; Pavilionul Belgiei în timpul Bienalei din 2003 de la
Vene]ia). În aceast\ calitate a fost Elliot & Roslyn Jaffe Distinguished Visiting Professor al
Contemporary Art la Penn’s History of Art Department, apoi Visiting Professor la Sorbona,
dup\ care Fellowship la Center of Advenced Study of Visual Arts la National Gallery of Art
în Washington DC.

În nnumele aartei: PPentru oo aarheologie aa mmodernit\]ii nu este înc\ o întrebare în plus despre
ce este arta, punct. {i cu atît mai mult nu este o întrebare existen]ial\ din rîndul doborîtoarelor
„ce e lumea?”, „ce e via]a?”, „ce e omul?”. Titlul chestioneaz\ în m\sura în care propune
indirect [i un r\spuns: Ce este arta? S\ încerc\m a r\spunde cel pu]in printr-o arheologie a
modernit\]ii.

Pentru a nu începe înc\ o dat\ discu]ia chiar de la Adam [i Eva [i pentru a simula imaginea
teoretic\ a obiectivit\]ii des\vîr[ite, Thierry de Duve propune celui care parcurge cartea –
în capitolul liminar Arta eera uun nnume ppropriu – un joc teoretic captivant: „Imagina]i-v\ c\
sînte]i un etnolog – sau un antropolog – mar]ian. Coborî]i de pe planeta Marte pe P\mînt,
despre care n-ave]i nici o idee [i fa]\ de care, prin urmare, nu ave]i nici o prejudecat\ (în
afar\ de aceea de a privi totul cu ochii unui mar]ian), [i începe]i s\-i observa]i pe oameni,
cu obiceiurile, riturile [i mai ales miturile lor, în speran]a de a extrage o constant\ care s\
fac\ inteligibil\ gîndirea p\mînteasc\ [i ordinea social\ care o subîntinde.” Între altele, dac\

urm\m regula jocului – noi, ca mar]ieni –, vom observa
c\ oamenii au acumulat de-a lungul timpului o sum\
de obiecte pe care, indiferent de epoc\ sau spa]iu
geografic, o numesc (aceast\ sum\) art\. Structura
rizomatic\ a argumenta]iei prezumtive care decurge
din aceast\ observa]ie preliminar\ pune mar]ianului
nostru suficiente probleme care sînt tot atîtea perspective
inedite de abordare a artei, fie c\ e vorba de pictur\,
literatur\, muzic\, ready made ori instala]ie artistic\
interactiv\ sau de alt\ natur\. A[a se ajunge repede
la a constata c\, deocamdat\, tot ce se poate spune
despre art\ este c\ aceasta reprezint\ „tot ceea ce
oamenii numesc art\”.

Ca etnolog, mar]ianul va privi arta sub aspectul
umanit\]ii ei [i va conchide imediat c\ prin acea totalitate
de obiecte adunate sub denumirea de art\ omul în]elege
s\-[i creeze un spa]iu în care via]a începe s\ semnifice,
s\ vehiculeze sensuri despre ea îns\[i [i despre om. Dar
asta nu este o defini]ie satisf\c\toare întrucît arta poate
semnifica [i dincolo de om. Iar acesta este abia începutul
[irului de probleme pe care-l poate pune simpla inventariere
analitic\ a perspectivelor teoretice. Nici o list\ cronologic\
exact\ a obiectelor numite art\, nici o istorie a ideilor
legate de art\, nici încercarea de a stabili un statut ontologic al artei [i nici defini]ia logic\
a termenului – toate acestea – nu ajung s\ dep\[easc\ indeterminabilitatea conceptului
de art\. Defini]iile înaintate, pe rînd, de c\tre mar]ian, în ipostaza „sociologului implicat”,
a „semioticianului” sau a „istoricului avangardei” nu sînt nici ele satisf\c\toare pentru
simplul fapt c\ teoretizeaz\ de pe ni[te pozi]ii mult prea exterioare artei în sine. {i
dac\ s-ar apropia de art\, de un domeniu sau de un obiect artistic, ar p\r\si inevitabil
obiectivitatea teoretic\ de pe platforma c\reia erau îndrept\]i]i s\ postuleze. La fel cum
singurul care poate vorbi dezinvolt despre art\ este „amatorul”. Pentru amator, judecata
estetic\ se leag\ în mod intim de opera de art\, el nu are alt instrument decît sentimentul
rezultînd din contactul cu aceast\ oper\. Îns\ nici o asemenea abordare a artei nu poate
fonda un sistem teoretic riguros.

Decizia pe care o ia Thierry de Duve în acest punct al jocului este una pe cît de simpl\,
pe atît de controversat\ [i provocatoare: din moment ce indeterminabilitatea [i
indecidabilitatea sînt principalele impedimente în a defini conceptul, obiectul, sentimentul,
etalonul de art\, nu ne r\mîne decît s\ ne concentr\m asupra celui mai indeterminabil
[i indecidabil obiect numit de c\tre oameni art\, iar acest obiect este ready made-ul
lui Marcel Duchamp, de exemplu pisoarul intitulat Fîntîna, prezentat în 1917 la
Salonul Independen]ilor de la New York. Acest exemplar artistic este nodul pe care se
întemeiaz\ – constat\m noi, mar]ienii – întreaga sa teorie, „este un simbol al valorii
simbolice pe care cuvîntul art\ îl confer\ oric\rui obiect, permi]îndu-ne s\ aducem dovada
evident\ a autonomiei artei sub forma victorioas\ a unei ontologii nominaliste”, cum
rezum\ exact Virgil Mle[ni]\ în Not\ îînaintea llecturii. 

Urm\torul capitol, Kant ((de) ddup\ DDuchamp, propune printr-un „Paradox”, o
„Paradigm\” [i o „Parabol\”, o relectur\ a tezelor kantiene din Critica ffacult\]ii dde jjudecare,
prin filtrul teoriilor lui Marcel Duchamp. Iar F\ cce-]]i ttrece pprin ccap, ultimul capitol al c\r]ii,
este de fapt o aplica]ie pe datele contemporane ale conceptului de art\, prin examinarea
deduc]iilor [i implica]iilor care au rezultat din acea relectur\.

Dincolo de fertilitatea acestui demers teoretic, dincolo de noutatea pozi]iei polemice
la adresa contemporanilor, dincolo de ingeniozitatea metodei [i dincolo de înc\ multe
altele, În nnumele aartei... aduce discursului teoretic din România [i un arsenal de concepte
[i instrumente care pot duce la o înnoire a discu]iei din jurul artei. Iat\ numai cîteva
dintre aceste concepte: „consensualitate”, „jurispruden]\ critic\”, „tradi]ie tr\dat\”,
„tradi]ie tradus\”, „autonomie a artei”, îns\ în raport cu altceva decît cu ea îns\[i [.a.
Nu prea sun\ a  deja-vu, nu? Dar, ca s\ închei, citîndu-l tot pe Thierry de Duve, „ca de
obicei, pe[tele nu [tie c\ se afl\ în ap\”. 

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, aaLLttiittuuddiinnii [i este redactor-[ef la revista facult\]ii,
EElliitteerreebbeellllee. Mai colaboreaz\ cu articole la Radio România Cultural.igor mocanu
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MM \ strecurasem odat\ la serviciu prin spa]iul îngust dintre
un perete [i un geam în sala de  fitness ca s\ joc tenis
de mas\. Sala nu mai era deschis\ pentru angaja]i deoarece
acolo se depozitau tot felul de lucruri. Printre altele erau,

în acea zi, sigle cu numele  brand-ului pentru care lucrez, care fuseser\
date jos din locurile unde f\cuser\ reclam\ prin ora[. Erau litere mari
de plastic pe care nu le mai vedeam acum ag\]ate la vedere, ci ]inute
la p\strare. Plecat de la serviciu, am intrat ca de obicei la metrou,
unde am avut surprinderea s\ constat c\ sigla «Aurel Vlaicu»  nu
mai era ceea ce fusese pîn\ atunci pentru mine. În loc s\ v\d un
înscris magic, care creea un declic pentru coborîre în capul meu,
în loc de asta vedeam acum literele fizice separate. Deconstruiam
cu privirea semnificatul [i semnificantul [i îmi d\deam seama c\
plasasem pîn\ atunci acele buc\]i de tabl\ sau de ce-or fi fost
într-o zon\ a intangibilului. Dar acum nu mai eram p\c\lit de
semnifica]ia lor simbolic\ pentru publicul larg; erau la fel de modeste
[i de neutre ca cele din sala de tenis. M-am sim]it eliberat de o
supersti]ie.

Dac\ ar fi s\ facem o clasificare a poe]ilor, grosier\, dar nu
neap\rat injust\, i-am putea împ\r]i în aceia la care func]ia poetic\
e subordonat\ [i secundar\ [i cei la care aceasta transpare ca fiind
principal\. Ca s\ dau ni[te exemple aleatorii, poe]i ca G. Naum,
S. Popescu, M. Ignat, M. C\rt\rescu, A. Greceanu, Dan Sociu, M.
Ianu[ par a face parte din a doua categorie, pe cînd poe]i ca B. Ghiu,
O. Nimgean, {. Foar]\, A. Mu[ina sînt poe]i în al doilea rînd. Dac\
ar fi s\-mi exprim o preferin]\, ar fi pentru cei care nu sînt poe]i
în via]a real\, pentru c\ la cealalt\ categorie resimt un deficit de
libertate: lipsa deta[\rii de propria intimitate, supersti]ia fa]\ de
eu, faptul de a crede c\ eul nu are o obiectualitate riguroas\. Evident
c\ e mai important s\ vezi semnifica]ia lui Aurel Vlaicu decît s\ vezi
literele, dar dac\ [tii c\ sînt totusi [i litere acolo, mitul «Aurel Vlaicu»
e ridicat la un plus de con[tiin]\. Eu prefer a doua variant\ ca atitudine
poetic\ [i existen]ial\ în general. Ea nu spune nimic despre valoarea
în sine a poeziei. De fapt, poe]ii din a doua categorie sînt în
general mai valoro[i decît cei din prima, tocmai pentru c\ tendin]a
spre supersti]ie a eului e dat\ [i de faptul de a poseda o personalitate
poetic\ debordant\. Deci, plasarea într-una dintre cele dou\ atitudini
nu d\ seama de valoarea poeziei. {i asta în ciuda acestui citat din A.
Paleologu, care trebuie totu[i luat în seam\: „E. D’Ors vorbea odat\
despre mitul lugubru al vie]ii interioare; deasemeni, la noi, T. Mazilu,
în acela[i admirabil volum pe care-l pomeneam la început, îi
denun]\ [i el iluziile. N-am nimic, vai de mine, contra vie]ii interioare,
îmi place s\ cred c\ am [i eu una, dar purtat\ prea la vedere devine o
impostur\, [i înc\ una stupid\.“

Aurel VVlaicu
Raul e cu vali
cu Era lu vali
Era lui cu val 
Valului care 
Lucru-i e lava
Lava-i  e curul
Curul e, vai, la
Ali. A, ce Luvru…
Aurel vlaicu !!!
Aur, Vlaicule !!
Urli „V\leu” ca
Vaca lui  Relu
Leru-i val acu
Var cu ulei la 
Cuva lui era. L-
Ar lua cu vile
L-ar lua cu vie.
L-ar lua viu. Ce
Va urla liceu’!!!
Cuva lui L. era
Curva lui: Ela.
Lucru’, vai, e la
Lia. A, ce Luvru…

Aurel Vlaicu!!!

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

n noiembrie 2006, blog search engine Technorati a înregistrat mai mult de 57 de milioane de blog-uri.
La noi, cic\ ar fi vreo 25.000 active. 

Blog-urile, ca [i oamenii. Unele î]i spun ce au de spus în cîteva minute. Altele, sofisticate (chiar în
aparenta lor simplitate), te fac s\ le tot dai tîrcoale. Unele te duc de nas, te bucuri c\ ai g\sit pe

cineva care pare OK [i te treze[ti c\ cite[te P\unescu! S-a terminat. Dai peste un huysmansian, dar vezi pe
lista lui de c\r]i [i La MMedeleni (dac\ nu cumva o fi la mi[to). Al]ii-s numai reflexe ale anturajului, n-au
nimic al lor. Produc (reproduc) consumabile. Recicleaz\. Unii sînt doar un fel de jurnali[ti second hand, al]ii
litera]i rata]i, frustra]i. Clone ale unor clone. Repeti]ii… f\r\ diferen]\. Sînt fete la cafea [i b\ie]i la o bere.
Chivu]e [i megie[i din alt secol, în alte forme. Cei mai stupizi posteaz\ poezele de-ale lor (cea mai sinistr\
chestie pe care am întîlnit-o pe Net se nume[te agonia.ro! – inepuizabil, productiv, aproape însp\imînt\tor
veleitarism). Dar sînt [i cei care au f\cut din blogging un stil, o specie nou\ (de comunicare, artistic\
etc.). Sînt extensiile unor oameni cu personalitate, admirabili [i genero[i. A[ putea s\ dau zeci de nickname-
uri c\rora le sînt recunosc\toare pentru muzicile [i imaginile la care am ajuns prin ei, o gr\mad\ de
nume de oameni extraordinari în felul lor, colec]ionari de lucruri exquis. {tiu ce se întîmpl\ în materie de
cultur\ de toate felurile [i datorit\ amicilor mei virtuali. Mul]i sînt conexiunile mele cu lumea creativ\ de
aiurea. Pe blog-urile str\ine dau adesea de invita]i scriitori, de interviuri cu scriitori, arti[ti, luate chiar de
blogger-i, uneori înregistr\ri video. 

A[a am dat, pe blog-ul lui wrath (o jun\ fran]uzoiac\ tr\itoare la Londra), peste un filmule] în care
apare cuno[tin]a mea Arnaud Catherine. Pe Arnaud, tîn\r scriitor francez, l-am întîlnit acum patru ani în
Germania. Nu s-a schimbat deloc. Era împreun\ cu wrath într-o cafenea. Pe ea n-am v\zut-o (filma). Prin
James Marcus (House of Mirth) am ajuns la un interviu cu Dubravka Ugresic. Unul Matthew (The Mumpsimus)
scria nu demult despre Georgi Gospodinov, pe care l-am întîlnit cîndva la Var[ovia. Eu cred c\ Georgi ar
fi încîntat s\ [tie c\ vorbesc  blogger-ii de aiurea despre el. 

La francezi am g\sit mul]i blogger-i ca lumea, cu gusturi rafinate, strîmbînd din nas la de-alde Nothomb
sau Levy (Marc). Îmi aduc aminte de livrovore sau In Cold Blog sau de l’insatiable lectrice („insa]iabila
cititoare”). Nu [tim adesea nimic (din fericire, a[ zice) despre ace[ti devoratori de c\r]i. Doar, de pild\,
c\ loupiote e oarb\ ca o cîrti]\ (cum zice ea, dar eu cred c\ le vede destul de bine) sau c\ levy jaffes
(tip fain) e „almost retired”. Îmi plac adesea blog-urile de (fo[ti) universitari sau cele grupate în jurul
vreunui site cultural sau al vreunei reviste on-line. M\ intereseaz\, uneori, unii dintre cei care posteaz\
la Metaxu Café, sau Levi Asher de la Literary Kicks, Scott Esposito de la Conversational Reading, Daniel
Green de la The Reading Experience sau blogger-ul de la Tales from the Reading Room. {i-ar mai fi
cî]iva… Sînt apoi cluburile de carte on-line, site-uri [i alte specii mixte, compozite (precum critical
mass, boldtype, bookslut, Brit Lit Blogs etc. etc.). Sînt „paginile” la care prive[ti încurcat – cele de
limb\ spaniol\, nu pentru c\ nu ai în]elege, ci pentru c\ lumea de acolo se ambaleaz\ vorbind despre
scriitori foarte buni despre care tu n-ai auzit. M\ uit [i la mutra unei fete, liz. Sub fotografie, ceva
despre „profilul” ei (Mi perfilado pérfído perfil). Profilul ei! E din Cuba. {i un mare mister se întinde…
E [i scriitoare. 

Nesfîr[ite c\ile blogosferei! Te pomene[ti într-o lizier\ cu teoreticieni literari [i prin nu [tiu
ce r\sucire te g\se[ti în fa]a unui trib de fani krimi. Deja ai pierdut prea mult timp cu o tanti
care posteaz\ comentarii la c\r]i pe care le crede ea de succes, o zbughe[ti de-acolo printr-o serie
de click-uri [i nimere[ti, din fericire, peste: „Salut David, c’est Michel H. qui te blogue! Salut David,
salut Michel, c’est Philippe S., l’ami de toutes z’et de tous, l’homme affable, l’homme à
fables”. Iar \[tia de-l salut\ pe David de la Big Bang Blog nu-s al]ii decît Houllebecq [i
Philippe Sollers. 

Cel mai mult îmi plac cei care, pe lîng\ p\reri despre c\r]i, posteaz\ [i altceva, muzici [i
citate vizuale. cathe î[i d\ întîlnire cu prietenii ei, blogueurs litteraires, la Salon du Livre.
Îmi plac [i cei care nu au deloc treab\ cu c\r]ile, pentru c\ nu-[i propun, dar se vede c\ citesc
din ceea ce ascult\, din ceea ce-]i arat\, din felul în care scriu sau deseneaz\ sau fotografiaz\.
Îmi plac lucruri atît de diferite – de la copila munieca (pe al c\rei blog am stat ore în [ir
ascultînd „lady and bird”) la formidabilul jahsonic (probabil o echip\), interesat(\) s\
exploreze „the boundaries, bridges and intersections of culture” sau, pe scurt,
interesat de non-mainstream. 

N-am zis nimic de blog-urile scriitorilor. Rar îmi plac. Aici îi dau dreptate lui Michel
Houllebecq, care a ]inut [i el blog cîteva luni, dar s-a l\sat. Scriitorul atras de a[a ceva
ar fi „toujours en danger de basculer de la création vers la pure et simple compulsion”.
P\i n-are dreptate?

De cîteva s\pt\mîni îl întreb pe buchinistul de lîng\ Universitate de-o carte:
Walden, de Henry David Thoreau. 

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 41 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca membr\ a grupului de la Bra[ov
în volumul colectiv PPaauuzz\\ ddee rreessppiirraa]]iiee în 1991. A publicat mai multe volume de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee
ppooeemmee - 1990, JJuuvveennttuuss - 1994, LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii - 1997) [i eseuri (VVoolluubbiilliiss -
1999, CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004).  

vobilis
blogg-uurile 

ca [[i ooamenii...

simona
popescu
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UU n gol în stomac, un junghi în ficat. Le sim]ise înc\ de la intrarea
în bloc. {tia ce însemnau. Nu mai avu r\bdare s\ a[tepte liftul.
Strîngînd din pumnii oso[i, p\ta]i de pistrui, o lu\ la fug\
pe sc\ri. La etajul al doilea se ciocni de o femeie în uniform\,

dar o ignor\. Se opri o secund\ în fa]\ u[ii, apoi apuc\ hot\rît clan]a.
Nu-[i putu re]ine un strig\t de scîrb\. Past\ de din]i. Îi mînjise toat\
mîna. Era al naibii de scîrbos. {i de periculos. Scoase alcoolul sanitar
din rani]a de care nu se desp\r]ea decît arareori [i-[i turn\ în palm\.
Î[i rupse o bucat\ din tricou [i, cu mîna bandajat\, p\trunse în apartament.
Din sufragerie se auzea o litanie joas\, ca un scîncet de copil. Futu-i
muma ei de treab\, înjur\ Mopsu. Era groas\. Se prelinse pe lîng\ perete
pîn\ în dreptul intr\rii în camer\. Î[i arm\ pistolul, un revolver rusesc
KBP, [i intr\ urlînd. Înainte de a se împiedica de sfoara întins\,
privirea Mopsului înregistr\ imaginea dezolant\ a camarazilor s\i. F\r\
nicio leg\tur\, în timp ce se izbea cu c\p\]îna de covor, î[i d\du
seama c\ femeia de care se lovise pe sc\ri era po[ta[ul.

Cîteva secunde mai tîrziu, era din nou în picioare. Tovar\[ii dragi
agonizau în pozi]ii nefire[ti. Dac\ nu ar fi avut experien]a celor [ase ani
petrecu]i în r\zboaiele din Cecenia [i Armenia, Mopsu ar fi început s\
plîng\. Nu putea s\-[i  cread\ ochilor. Întins în fa]a televizorului,
Mitea privea în gol. Mopsu îi lu\ mîna inert\ [i strînse u[or. Mitea întoarse
încet capul spre el [i gemu. În ochii lui mari [i alba[tri se strînsese toat\
durerea lumii.

- Doare?
D\du din cap.
Cine ]i-a f\cut asta, Mitea?
Fl\c\ul încerc\ s\ vorbeasc\, dar nu reu[i. Î[i ridic\ cu greu mîna

dreapt\.
Privindu-i palma, Mopsu încremeni. Cele cinci unghii ale palmei

cît o lopat\ erau vopsite cu oj\ ro[ie str\lucitoare, din cea mai ieftin\.
Îi l\s\ mîna la loc, se ridic\ în picioare [i url\:

- Mor]ii mamii voastre! O s\ pl\ti]i pentru asta!
Pe canapea z\cea Cornel. Mopsu î[i apropie urechea de pieptul

lui. Înc\ respira. Pe tricoul lui era scris cu carioca colorat\: „E[ti plin de
[mecherii ca gunoiul de hîrtii”. Sub scrisul stîngaci se afla o pat\ rotund\,
cît un CD.  P\rea s\ fie ap\.

}one st\tea sprijinit de peretele pe care se afla tabloul cu toat\
ga[ca, în uniforme de camuflaj, zîmbind în fa]a unui baraj. De la el venea
scîncetul. Mopsu îl scutur\, dar uria[ul nu reac]ion\. Cînd se întoarse
ca s\ vad\ ce e cu Cornel, îl auzi bolborosind ceva:

- Mf\ctfraer…
- Ce spui? r\cni Mopsu. Mai spune o dat\.
Cu voce stins\, }one spuse ceva mai clar:
- M-au f\cut fraier…
- Mooor]ii lor de nenoroci]i. Droga]ii dracului. Cine erau, }one?

Trebuie s\-]i reaminte[ti.
B\rbatul încerc\ s\ îngaime ceva, dar capul îi c\zu pe piept, ca o

p\pu[\
dezarticulat\.
- Fraier…
Cu lacrimi în ochi, Mopsu privi dezastrul din jur. Din baie se auzi

un zgomot. Strîngînd arma cu ambele mîini, b\rbatul n\v\li în baie [i
trase o rafal\ la întîmplare. Din fericire, nici un glon] nu-l atinse pe Dante,
care-i zîmbi strîmb de pe scaunul de la toalet\. P\rea întreg [i-l privea
cu recuno[tin]\ pe Mopsu. Acesta îl mîngîie pe p\r, îl s\rut\ pe
frunte, îl îmbr\]i[\, spuse ceva f\r\ noim\, apoi îl întreb\:

- E[ti bine?
Dante d\du din cap.
- {tii cine sînt?
Dante ridic\ b\rbia ar\tîndu-i faian]a de deasupra c\zii. Pe pl\cile

albe era un desen sumar. Un desen ca de gr\dini]\ reprezentînd o cas\
cu horn, un copac [i o siluet\ cu membrele ca ni[te be]e.

- {tiu ce-i asta, zvîcni Mopsu. I-am prins, ’tu-le pizda mamii lor. I-am
prins. Hai dup\ ei, strig\.

- Nu pot.
- Cum nu po]i?
Dante f\cu cu b\rbia în jos.
Abia acum Mopsu îi privi picioarele. {ireturile de la bocancii lui

Dante erau strîns legate. Nu mai era nimic de f\cut.
- Du-te frate [i pentru mine, zise Dante cu voce stins\. F\-i pilaf.
Mopsu se duse în dormitor, c\ut\ sub un mald\r de [osete verzi [i

scoase la iveal\ un pistol automat, un pistolet [i o grenad\ de mîn\. Nu
avea timp de pierdut. Tic\lo[ii aveau s\ primeasc\ imediat ceea ce
meritau. N-ar fi crezut niciodat\ c\ cineva va îndr\zni s\-l umileasc\
în felul \sta.

Cînd trecu prin sufragerie, se opri în dreptul lui }one [i-i spuse:
- Nu o s\ te mai fac\ fraier nimeni niciodat\! Î]i promite fratele

t\u.
În lift mirosea a pi[at. Bastarzii nu se d\duser\ în l\turi de la

nimic. Cînd ajunse la parter, îl sun\ pe Oreste.
- Ce faci?
- Citesc.
- S\-mi bag pula în c\r]ile tale. Avem treab\. Te a[tept în B\neasa,

în dreptul sediului Antena 1. Ia [i artileria cu tine.
Închise. Se urc\ într-o Dacie veche [i demar\ în tromb\.
În fa]a televiziunii era pustiu. Î[i aprinse o ]igar\. La un moment dat,

opri o ma[in\ din care coborî Sandra Stoicescu. }op\i pe tocuri [i
intr\ în sediu. Dou\ minute mai tîrziu sosi [i Oreste.

- Abia te mi[ti, boule.
- Ce s-a întîmplat?
- S-a terminat cu fr\]ia. Cornel. }one. Dante. Mitea. Sînt du[i cu to]ii.

I-au terminat.
Oreste nu spuse nimic, doar d\du din cap. Intrar\ în ma[in\ trîntind

u[ile.
- E vorba de cine cred eu?

- Da. Ai alea la tine?
- Da, Mopsule. Se poate?
Mopsu demar\. Conducea nervos [i ma[ina tremura la fiecare

schimbare brusc\ de viteze. Nu se oprir\ decît dou\ minute la un chio[c
de unde Oreste cump\r\ o brichet\ [i o pung\ de pufule]i.

Oprir\ în fa]a unei cl\diri vopsite în galben. Înainte de a coborî
din ma[in\, î[i verificar\ cu aten]ie armele. Un  bodyguard  b\trîn [i
sl\b\nog încerc\ s\-i opreasc\, dar un glon] în piept îl d\du înapoi.

Cî]iva pu[tani ie[ir\ în curte ]ipînd, iar Mopsu îi secer\ cu o rafal\
de pistol automat. Întrar\ într-un hol acoperit cu furnir vechi, ca în
hotelurile din sta]iunile balneo-climaterice. Luar\ la rînd fiecare înc\pere
[i, metodic, lichidar\ tot mi[ca. Prin jurul lor zburau cornete [i pietre
provenite din pra[tii. Doi pu]oi încercar\ s\ sar\ pe geam, dar Mopsu
îi prinse [i îi trînti de p\mînt. Se auzi un zgomot de oase frînte. Unul
dintre ei reu[i s\-i ude cu un pistol cu ap\ care l\s\ o urm\ ca un
fulger pe tricoul mulat al lui Oreste. Enervat, îl pocni cu bocancul peste
fa]\, dup\ care desc\rc\ revolverul în trupul firav. Se oprir\ într-o
sal\ de clas\ s\-[i reîncarce pistoalele.

- |ia mari sînt în dormitor, gîfîi Mopsu. |[tia-s plevu[c\. Ce naiba
ai?

-  Hai s\-]i povestesc ceva, zise Oreste.
- Ai înnebunit? Î]i arde de pove[ti?
- E foarte tare, asta citeam cînd m-ai sunat. Ascult\: un  profesor iese

cu elevii din ultimul an de [coal\ la un picnic. E toamn\, frumos, verdea]\,
stau la foc în p\dure [i beau ceai. Elevilor le pare r\u c\ se despart de
profesorul care i-a înv\]at atîtea. În special unul e foarte ata[at de el...
La un moment dat, se duc împreun\ s\ aduc\ o c\ldare de ap\ din
rîu. Vorbesc de peisaj, de frumuse]ea naturii, apoi profesorul îl roag\
s\-l lase singur pu]in s\ mediteze. Elevul nu se întoarce între colegi [i
se ascunde dup\ ni[te copaci. Proful î[i d\ pantalonii jos [i începe s\ se
cace. Dup\ ce termin\, se întoarce fericit la foc. Elevul, pe nume Sokolov,
se apropie de c\cat. Ce crezi c\ face?

- Nu [tiu, spuse Mopsu, care ascultase în lini[te, atît cît se putea
din cauza gemetelor din jur.

- Îi m\nînc\ c\catu’!
- Dute-n pula mea, înjur\ Mopsu. Te-ai ]icnit de tot de cite[ti a[a

ceva.
- {i apoi bea cu poft\ din g\leata de ap\, continu\ Oreste. E

genial. Sorokin îl cheam\ pe scriitor. Îmi plac la nebunie ru[ii \[tia.
- E[ti razna, frate.
Evitar\ în ultima clip\ alte cornete care se turtir\ de zid. Mopsu

scoase grenada fumigen\ [i o arunc\ în\untru.
- Acum e momentul, gîfîi Mopsu, a[teptînd s\ se opreasc\ zarva din

dormitor. Un b\iat ]î[ni pe u[\, dar Mopsu îi puse piedic\. Era un pu[tan
blond, de vreo 7-8 ani, foarte speriat.

- Ai belit-o, pu]\, se r\sti Mopsu.
Îi b\g\ un pumn în fa]\ [i, ]inîndu-l de tricou, îl trase dup\ el în

dormitor. Oreste st\tea în spatele lui cu pistolul îndreptat c\tre cei
10-12 copii r\ma[i. Mai erau [i dou\ profesoare care tu[eau cu ochi
înl\crima]i. Pe podeaua de ciment z\ceau cîteva trupuri.

- Ia uite-te ce speria]i sînt… spuse Mopsu cu fals\ comp\timire în
voce. Care i-a legat, m\i, [ireturile lui Dante?

Nici un r\spuns. Oreste îl împu[c\ la întîmplare pe unul dintre ei.
Era o fat\ slab\, îmbr\cat\ în pijamale albastre, care c\zu cu un zgomot
înfundat.

- Mi-e sil\ s\ dau în ei, îi spuse lui Oreste cu voce joas\, întorcînd
capul.

- Cru]a]i-i domnule, nu sînt decît ni[te copii, implor\ una dintre
femei [i se arunc\ în genunchi în fa]a Mopsului.

- Ni[te copii, da? {i cine mi-a umilit to]i tovar\[ii? Amintirea scîncetului
lui }one [i a privirii goale a lui Mitea îl înfurie din nou. Nu [tiu ce educa]ie
le-a]i dat aici, dar mai bine îi trimitea]i direct în pu[c\rie. Ni[te delincven]i.
Pe vremea mea, din casa asta ie[eau oameni, doamn\. E numai vina
dumneavoastr\, doamn\, continu\, în timp ce o pleznea cu patul armei
peste b\rbie.

- Hai, spune]i, care din voi a avut ideea cu [ireturile? {i care a avut
mintea pervers\ s\ foloseasc\ oja?

Cealalt\ profesoar\ se îmb\]o[\ brusc. Era o femeie în vîrst\, cu
p\rul vopsit blond [i t\iat scurt. Taiorul ei de culoarea ciocolatei era
murdar de var [i sînge. Î[i pierduse un cercel.

- E adev\rat ce spune domnul? întreb\ ea cu voce sever\.
Sp\[i]i, cî]iva dintre copii d\dur\ din cap.
Profesoara se întoarse c\tre cei doi.
- Domnilor, noi aici am f\cut totul pentru ei. I-am înv\]at numai

de bine. Le-am creat toate condi]iile. Haine curate, mîncare bun\,
bibliotec\, vara i-am dus în tabere. De Cr\ciun [i Pa[ti primesc haine
noi s\ le ajung\ tot anul. {i uite-te la ei. Ni[te haimanale.

Profesoara se apropie de doi dintre ei, un b\ie]el de patru ani
care strîngea în bra]e un ursule] [i altul mai mare, durduliu [i
pistruiat. Îi tr\zni o palm\ acestuia din urm\, iar pe cel mic îl scuip\.

- Face]i ce vre]i cu ei, mai zise, [i-[i încruci[\ bra]ele.
- A]i spus cumva c\ ave]i [i bibliotec\ aici? întreb\ Oreste.
- 7000 de c\r]i, zise femeia. Beletristic\, tratate, dic]ionare. Din

dona]ii.
- T\ce]i din gur\, îi întrerupse cel\lalt. Ce facem cu \[tia?
- Tu decizi, spuse Oreste. Erau mai mult prietenii t\i. Eu am venit

la voi în clas\ dup\ treapta a doua.
Mopsu se sc\rpin\ în cap. Nu mai avea chef de împu[cat pe nimeni.

Î[i trecu mîna prin barb\, f\cu un gest de lehamite [i se îndrept\ spre
ie[ire. Oreste îl urm\. Afar\ era cald [i soare. Lîng\ robinetul din
curte, în dreptul cadavrului  bodyguard-ului, g\sir\ o minge.
Începur\ s\ fac\ pase, îndreptîndu-se spre poart\. Nu se oprir\ lîng\
ma[in\ [i, continuînd s\-[i dea mingea unul altuia, disp\rur\ dincolo
de linia orizontului, în lumina magnific\ a soarelui de iunie.

o proz\ de Jean-Lorin Sterian
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cum se aleg c`r]ile 
\n suplimentul 
cultural 
al unui mare ziar
spaniol

Pe  Sergio Vila-Sanjuán l-am
cunoscut cu ocazia recentei sale
vizite în Bucure[ti, invitat de
Institutul Cervantes în calitatea sa de
jurnalist cultural care a promovat
asiduu opera lui Mircea Eliade
tradus\ în spaniol\. Sergio Vila-
Sanjuán este în prezent directorul
suplimentului cultural al ziarului La
Vanguardia, al treilea ziar ca tiraj [i
importan]\ din Spania. Ini]ial i-am
pus cîteva întreb\ri legate de
sistemul de selec]ie a c\r]ilor
comentate, adic\ ideea care ne-a
preocupat în dosarul NL din acest
num\r. Cele spuse de Sergio Vila-
Sanjuán în aceste rînduri merg îns\
mult mai departe. Faptul c\ discut\
tocmai formula mixturii de fic]iune [i
non-fic]iune, de critic\ [i literatur\
care pe mine m\ preocup\ direct [i
pe care am experimentat-o face parte
din acele întîmpl\ri cu totul fericite [i
nea[teptate. Faptul c\ exist\ un
întreg curent în acest sens [i c\ criticii
spanioli, cel pu]in, un sînt deloc
nedumeri]i în fa]a unor asemenea
hibrizi, c\ nu  consider\ aceste c\r]i
ca fiind exemple de “fric\ de
literatur\” sau, dimpotriv\, de critic\
neserioas\, m\ las\ îns\ nostalgic\.
(Lumini]a Marcu) 

Sergio 
Vila-
Sanju‡n

La VVanguardia, BBarcelona

Între anii 1993 [i 2002 am fost responsabil
al Suplimentului de C\r]i al ziarului La
Vanguardia, primul ziar ca importan]\ din
Catalunia [i al treilea din Spania, un ziar
cu un tiraj de 200.000 de exemplare zilnic,
iar din 2002 sînt coordonatorul suplimentului
Cultura/s, o publica]ie s\pt\mînal\ a ziarului
La VVanguardia ce include zece pagini
s\pt\mînale de recenzii [i reportaje legate
de c\r]i. Acest supliment [i-a propus de la
bun început s\ vorbeasc\ despre c\r]i [i în
celelalte sec]iuni, s\ includ\ bibliografii [i
trimiteri la c\r]i [i în paginile de arte, film,
arhitectur\ etc. 

Nu ccriticul hhot\r\[te cce sse rrecenzeaz\

Una dintre caracteristicile care, în opinia
mea, definesc critica actual\ este aceea c\
ea poate r\mîne cu greu o critic\ exclusiv
literar\. Într-un supliment al unui ziar, a[a
cum este publica]ia noastr\, încap c\r]i de

literatur\, de filosofie, de istorie, c\r]i
distractive… Prima eviden]\ de constatat
ar fi c\ critica de carte într-un supliment
se a[eaz\ în terenul de lupt\ dintre criticul
de carte [i redactorii suplimentului respectiv.
Asta se reflect\ în multe aspecte concrete
legate de critic\. În primul rînd pentru c\ în
ziua de azi o bun\ parte din recenzii nu pleac\
de la interesul stîrnit de o carte deja publicat\,
ci de la prezum]ia de posibil interes pe care
l-ar putea trezi titlurile în curs de apari]ie în
cataloagele de editur\. Astfel, multe dintre
c\r]ile de recenzat se hot\r\sc plecînd de
la aceste prime previziuni de catalog. Iar
apoi, deseori, prin structura suplimentului,
se trimite anun]ul responsabilului de pagin\.
Odat\ hot\rît ce urmeaz\ s\ se recenzeze,
criticul nu scrie într-un vid, ci adaptîndu-[i
textul în func]ie de spa]iul pe care suplimentul
îl are disponibil sau pe care redac]ia consider\
c\ îl merit\ cartea respectiv\. În final, titlurile
cronicilor se discut\ de asemenea în redac]ie,
pentru c\ suplimentele aleg în general titluri
jurnalistice sau care se adapteaz\ graficii
de pagin\ sau, de asemenea, s\ nu se suprapun\
cu titlul altui articol din vecin\tate, se discut\
intertitlurile sau frazele care ar trebui scoase
în eviden]\ etc. Astfel, se poate lesne observa,
c\ critica de carte într-un supliment e un fel
de munc\ de echip\, care se face în interiorul
unei logici a produc]iei jurnalistice [i tocmai
din acest motiv e o critic\ mult diferit\ de
critica universitar\. 

Sigur c\ exist\ multe tipuri de critic\,
la fel de multe cî]i critici. Un supliment cum
este al nostru vrea în primul rînd s\ ofere
recenzii ale acelor c\r]i pe care noi le consider\m
importante, adic\ aproximativ cincisprezece
c\r]i pe s\pt\mîn\, ceea ce înseamn\ mai
mult de 700 pe an, adic\ 1% din produc]ia
de carte spaniol\ anual\. Aceast\ prim\
selec]ie este în consecin]\ foarte drastic\ [i
idiosincratic\. 

Oameni ccare sscriu bbine 
[i ccare ppot 
exprima ccu cclaritate 
un aanumit ccriteriu 

Mai sînt [i  alte obiective. Textele
critice trebuie s\ fie u[or de citit [i atractive,
s\ contribuie astfel la caracterul u[or de citit
[i atractiv al suplimentului. Asta se poate
realiza doar alegînd oameni care scriu bine
[i care pot exprima cu claritate un anumit
criteriu, unul din multele posibile, cu care
cititorul deja obi[nuit [tie în ce m\sur\ se
poate identifica. La La VVanguardia acest
lucru se face prin intermediul prezen]ei
s\pt\mînale a unor citici seniori care sînt
totodat\ scriitori cunoscu]i ei în[i[i, a[a cum
este cazul lui Robert Saladrigas sau Juan
Antonio Masoliver Ródenas.

Dar suplimentul ofer\, de asemenea,
tipuri diverse de abord\ri critice. Exist\, cum
spuneam, multe tipuri de critic\, dar eu a[
vrea s\ m\ opresc acum asupra a dou\ feluri
de critic\ non-academic\. Este cazul
foarte întîlnit în care criticul, de la masa lui
de lucru, plecînd de la propria cultur\ [i
de la arsenalul s\u mai mic sau mai mare de
lecturi, î[i face treaba încercînd s\ lege textul
comentat de un context literar sau, în cazul
unor mari critici ca Steiner, într-un context
cultural de anvergur\ mult mai mare. Implicarea
criticului este astfel mai degrab\ intelectual\
decît direct uman\ 

Critic\ 
autobiografic\, 
sincretic\, 
fic]iune [[i nnon-ffic]iune

Dar exist\ [i critici ca Edmund Wilson,
care tr\ie[te în interiorul lumii literare, care
în actul critic î[i folose[te experien]a personal\,
turistic\, contactele literare, viziunea lui
concret\ asupra societ\]ii [i, din toate acestea,
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O important\ revist\ de cultur\ din Fran]a î[i punea recent întrebarea
care mi-a fost adresat\ de Noua lliteratur\. {i anume ce se întîmpl\ ast\zi cu
cronica literar\. M\rturisesc a nu fi fost foarte preocupat, dup\ 1989, de
soarta unei specii de critic\ literar\ c\reia i-am consacrat peste trei decenii
din via]\. Un divor] e un divor]. Dar uneori, r\sfoind revistele, nu m-am
putut opri s\ m\ întreb ce prefacere a suferit cronica sub presiunea
economiei de pia]\ [i a literaturii de consum. Mi s-a p\rut chiar c\ a devenit
obligatoriu pentru cronicar s\ ia în considerare nu numai valoarea c\r]ilor,
dar [i succesul lor. Cu alte cuvinte, s\ se adreseze unui public destul de
diferit de acela dinainte. În parte, publica]iile str\ine pe care le [tiam îmi
înt\reau aceast\ convingere.

Iat\ c\ articolul la care m-am referit la început îmi d\ peste cap
presupunerile. Ideea lui este c\ publica]iile de tiraj, fie ele [i marele
hebdomadare culturale, nu joac\ rolul principal pe scena literar\ francez\.
Ele consacr\ numeroase pagini c\r]ii. Comentariile sînt, cum se spune, la zi [i
uneori scrise cu profesionalism. Dar cota autorului [i a c\r]ii o stabilesc al]ii
[i anume cîteva – în Fran]a, [apte sau opt – publica]ii de ni[\, al c\ror tiraj
trece rareori de o mie de exemplare, complet ignorate de publicul larg (dar
[i de mine, c\ci n-am auzit de niciuna!), în care se public\ recenzii [i cronici
foarte bune [i conving\toare. Nu neap\rat pe în]elesul oric\rui cititor. Ele îi
reprezint\ pe speciali[ti, nu pe amatori. Sînt profesioniste în cel mai înalt
grad. Autorii sînt critici de meserie, nu jurnali[ti culturali precum acel
colaborator statornic al lui Le PPoint care credea c\ Tantal culegea fructe.
Observa]ia autorului din revista de la care am plecat credea c\ toate
premiile din Fran]a ultimelor decenii au fost acordate unor c\r]i [i unor
autori descoperi]i [i consacra]i de publica]iile de ni[\. Exemplele oferite
erau incontestabile.

Ce putem deduce de aici? C\ exerci]iul cronicarului literar trebuie s\
r\mîn\ unul elitist, adic\ profesionist, bazat pe valoarea c\r]ii, nu pe tirajul
ei. Ca un nostalgic al esteticului ce m\ aflu, iritat de punerea laolalt\ a
scriitorilor adev\ra]i cu veleitarii, dup\ re]eta exemplarelor vîndute, nu pot
decît s\ jubilez c\, într-o cultur\ care a cunoscut [i gustul geniului f\r\
succes [i pe acela al succesului f\r\ geniu, cum este cea francez\, cronicarul
literar continu\ s\ fie doar cronicar literar. Nici mai mult, nici mai pu]in decît
atît. Vorba lui Jules Renard care-i pl\cea [i lui M. Sebastian, unul din cei mai
remarcabili cronicari literari din interbelic: „Le plus difficile, c’est de prendre
la plume, de la tremper dans l’encre et de la tenir ferme au-dessus du
papier.” Restul e gazet\rie cultural\ [i literatur\ de consum.

cum se scrie
despre c`r]i
\n str`in`tate 
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Pe parcursul document\rii acestui dosar am g\sit destule articole pe care le-am fi
citat în totalitate, pentru concizie, pentru stil, pentru abilitatea de a da un verdict
sau pentru felul în care î]i pot face familiar\ o carte pe care nu te-ai fi gîndit s-o
cite[ti. Am selectat, din ele, cîteva fragmente care ilustreaz\, dincolo de
dezbateri, cum se scrie despre c\r]i în str\in\tate. (A.C.)

London Review of Books
Colm Tóibín 
Despre On CChesil BBeach de Ian McEwan

[…]
Stilul c\r]ii poate p\rea simplu: nu se recurge la

caden]\ pentru efect, nu exist\ propozi]ii complicate
sau altfel de artificii. Ne afl\m, în fond, în Anglia, unde
cuvintele înseamn\ exact ceea ce spun. Sînt atît de

numeroase imaginile stabilit\]ii [i ale continuit\]ii în ace[ti ani de pace [i prosperitate,
încît cititorul le ia de bune. Abilitatea absolut\ a naratorului de a-[i men]ine tonul [i de a
se juca cu el e ascuns\ în majoritatea timpului. Romanul e o comedie pur\, dar e spus\ din
perspectiva celor doi protagoni[ti, c\rora nu li se pare deloc amuzant, iar lucrul este
f\cut f\r\ s\ fac\ vreuna dintre p\r]i s\ par\ plicticoas\. Scriitura are aceea[i dic]iune
pre]ioas\ ca [i romanul Isp\[ire, o dic]iune folosit\ cu o grij\ imens\ pentru crearea distan]ei
[i a ironiei, f\r\ a le supralicita îns\. E ca [i cînd ai pune exact atîta aer cald într-un balon
cu aer cald cît are nevoie ca s\ zboare, dar asigurîndu-te c\ poate s\ [i aterizeze. Stilul
mijlociu al lui McEwan reu[e[te atît s\ induc\ un ritm vioi romanului Pe pplaja CChesil, folosind,
în majoritatea timpului, cantitatea potrivit\ de flashback înainte de a face ca povestea
s\ înainteze, cît [i s\ permit\ ca în mijlocul acestora s\ stea fericit un pasaj de înalte standarde
cvasi-victoriene: „E jenant, uneori, cum trupul nu vrea sau nu poate s\ mint\ în leg\tur\
cu emo]iile sale. Cine a reu[it, de dragul decorului, s\-[i încetineasc\ b\t\ile inimii sau s\-[i
opreasc\ ro[ea]a obrajilor?”. Trucul este s\-l fac\ pe cititor s\ nu mai observe. 

TThhee NNeeww YYoorrkkeerr
Books Briefly Noted
Despre Întîmpl\ri [[i îîmprejur\ri (Chance aand CCircumstance) de Carolyn Brown 

Memorialistica limpede, nesentimental\ pe care o
face Carolyn Brown celor dou\zeci de ani petrecu]i ca
dansator principal al\turi de compania lui Merce Cunningham
e ceva rar – o nara]iune a unei revolu]ii artistice, spus\

de un martor. Ea s-a al\turat companiei în 1953, anul în care aceasta s-a format, la Colegiul
Black Mountain. Supravie]uirea companiei de la un deceniu la altul era mereu pus\ la
îndoial\. Crize financiare, audien]a în general ostil\, recenzii spulber\toare (sau nicio
recenzie) [i nepriceperea lui Cunningham de a comunica cu dansatorii la un nivel personal
creaser\ un soi de sfidare vesel\ în rîndurile celor care r\mîneau. Ei credeau în noua estetic\
a mi[c\rii care era impus\ de Cunningham [i aliatul lui iresponsabil, compozitorul John
Cage; r\splata lor era munca, iar ea le cerea tot ce aveau ei de dat. Dup\ ce, într-un final,
s-a întors roata, cu s\pt\mîna de performance-uri glorioase la Sadler’s Wells, în Londra,
în 1964, nara]iunea lui Brown e cople[it\ de triste]e. Îi e dor de vremurile trecute, cînd
„arta [i via]a erau unul [i acela[i lucru, neseparate”. 

TThhee NNeeww YYoorrkkeerr, 
Louis Menand
Despre Divisadero de Michael Ondaatje 

O mare parte dintre cititori reac]ioneaz\ la estetica anti-roman a lui Ondaatje. Dar e
frustrant s\ cite[ti încontinuu împotriva oric\rei a[tept\ri [i e chiar un pic enervant s\ se
a[tepte de la cititor s\ se prind\ de mecanismele metaforelor, s\ fie obligat s\ aib\
încrederea c\ acelea chiar sînt mecanisme, în timp ce autorul prive[te în t\cere.
„Romanul nu a prea reu[it s\ ]in\ pasul cu celelalte arte”, zicea Ondaatje. „Ani de zile,
acestea au f\cut lucruri mult mai sugestive [i mai libere de secven]a cronologic\.”
Impulsul de a experimenta merit\ efortul, dar parc\ î]i dore[ti de la el pu]in mai mult
decît sugestii. 

Traducere de Ana Chiri]oiu

LLee FFiiggaarroo LLiittttéérraaiirree
Mohammed Aïssaoui 
Despre Au ssecours ppardon de Frédéric Beigbeder 

Noul roman al lui Frédéric Beigbeder, Au
secours ppardon ((Grasset), nu a atins înc\ suc-
cesul scontat. Are un tiraj de 160.000 exem-
plare.

Cartea. Este o lung\ confesiune a unui „recrutor estetic” care are sarcina de a se
ocupa de viitoarele Claudia Schiffer sau Kate Moss. În acest scop, Octave Parango pleac\
în Rusia. Autorul romanului întreprinde tot felul de paralele între diferitele metode de
recrutare a tinerelor candidate [i fascism. (…)

Autorul. Frédéric Beigbeder este autorul a zeci de c\r]i, printre care 99 ffrancs (de
unde a [i reluat naratorul Octave Parango), Nouvelles ssous EEcstasy [i L’amour ddure ttrois
ans. Pentru Windows oon tthe WWorld a ob]inut premiul „Interallié”. Romancierul este de
asemenea prezentator de televiziune [i, în genere, un star mediatic.   

Succesul? Sophie Martin, directorul general al Ipsos Culture (un institut care între-
prinde s\pt\mînal cite un clasament al celor mai bune vînz\ri de carte pentru Livres
Hebdo) se exprim\ f\r\ echivoc: „Începutul e moale, dezam\gitor. Mai mult, ne-am fi
a[teptat ca Au ssecours ppardon s\ dejojeze cu acela[i succes cu care a f\cut-o apari]ia tuturor
c\r]ilor de fic]iune de dup\ alegerile electorale. Or, nimic din toate acestea nu s-a întîm-
plat.” Ea mai zice c\ romanele care au scos profit din acest succes sînt piesele grele din
edi]iile ap\rute în primul trimestru al acestui an [i laurea]i ai unor premii literare pe luna
iunie. Libr\riile Mollat, cea mai important\ re]ea de libr\rii independente din Fran]a, cu
sediul la Bordeaux, au confirmat aceast\ decep]ie: „Nu s-a ajuns la efervescen]a pre-
conizat\. Lucru care ne îngrijoreaz\”, spune Corinne Trabos, directorul departamentului
de literatur\. Libr\ria comandase 200 de exemplare din care s-au vîndut 28. „Nu s-ar zice
c\ e o vînzare considerabil\, trebuie îns\ a[teptat\ luna iulie pentru a cunoa[te tendin]a
de fond a vînz\rilor.” Nu conteaz\. Numeroasele articole din pres\ – unele erau neîn-
crez\toare – nu au avut un efect imediat. Mai grav: librarii nu sînt prea entuziasma]i, nici
prin  tîrg nu merge vorba c\ ar pl\cea. (…)

Traducere de Igor Mocanu

elaboreaz\ un tip de critic\ ce este, de
asemenea, foarte impregnat\ de jurnalism.
A[a face, de pild\, Claudio Magris în cartea
Danubio, o carte în care critica literar\ se
amestec\ cu memorialul de c\l\torie, cu
reflec]iile personale [i cu ramifica]ii înspre
alte discipline ca istoria, filosofia, sociologia,
arhitectura… Este un tip de critic\ foarte
autobiografic\, foarte sincretic\, care le place
foarte mult americanilor [i din care avem
exemple foarte bune ca de pild\ recent
ap\ruta în Spania Leyendo aa CChejov  de Janet
Malcolm.  

Dac\ acest tip de critic\ se constituie
într-un model, am putea spune totodat\ c\
este [i tipul de critic\ ce ne place cel mai
mult [i care se practic\ cu prec\dere în paginile
noastre de c\tre colaboratorii no[tri ca Julià
Guillamon, José Enrique Ruiz Domenec,
Mauricio Bach, Jordi Galvez, Carles Barba,
Xavier Antich...  Un grup de critici cu un picior
în jurnalism c\rora deseori le cerem s\-[i
scrie reflec]iile critice pe teren, mergînd s\
vad\ pur [i simplu scriitorul analizat pentru
a-i face un portret, pentru a-l situa în ambientul
cultural în care se mi[c\, pentru a-i pune
textele în rela]ie cu alte discipline, cu istoria,
cu arta, cu arhitectura sau cu politica. 

La sfîr[it, vreau s\-mi exprim opinia,
aceea c\, în cîmpul crea]iei literare spaniole
contemporane vîna cea mai creativ\ se
desf\[oar\ în zona non-fic]iunii (sau în zona
formulelor mixte de fic]iune [i non-fic]iune)
[i în aceast\ zon\, critica literar\, ca viziune
interpretativ\ asupra culturii [i a literaturii,
are un loc privilegiat, fie ca discurs în sine,
fie ca disciplin\ auxiliar\. Sînt convins c\
unele dintre cele mai bune c\r]i spaniole din
anii urm\tori vor fi de critic\ literar\. 

ãRecenz`m ttoate cc`r]ile
\nainte dde aapari]ieÒ

Nu putea lipsi, din dosarul privitor la scrisul
despre c\r]i în str\in\tate, chestionarea unei
reviste specializate de acolo. Am ales revista
britanic\ Literary RReview, al c\rei profil este
exclusiv literar, pentru c\ p\rea cea mai
apropiat\ de profilul pe care îl aveam în vedere.
Le-am trimis, a[adar, un e-mail cu subject-ul
inquiry, con]inînd cîteva întreb\ri legate de
politicile lor editoriale, mai precis de criteriile
pe care le urmeaz\ selec]ia unor c\r]i sau
autori: relevan]a public\, statutul autorului,
succesul de public sau profilul underground
etc. R\spunsul a venit în mai pu]in de o zi.
(A.C.)

„Alegem c\r]ile pe care le recenz\m la
Literary RReview nu din ra]iuni de succes
comercial sau de relevan]\ contemporan\
a c\r]ii în chestiune. C\r]ile pe care le alegem
pentru recenzie reflect\ interesele personale
ale recenzen]ilor no[tri în materie de anumite
subiecte [i autori. Biroul nostru este inundat
de c\r]i, trimise de diverse edituri, pe care
echipa redac]ional\ le r\sfoie[te. Unele dintre
cele selectate sînt apoi oferite acelor recenzen]i
care nu [i-au ales un subiect anume. Recenz\m
toate c\r]ile înainte de apari]ie, deci nu pot
decît s\ speculez în leg\tur\ cu succesul
comercial pe care ar urma s\-l aib\ dup\
publicare. Se întîmpl\ adesea ca recenziile
noastre s\ ajute, iar alteori s\ împiedice
succesul la public al unui scriitor. 

Sper c\ r\spunsul meu v\ e de ajutor la
anchet\.

Multe mul]umiri,

Matthew Yeowart
Asistent editorial, Literary RReview
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igor mocanu
critica ccomunitar` dde lla nnoi

Ca atare, critica literar\ seam\n\ mai mult cu un joc de [ah decît cu
un exerci]iu de bungee-jumping. Exist\ mult\ aventur\ într-o
mi[care de [ah-mat, la fel cum mult\ e [i în a te arunca de pe pod cu o
funie elastic\ legat\ de picioare. Nu [tiu care din aceste dou\ practici
este mai acaparant\, doza de risc e mare în ambele cazuri, în al doilea
îns\ e c\-]i po]i rupe gîtul. Critica literar\ din str\in\tate este
precaut\ cu ligamentele ei, cea de la noi comport\ [i ea aceast\ precau]ie.
Exist\ îns\ [i cazuri extreme, contrastante pîn\ la delir, în care plonjarea
este preferabil\ unei mut\ri inteligente de pies\, în care saltul în gol
se vrea aplaudat pentru acroba]ia în sine [i nu pentru ra]iunile care l-au
cauzat. 

Un asemenea caz de bungee-jumping am întîlnit de curînd [i la noi.
Mihai Iov\nel [i Teodora Dumitru scriu la Cultura. Revist\ finan]at\
de Funda]ia Cultural\ Român\. Din cîte se pare, cei mai fideli cititori,
mereu cu noi în gînd, la bine [i la r\u. Citim despre noi cam în fiecare
num\r al acestei reviste culturale. Am aflat despre noi c\ vehicul\m
cupluri timorate, c\ sîntem un fel de fabric\ de articole textile, c\ Freud
ar g\si în noi ni[te exemplare prea pu]in redutabile [i exacerbat
psihanalizabile, c\ sîntem cam exhibi]ioni[ti, c\ suferim de gerontofobie
cronic\, c\ redac]ia e un fel de bodeg\ în care trend-ul [i ]inuta obligatorie
sînt s\ bei cu ]oiu’, [i c\ lucr\m de ceva vreme la un grup statuar. Cine
e interesat poate vedea oricînd în curtea Unionului cîteva gr\mezi mari
de nisip [i mortar, rulouri de [mirghel, mistrii filigranate, cîteva
pungi cu bronz [i, mai ales, mult, foarte mult, polei.

Despre toate acestea [i despre alte cîteva pe deasupra, cu un discurs
de e[apament, criticii literari Mihai Iov\nel [i Teodora Dumitru în]eleg
s\ fac\ „cultura”. F\r\ virgul\, ori pauz\. În fond, logica e corect\. O
revist\ se întîmpl\ atunci [i numai atunci cînd se crediteaz\ cu exprimare
liber\. O exprimare liber\ se face cu oameni creditabili. Un om creditabil
este un om cu un grad sanitar optim de subiectivitate direc]ionat\
teleologic. Subiectivitatea, n\scut\ repede din exprimarea liber\, pune
în lumin\ unele aspecte ale unui fapt de cultur\. Imaginea faptului
de cultur\ pus în aceast\ nou\ lumin\ este iremediabil contaminat\
de aceast\ subiectivitate. Contaminarea nu trebuie s\ dep\[easc\ în
exces jurispruden]a adev\rului. 

Logica e corect\, dup\ cum spuneam, mai pu]in substan]a ei.
Exprimarea liber\ a celor doi critici literari [i de cultur\ are un
puternic iz acru de Libertatea, credibilitate infinitezimal\, cu doze de
subiectivism întru defulare, doze care nu fac altceva decît s\ se arunce,
ca vulpea la agurid\, înspre adev\rul judec\]ilor. Cine ar îndr\zni s\-[i
trateze frustr\rile pe banii FCR-ului? Dar ce altceva decît frustrare poate
fi s\ te intereseze, dintr-o revist\ literar\, nu cum scriu editorii sau
colaboratorii, ci zonele lor erogene? 

Or fi, oare, toate acestea un simptom îngrijor\tor care s\ amenin]e
critica literar\ ce se profeseaz\ la noi? N-ar fi, dar cînd expresia
acestui fel de a face critic\ literar\ se poart\ în jocuri de cuvinte ieftine,
în citate de spus la o bere cu amicii, în tacla de tarla, la o revist\ care
se mai [i nume[te Cultura, atunci e grav. Pentru c\ a[a se na[te critica
comunitar\. 

Dac\ Marcel Duchamp, pentru a ar\ta pîn\ unde se poate dilata
arta, pîn\ în vecin\tatea excrementului, a expus la New York un pisoar,
noi, pentru a ar\ta pîn\ unde se poate dilata critica, pîn\ la a fi comunitar\,
i-am expus aici pe Mihai Iov\nel [i pe Teodora Dumitru. Cu alte cuvinte,
pentru a afla cum NU este cultura, citi]i Cultura.

Thierry dde DDuve, ddespre cconsens: 

„...în ciuda importan]ei sale sociale, consensul, în art\
ca [i în alte domenii ale societ\]ii, p\streaz\ întotdeauna
ceva real [i tulbure; (...) nu este niciodat\ mai mult decît o
distribu]ie statistic\ a opiniilor, aglutinate în jurul celei
normale, dar semnificative mai ales prin variabilitatea lor;
(...) este suspect chiar [i-atunci cînd este majoritar,
repartizarea inegal\ a capitalului cultural avînd tendin]a
de a face din orice scrutin referitor la art\ un vot cenzitar.
(...) Constatarea unui acord social cere întotdeauna o
analiz\ factorial\ care s\ p\trund\ sub aparen]e [i care s\
arate c\ acele curente de opinie convergente sînt de fapt
ni[te concuren]e - în ambele sensuri ale cuvîntului - la
confluen]a mai multor logici de grup care dep\[esc agen]ii
sociali [i par s\-i lase f\r\ putere de decizie real\. (...)
Consensul, atunci cînd exist\, este mereu suspect de a nu
fi spontan [i de a ascunde puterea [i abuzurile ei. Dar,
atunci cînd lipse[te, el trebuie s\ existe ca un orizont în
numele c\ruia abuzurile puterii s\ poat\ fi denun]ate. El
este o stare de fericire pe care o proiecta]i într-un ideal
religios, un proiect politic sau un paradis pierdut. În cele
trei cazuri, chiar [i în al treilea, el se afl\ înaintea noastr\.
(...) Atunci cînd exist\, consensul în leg\tur\ cu o oper\ de
art\ se refer\ la faptul c\ este necesar un conflict pentru ca
numele artei s\ fie invocat [i provocat; iar cînd nu exist\,
tot trebuie s\ existe, din moment ce este necesar un
conflict pentru a se sublinia faptul c\, tocmai în calitatea sa
de lucru imposibil, consensul este dorit [i de dorit.“

Thierry de Duve, În nnumele aartei: ppentru oo aarheologie aa
modernit\]ii, Idea Design&Print Editur\, [Colec]ia Balkon],
[Cluj-Napoca], 2001, pp. 16-22.

r`zvan mihai
n`stase
cronicile lor vs ccronicile
nnoasttre Ð pprejudec`]i dde ggen
[i aadecvare ccritic`

Articolul de fa]\ s-a n\scut pe  mess. Vorbeam cu
un bun prieten despre ce îi desparte pe cronicarii
no[tri de cei din vest, [i care s\ fie diferen]a între cum
se face cronic\  acolo [i cum recenz\m pe-aici. {i
chiar dac\ atunci nu am ajuns la o concluzie clar\,
discu]ia între timp a dospit [i iat\ aici un posibil
r\spuns. Ceea ce ne desparte, ceea ce face s\ mai fie
mult pîn\ departe, ceea ce ne împiedic\ s\ ajungem
în rînd cu lumea, e ceva ce s-ar putea numi o discriminare
de gen. 

Ca orice discriminare, avem de-a face cu neb\garea
în seam\ a unor categorii de c\r]i, în fapt, cu o
prejudecat\. S-o spunem pe [leau. În România de azi
exist\ din p\cate concep]ia c\ o carte este mai
valoroas\, mai de soi, cu cît apar]ine unui anumit
segment, unui anumit gen, unei anumite specii.
Asist\m astfel la suprema]ia fic]iunii asupra non-
fic]iunii, a jurnalului intim asupra c\r]ilor de reportaje,
a romanului asupra poeziei [i lista poate continua.
În vest (nu voi da nume, dar precizez c\ m\ refer
aici cu prec\dere la spa]iul cultural anglo-saxon),
aceste prejudec\]i au fost abolite de mult. În paginile
revistelor de cultur\ [i a suplimentelor specializate
de  la ei  nu vom reg\si nici urm\ de favorizare a unor
c\r]i în detrimentul altora. Un ghid culinar va împ\r]i
spa]iul editorial cu ultimul roman al lui Pynchon, [i
o carte practic\ despre îngrijirea animalelor va sta
al\turi de poemele lui Seamus Heaney. S\ nu se
în]eleag\ totu[i c\ revistele [i cronicile de acolo sînt
un soi de terci universal, fiindc\ în mod clar nu e a[a.
Paginile sînt separate riguros [i elegant, coprezen]a
diferitelor tipuri de scriituri recenzate în paginile
aceleia[i reviste nu merge chiar pîn\ la amalgamarea
cronicilor diferite pe aceea[i pagin\.

O consecin]\ care survine firesc de aici este aceea
a adecv\rii mijloacelor critice la cartea recenzat\.
Altfel trebuie scris despre o carte pentru copii, despre
una de proz\ a unui autor consacrat, sau despre un
volum de debut. În timp ce cronicarii no[tri aplic\
aproximativ aceea[i re]et\ de analiz\ unor c\r]i destul
de diferite, în presa cultural\ occidental\, fiecare tip
de carte vine la  review [i cu un instrumentar critic
aferent. La pachet. 

S\ lu\m dou\ exemple ceva mai aplicate. Cum
se scrie despre o carte  fantasy la ei [i cum se scrie
la noi. La apari]ia volumului al [aselea al seriei Harry
Potter, majoritatea revistelor culturale de la noi s-au
f\cut c\ nu v\d. Iar cele cîteva articole pe care le-am

citit au fost, de regul\, setate pe ponegrirea genului
fantasy [i a literaturii u[oare care submineaz\ arta
[i degradeaz\ gustul cititorilor, deturnîndu-l de pe
orbita capodoperelor universale. Mi-a ajuns în fa]a
ochilor pîn\ [i un articol scris de un preot (sic!) care
a citit cartea prin gril\ ortodox\, ajungînd, firesc, la
eticheta de blasfemie, cum altfel decît „strig\toare
la cer”. Concluzia, dac\ îmi amintesc bine, era cam
a[a: „O carte dr\ceasc\ care va sminti min]ile tineretului
român binecredincios”. Cum se scria în tot acest timp
la  ceilal]i ? Din punctul de vedere a judec\]ii de
valoare, [i de bine, [i de r\u. Numai c\, spre deosebire
de cronicile autohtone care o comparau pe Rowling
ba cu r\posatul Vonegut, ba cu Biblia, review-urile
occidentale se mul]umesc s\ traseze compara]ii în
limitele genului proxim. Eragon-ul lui Christopher
Paolini, lumea-disc a lui Terry Pratchett sau Narnia
(pentru a aminti doar cîteva din titlurile cunoscute&traduse
[i la noi) sînt compara]iile fire[ti pe care cronicarii
le-au f\cut [i în func]ie de care au dat verdicte critice.  

S\ lu\m [i cel de-al doilea caz, acela al debuturilor.
Cum se scrie despre un debutant? Poate fi el tratat
precum al]i scriitori experimenta]i? În timp ce la
noi debuturile sînt recenzate la fel ca orice alt\ carte,
cronicile vesticilor sînt ceva mai tolerante. E oarecum
de bun sim] ca în fa]a unei noi voci literare s\ încerci
mai degrab\ s\ descoperi o promisiune pentru viitor
decît s\-]i antrenezi asprimea critic\ (în jargonul
nostru cel de toate zilele... „s\-l razi”). Review-urile
debuta]ilor sînt de cele mai multe ori prudente în
vest, ocolindu-se oarecum un verdict limpede. E o
form\ de a-i da debutantului o [ans\ pentru viitor,
sau de a-[i da cronicarul, lui însu[i, o [ans\ de a fi
„acoperit” în caz c\ acel debutant atinge între timp
consacrarea. La noi destul de rar am v\zut pruden]\.
În schimb exist\ cronici exaltate, ceea ce e extrem
de nefiresc [i duce de cele mai multe ori la promovarea
unor produse literare, în cel mai bun caz, mediocre.
S\ recunoa[tem c\ e foarte pu]in probabil ca la debut
s\ avem de-a face cu o carte extraordinar\ (pentru
a fi un scriitor cu adev\rat valoros, pe lîng\ gene mai
trebuie [i ceva antrenament în practicile breslei).
Întîlnim îns\ foarte frecvent în cronicile debutan]ilor
[i  p\catul cel\lalt, al recenz\rii distructive. Îns\, în
lipsa altor c\r]i precedente, o critic\ dur\ adus\
volumului se poate transforma foarte u[or într-una
împotriva autorului. Dac\ occidentalii v\desc un soi
de în]elepciune în tratarea „cu m\nu[i” a debuturilor,
la noi, cronicarii g\sesc în distrugerea niucam\rilor
pretextul ideal pentru a-[i umfla mu[chii critici.

Privind în urm\ la aceast\ foarte scurt\ compara]ie
între cronicile  lor [i cronicile  noastre, concluzia e
c\ nou\ ne prisose[te respectul pentru genul înalt [i
c\ anumite tipuri de c\r]i sînt adesea trecute cu
vederea pe nedrept. De asemenea, suferim de o
îngrijor\toare inadecvare a tipului de recenzie practicat,
la cartea în sine. Toate acestea nu sînt decît ni[te
metehne trec\toare ale unui sistem cultural care înc\
nu s-a racordat pe deplin la contemporaneitate. S-avem
pu]intic\ r\bdare. Într-o bun\ zi, cronicile noastre
vor ar\ta ca ale lor. 
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dan lungu
bun ppentru iistoria lliteraturii
rom~ne, llitera CC, rraftul ttrei

Experien]a mea cu privire la critica
literar\ str\in\ este destul de modest\,
c\ci nu mi-a fost tradus decît Raiul
g\inilor, în francez\. De-abia anul
viitor voi fi mai în m\sur\ s\ discut
chestiunea, c\ci 2007 este unul bogat
pentru mine: Raiul... va ap\rea în
german\ [i în sloven\, iar B\ie]i dde
ga[c\ în german\.

Totu[i, revenind la experien]a
francez\, voi încerca s\ fac cîteva
observa]ii. În primul rînd, num\rul
cronicilor [i recenziilor a fost nesperat
de mare, [i la reviste de prim\ mîn\.
Pentru un autor necunoscut în Fran]a

[i care abia a f\cut ochi în ]ara lui, am fost asigurat c\ e
foarte bine. Cred c\ dincolo de contextul favorizant creat
de Les bbelles éétrangères, asta arat\ o disponibilitate a criticii
literare pentru receptarea nout\]ilor, indiferent de unde
vin ele. La noi nu [tiu cî]i s-ar îngr\m\di s\ scrie despre
un tîn\r autor din Bulgaria, de pild\, c\ sîntem vecini, ca
s\ nu spun din Croa]ia sau Mongolia. Apoi cronicile nu
insistau pe caracterul exotic al fundalului socio-istoric, ci
pe calit\]ile textului. Asta mi-a pl\cut. În linii mari, comentatorii
francezi au reu[it s\ se ridice rapid deasupra contextului,
ceea ce în România nu se întîmpl\ întotdeauna, mul]i cronicari
fiind absorbi]i de „tem\” (tranzi]ie, oameni obi[nui]i [.a.)
[i uitînd calit\]ile literare, atîtea cîte sînt. Una dintre cronicile
franceze formidabile a ap\rut, sub semn\tura lui Odile Serre
(traduc\toarea, printre altele, a lui Gheorghe Cr\ciun), în
La qquinzaine llittéraire. De[i o bun\ cunosc\toare a realit\]ilor
române[ti, în cronic\ nu se opre[te asupra lor, ci discut\
realmente despre roman.

Urm\rind presa literar\ francez\ în general, am constatat
c\ apetitul pentru ierarhizare [i clasificare este mult mai
mic decît la noi. M\ gîndesc c\, în presa cultural\ româneasc\,
pasiunea pentru raportarea permanent\ la un tabel
mendeleevian estetic vine din ocupa]ia de cele mai multe
ori universitar\ a cronicarilor. Presupun c\ în Fran]a, de[i
e posibil ca mul]i s\ aib\ studii de litere, preocuparea lor
principal\ nu e una academic\, ci jurnalismul cultural. Asta
le d\ un ton mai degajat [i o raportare empatic\ la public,
f\r\ a tr\da neap\rat con]inutul c\r]ii. Cronicarii francezi
descoper\ imediat prospe]imea [i interesul unei c\r]i,
[tiu s\ scoat\ în eviden]\ motivele pentru care merit\ citit\,
[tiu s\ recomande. Mul]i dintre criticii români ]in s\-]i explice
savant, s\ clasifice, s\ eticheteze, s\ pun\ [tampila „bun
pentru istoria literaturii române, litera C, raftul trei”, f\r\
a încerca s\-]i stimuleze pl\cerea lecturii. Cred c\ în România
critica este înc\ mult prea normativ\, reticent\ la provoc\ri,
neexersat\ în fa]a diversit\]ii [i dinamicului. Cu excep]ii,
evident, [i cu semne c\ lucrurile se afl\ în schimbare.

gabriela
adame[teanu
comentariile bbune lla oo ccarte aa
ta nnu tte dduc pprea ddeparte

Cu excep]ia Întîlnirii din 2003, c\r]ile
mele au ap\rut într-o perioad\ de
maxim\ închidere (sfîr[itul anilor ’70
[i anii ’80), iar C\derea Zidului a
provocat, timp de un deceniu, un
vizibil  dezinteres pentru literatura
român\ scris\ pîn\ atunci. {i eu, care
m-am r\t\cit complet în pres\, am
participat la el, iar ideea de a avea
c\r]ile traduse mi-a fost indiferent\
pîn\ în 2001. 

Nu [tiu, de aceea, ce ecou au putut
avea c\r]ile traduse între ’88 [i ’91
(povestiri ap\rute în 1989 la o editur\
foarte bun\ din Moscova, Diminea]a

pierdut\, ap\rut\ la Tallin în 1990), am ratat [ansa de a
ap\rea în Polonia, odat\ cu moartea excelentei traduc\-
toare Danuta Bienkowska, în1992, iar traducerea Dimine]ii
pierdute, f\cut\ de Andreas Klotsch pentru Aufbau Verlag,
în german\, în 1989-1990,  am descoperit-o abia acum dou\
luni: copia a treia a unui enorm manuscris dactilografiat,
din p\cate inutilizabil, s-ar p\rea, azi.

A[adar, experien]a mea de autor tradus [i interesat
de ecourile de pres\ are numai doi ani de la publicarea
traducerii în francez\ a Dimine]ii ppierdute [i de la publicarea,
aproape în acela[i timp, a Întîlnirii în Bulgaria. Dovada c\
au fost ecouri mul]umitoare este c\ [i în Fran]a [i în Bulgaria
am contracte pentru un alt roman, pentru Drumul eegal aal
fiec\rei zzile. De dou\ s\pt\mîni a ap\rut în Bulgaria [i
Diminea]a…

Cînd a terminat traducerea Dimine]ii…, în prim\vara
lui 2005,  Alain Paruit mi-a trimis o scrisoare în care a subliniat
urm\toarea fraz\: Drag\ Gabriela, insist s\ semnezi
cartea cu un nume mult mai simplu, eventual chiar Gabriela
A. Cu numele t\u nu vei trece niciodat\  frontiera României.
Se temea c\ Diminea]a ppierdut\ va avea destinul altor c\r]i
bune ale unor colegi scriitori, ap\rute pîn\ atunci în Fran]a
f\r\ mare ecou. Îmi mai spusese c\ de obicei, la a doua carte
«î]i frîngi gîtul»: dac\ nu vinzi [i nu ai ecouri în pres\, editorul
te abandoneaz\. 

Dac\ n-a[ fi avut deja «un nume» în literatura român\,
a[ fi acceptat [i asta, poate, într-atît de sceptic\ am fost în
toamna lui 2005. Am fost de aceea fericit\ c\ înainte chiar
de a ajunge în Fran]a, o jurnalist\ de la un jurnal al librarilor,
Pages, ea îns\[i avînd atunci o mic\ libr\rie, mi-a f\cut un
lung interviu [i a comparat romanul meu cu unul al Virginiei
Woolf. }in s\ fiu lucid\ [i de aceea m\ întreb deseori dac\
acele cronici bune, semnate de comentatori literari cunoscu]i,

în Lire, La QQuinzaine llitteraire, L’humanité LLittairaire, Le
Monde llitteraire, Figaro Litteraire, chiar [i în Madame
Figaro sau  interviul lung la France CCulture ar fi existat toate
dac\ nu a[ fi f\cut parte din echipa de scriitori români din
timpul festivalului Belles Etrangéres. 

Diminea]a ppierdut\ era deja contractat\ de Gallimard
cînd s-a anun]at participarea României, dar cred c\ to]i
prozatorii cu c\r]i ap\rute atunci (C\rt\rescu, Dan Lungu,
eu) am beneficiat de un plus de aten]ie din partea criticii
franceze cu aceast\ ocazie. Dac\ eu am avut poate cele mai
multe comentarii, era [i pentru c\ Alain Paruit reu[ise s\
valorizeze toate atuurile c\r]ii. În multe comentarii s-a f\cut
compara]ia cu Céline, ceea ce este o apreciere stilistic\
maxim\, dar datorat\ traduc\torului. Am fost impresionat\
de aten]ia cu care a fost citit\ cartea [i la mesele rotunde
de c\tre moderatori, to]i critici literari, dar [i de c\tre
bibliotecarii [i librarii care ne g\zduiau.

Diferen]a fa]\ de comentariile critice române[ti mi s-a
p\rut o mai bun\ adecvare fa]\ de scopul cronicii, fa]\ de
cititori: se merge mai mult pe nararea subiectului, eviden]ierea
unor tr\s\turi esen]iale, a unor personaje, pe evaluarea
rapid\, fie [i superficial\, a c\r]ii, a autorului . Cititorul
este evident îndrumat s\ citeasc\/s\ cumpere cartea, criticul
scrie pentru el, nu pentru al]i critici. Aceast\ formul\ a
p\strat-o [i un comentator profund cum era Alain Nicolas
care a inclus [i un subtil, dar rapid comentariu despre
structura c\r]ii. 

Eu am fost îns\ pîn\ acum un autor norocos, c\r]ile mele
au beneficiat de mult\ aten]ie din partea criticii române, [i
stiu c\ nic\ieri altundeva nu voi g\si mai mult sau mai bine.

Critici autoriza]i din Bulgaria, cum este de pild\
Vihren Cernokojev, au f\cut o analiz\ interesant\ a
primei edi]ii a Întîlnirii în publica]ii literare bulgare, cu
aten]ie pe inova]ia literar\,  dar am impresia c\ [i în Ungaria
[i în Bulgaria interesul literar a fost poten]at de tema Securit\]ii
[i de experien]a noastr\ comun\ în aceast\ direc]ie. În iunie
apare [i edi]ia maghiar\ a acestei prime edi]ii, la Budapesta,
dar deja traduc\torul c\r]ii, el însu[i poet, Csiki Laszlo, a
publicat despre ea în aprilie un articol intitulat Adecvare
sau ttraducere, în revista Konyves. C\r]ile mele cele mai
traduse pîn\ acum, Diminea]a… [i Întîlnirea, prima
edi]ie, au ridicat dificult\]i traduc\torului. C\ acum m\
gîndesc la acest lucru [i la o pia]\ literar\ mai larg\ o dovede[te
faptul c\ am rescris Întîlnirea pentru edi]ia a doua. }in seama
de experien]a mea de autor tradus [i la Provizorat, romanul
la care lucrez acum. Dar nimic nu îmi garanteaz\ c\
merg pe un drum mai bun, a[a cum un succes într-o alt\
]ar\ nu îi d\ neap\rat m\sura valorii unei c\r]i.

{i, în absen]a unui premiu care s\ te fixeze mai bine (dar
care uneori se d\ [i pe tot felul de criterii extra literare),
comentariile bune la o carte a ta nu te duc prea departe. 

Poate cele mai
importante puncte de

vedere despre critica
literar\ sînt cele ale

scriitorilor, pentru care
actul critic înseamn\ [i

un r\spuns a[teptat.
P\rerea scriitorilor este

de acum cu atît mai
important\ cu cît li se

traduc c\r]ile în
str\in\tate. Acum

diferen]ele î[i ating
gra]ios transparen]a iar

impactul este deplin. Doi
dintre ace[ti scriitori,

Gabriela Adame[teanu [i
Dan Lungu, împ\rt\[esc

din experien]a lor. 
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C oji de banan\ [i de grapefruit, ce[ti de diferite m\rimi, cu resturi de
cafele, ceaiuri sau cine [tie ce altceva, scrumiere pline ochi, multe foi
mîzg\lite, printate, refolosite, reciclate, pixuri consumate sau creioane
roase, flacoane de vitamine, calciu, magneziu sau pastile cu litera  N

pe ele, tastatura, mouse-ul [i monitorul - biroul meu era un dezastru. În liceu
sau chiar la facultate am înv\]at c\ natura, mediul înconjur\tor, m\ rog, spa]iul
în care se desf\[oar\ ac]iunea reflect\, de cele mai multe ori, starea interioar\
a personajului. Era o scen\ destul de dur\. Încercam s\ fac fa]\ situa]iei. C\utam
un lucru de care s\ m\ ag\], care s\ m\ scoat\ la suprafa]\. Pe o foaie mototolit\
am citit: Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle. Am desf\cut
ghemotocul de hîrtie. Am citit restul [i apoi alte cîteva zeci de pagini. Cam
a[a am descoperit romanul What iis tthe WWhat: TThe AAutobiography oof VValentino
Achak DDeng [i pe Dave Eggers - punct, aliniat. 

Cînd a ap\rut A HHeartbreaking WWork oof SStaggering GGenius, în 2001,
autorul ei, Eggers a fost numit „J.D. Salinger-ul genera]iei X” [i romanul
a fost nominalizat pentru premiul Pulitzer. În 2006, odat\ cu publicarea
romanului What iis tthe WWhat, Eggers a fost comparat cu un Mark Twain
al anilor 2000. What iis tthe WWhat este autobiografia fic]ionalizat\ a lui
Valentino Achak Deng, unul din cei 4.000 de refugia]i sudanezi c\rora
li s-a oferit azil în State în 2001. Nu este chiar un roman, ci mai
degrab\ un fel de documentar în care imagina]ia joac\ un rol important.
Eggers a petrecut în jur de patru ani luîndu-i interviuri lui Valentino [i

tr\ind al\turi de el, iar în final au
plecat amîndoi într-o c\l\torie în
Africa pentru ca Valentino s\-[i
reg\seasc\ familia. Dave Eggers
a încercat s\ acordeze cît mai bine
stilul narativ al povestitorului cu
tonul, atitudinea [i vocea personajului
din realitate. Atît de bine, încît
Valentino a declarat într-un interviu
c\ dup\ ce a citit cartea avea impresia
c\ este scris\ de el. {i-a g\sit întreaga
via]\ povestit\ acolo exact a[a cum
ar fi spus-o el însu[i, iar pasajele
fic]ionale reu[esc s\ scoat\ mai
bine în eviden]\ unele întîmpl\ri
reale care ar putea trece neobservate
sau doar s\ creeze un fel de liant
între diferite fragmente. 

Cartea se deschide cu „via]a
normal\” a lui Valentino, la 25 de ani,
care tr\ie[te în Atlanta, merge la
facultate, lucreaz\ într-un health club,
dar are [i ni[te rezerve legate de cum
merg lucrurile în America. Aceast\ stare
de confuzie se amplific\ atunci cînd
apartamentul s\u este spart [i el este b\tut
de doi americani de culoare. Toate r\ut\]ile
[i necazurile care i se întîmpl\ în State îl
determin\ pe Valentino s\ înceap\ s\-[i spun\
povestea vie]ii, adresîndu-se ho]ilor, unui
poli]ist arogant [i dezinteresat, personalului
de la spital sau oamenilor care se bag\ în fa]a lui
la coad\. Valentino descrie în detalii emo]ionante
via]a din satul s\u natal dinainte de r\zboi, separarea
de cei dragi, c\l\toria sfî[ietoare spre un loc necunoscut,
adolescen]a din tab\ra de refugia]i [i experien]ele
sale recente din State (adoptarea lui de c\tre o familie
cre[tin\, împrietenirea cu un produc\tor de la Hollywood
etc.). America nu-i ofer\ sentimentul unei siguran]e, unei
vie]i lini[tite, dimpotriv\, decoper\ c\ în multe feluri totul
este mai dificil. America este [i ea o mare tab\r\ de refugia]i.
Pe tot parcursul c\r]ii, Eggers îi atribuie lui Valentino o voce

dezafectat\, resemnat\, iar povestea trece foarte u[or de la amuzant la tulbur\tor. Rezul-
tatul este o înregistrare teribil\ a tragediei sudaneze, dar în acela[i timp o  saga  modern\ a
c\ut\rii unei case, dar [i a sinelui, într-o lume aflat\ într-o permanent\ [i violent\ schimbare.
O tragedie relatat\ cu mult\ claritate [i simplitate de Valentino/Eggers despre supravie]uire [i
asimilarea unui str\in într-o cultur\ care apare aici definit\ mai ales printr-o memorie scurt\ [i
indiferen]\ fa]\ de lumile [i civiliza]iile aflate dincolo de grani]ele sale.

Pove[ti ca cea a lui Valentino sînt multe, dar marea majoritate r\mîn anonime. C\r]i ca What
is tthe WWhat sînt pu]ine, dar traducerea [i promovarea lor ar aduce vizibilitatea meritat\ de
aceste relat\ri contemporane despre întîmpl\ri care se petrec aproape de noi, dar r\mîn adesea
ignorate.

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.

gruia dragomir 

What was life in Kakuma? Was it life? There was debate about this. On the one
hand, we were alive, which meant that we were living a life, that we were eating
and could enjoy friendships and learning and could love. But we were nowhere.
Kakuma was nowhere. Kakuma was, we were first told, the Kenyan word for
nowhere. No matter the meaning of the word, the place was not a place.

Dave Eggers 

A m început, în num\rul trecut, un  top ten al semnelor de maturizare, cu aplica]ie în com-
portamentul meu. Pe care m-a stîrnit s\-l analizez o petrecere unde am reac]ionat prin cras\
neimplicare, singurul sentiment avut acolo fiind unul de nostalgie. Ce am uitat s\ spun (de
fapt, n-am uitat, mi-a fost doar ru[ine, dar îmi propuneam un exerci]iu de sinceritate aici,

a[a c\ trec peste orice jen\): era prima petrecere la care participam dup\ vreo trei ani. Cel pu]in.
Reiau a[adar clasamentul, de la locul 5 spre vîrf, cu speran]a c\, prin aceast\ autoexorcizare public\, o
s\-mi reg\sesc curajul de a reac]iona adolescentin, fie [i la cei 32 de ani ai mei, m\car în situa]ii în
care, alt\dat\, g\seam c\ un comportament de adult e complet nepotrivit. De exemplu, la o nunt\:
p\i, în asemenea situa]ii, a fi adult înseamn\ a dansa elegant numai la valsuri, a mînca ]inînd [ervetul
la gît ori pe picioare [i a discuta cu comesenii despre politic\, starea economic\ [i procesul integr\rii.
Dar ce ne facem cu manelele, cu chiuiturile, cu furatul miresei, cu c\zutul sub mas\ dup\ trei litri de
vin [i [ase pahare de p\linc\? Cred c\ nici o pereche de miri nu [i-ar dori asemenea nun]i plate...
Topul.

Locul 5: Înjur\turile. Le-am pierdut pe undeva. Mi-au r\mas în recuzit\ doar cînd scriu vreun text
literar, acolo le g\sesc cumva fire[ti. {i pe mess, c\ci am priceput rapid c\ în noul mijloc de comunicare,
înjur\turile sînt nu numai permise, dar chiar esen]iale. Altfel, abia dac\ mai rostesc cîte-un mama
m\-sii, dar [i atunci cumva sfios, tu[ind instantaneu.

Locul 4: Rela]ia cu prietenii. Pe vremuri, prietenii erau buni pentru: a discuta despre picioarele
lungi [i sînii pregnan]i ai vreunei tipe care a ap\rut de curînd prin zon\; a întîrzia al\turi de ei în
noapte, discutînd despre be]ii crunte sau ajungînd la be]ii crunte; a le povesti aventurile tale sexuale,
înflorind de zor, [i a le asculta pe ale lor cu drag, [tiind c\ la rîndu-le le înfloresc de zor. Acum

îns\, prietenii au devenit, cu to]ii, ni[te tipi/tipe cu care discut despre între]inere, despre [efi,
despre fotbal & despre literatur\. Unde-au disp\rut femeile, pardon, gagicile de odinioar\? Unde

au disp\rut trecuturile noastre, intimit\]ile cu care ne l\udam, performan]ele la pat? În locul
unor nume [optite cu substrat, acum vorbim doar de Dinamo, Steaua [i Rapid, de T\riceanu

[i B\sescu, de Hemingway [i Dostoievski. R\u am ajuns.
Locul 3: Rela]ia cu prietenele iubitei/so]iei. Îmi amintesc ca prin cea]\ ce important\ era,

pe vremuri, prietena cea mai bun\ a vreunei iubite de-ale mele. P\i, mai întîi, era un perfect
mobil de stîrnire a geloziei: îi  vorbeam nop]i întregi iubitei despre zîmbetul

respectivei, despre ochii ei frumo[i [.a.m.d. Apoi, stîrneam discu]ii în trei, eu [i ele dou\,
despre b\rbatul ideal, despre jocuri erotice, despre rela]ii etc. Acum, cu prietenele

so]iei m\ fac c\ discut despre cump\r\turi, despre cîini [i pisici, despre pre]ul alimentelor
[i, dac\ e cazul, iar\[i despre literatur\. Mai e ceva de ad\ugat?

Locul 2: Rela]ia cu so]ia. Ce frumos era cînd întîrziam pîn\ pe la 12 noaptea [i,
odat\ ajuns acas\, scandalul ]inea înc\ trei ore! Ce frumos era cînd  aftershave-ul
meu de diminea]\ îi mirosea spre sear\ a parfum de femeie! Acum, dac\ mi se
întîmpl\ s\ întîrzii, m\ ia cu: „Iar ai muncit pîn\ la ora asta? S\racul de tine”. 

Locul 1: Percep]ia altora. Ie[i din cas\ spre serviciu. Sau pentru cump\r\turi.
Sau pentru orice altceva. În curte o vezi pe fata vecinilor. Are vreo 18 ani. O
[tii de cînd avea 12. Acum îns\ te opre[ti mirat. E var\. Fata e îmbr\cat\ sumar.
Machiat\, aranjat\. Merge la o întîlnire probabil. M\ rog, merge undeva unde
trebuie s\ fie machiat\, aranjat\, unde fusta mini se potrive[te perfect. Numai
c\ pe tine nu te intereseaz\ unde merge. Î]i vine s\ fluieri admirativ, pentru
c\ a[a î]i vine, dar n-o faci. Eventual fluieri interior. Doar stai a[a, crucit, [i o
admiri. Apoi auzi: „Bun\ ziua, nenea Teodorovici”. Iar dup\ cîteva minute
de perplexitate, de n\uceal\, de sfîr[eal\, î]i dai seama c\ exact a[a te cheam\,
Teodorovici. {i pui punct. 

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

lucian dan

teodorovici
fursecuri
topul semnelor 

de maturitate (II)
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Aprilie - mai: trei evenimente 
cu dare de premii

~n luna aprilie s-au decernat dou\ dintre cele mai importante
premii literare române[ti: premiile revistei România lliterar\ [i
premiile USR. La `nceputul lunii mai s-a desf\[urat la Londra
finala concursului International Young Publisher of the Year,
unde c`[tig\torul din partea României a fost Bogdan Alexandru
St\nescu, director editorial al Editurii Polirom, coordonatorul
colec]iei Biblioteca Polirom.

Premiile României lliterare
Premiile de debut ale României lliterare pe 2006 au fost

decernate, dup\ obi[nuin]\, la Clubul Promeheus, cu sprijinul
Funda]iei „Anonimul” [i au constat în sume de 1.000 lei fiecare.
Debuturile finaliste, dintre cele cinci nominalizate, au fost Ochi

ro[ii PPolaroid de Gabriela Eftimie (poezie), N\scut îîn UURSS a
guest-ului nostru Vasile Ernu (memorialistic\) [i Canon, ccanonic
de Cosana Nicolae (eseu). Celelalte dou\ nominaliz\ri au
fost pentru volumul de poezie Ruj ppe iicoane de Livia Ro[ca [i
pentru Dietetica llui RRobinson de Alex. Leo {erban.

Gabriela Eftimie, laureat\ a „Premiului pentru Debut” al
României lliterare pentru volumul Ochi rro[ii PPolaroid, Editura
Vinea, a r\spuns invita]iei noastre de a-[i transcrie impresiile
legate de premiu cu urm\torul text: „Cred c\ am primit premiul
exclusiv datorit\ comentariului lui Daniel Cristea Enache [i al
lui Mihai Iov\nel, le-am mul]umit [i la ridicarea premiului.
Nu am idee de ce am primit premiul, sau cred c\ nu sînt tocmai
cauzele pe care le-a[ fi dorit. În leg\tur\ cu cartea, m\ a[teptam
s\ aib\ exact primirea pe care a avut-o  din partea cîtorva critici
mai tineri, mi-a[ dori ca Editura Vinea s\ aib\ un pic mai mult\
vizibilitate, dar asta pare o problem\ etern\ [i cred c\ n-o s-o
putem rezolva noi, cei care public\m acolo. A[ vrea s\ existe
mai multe ini]iative legate de anumite volume, nu neap\rat
doar premii literare. Referitor la ce cred despre institu]ia
premiului, cît [i despre invita]ii sau propunerile pentru participare
la festivaluri de poezie din afar\, cele din ]ar\ sînt înc\ destul
de nefericite ca organizare. Nu sînt de acord ca premiile s\
fie simbolice, nu cred c\ mai are autoritate o astfel de manier\
de a mul]umi cuiva c\ a scris ceva demn de interes. Cu cît e
cineva mai implicat [i cu cît î[i ia mai în serios rolul de scriitor,
nu e cazul meu, cu atît e mai premiat/invitat/acceptat în
paradigm\. Cred c\ exist\ mari [anse ca aceste texte s\ r\mîn\
izolate, iar premierea lor s\ se numere printre acele ciudate
accidente care dau impresia c\ cineva te apreciaz\.”

Premiile USR
Premiile USR pe 2006 au avut în total 10 categorii, dar

num\rul premian]ilor a fost de unsprezece, la „Debut” fiind
premia]i Livia Ro[ca [i acela[i Vasile Ernu. Nominalizat\ de
ambele institu]ii [i premiat\ de USR, Livia Ro[ca se declar\ mai
degrab\ surprins\ de cursul evenimentelor. Nu ea, ci editura
a propus cartea pentru premii, a[a c\ despre nominalizare a
aflat din pres\. Premiul nu schimb\ cu nimic volumul, spune
Livia Ro[ca: „Premiat acum, volumul este acela[i. Con]ine
acelea[i poezii, este în continuare în aceea[i form\ pe pia]\,
ca [i înainte.”Statutul scriitorului premiat, îns\, sufer\ diferite
modific\ri: „{ti]i [i voi foarte bine c\ cei mai antipatici tineri
scriitori, pentru restul breslei, sînt aceia care iau premii. Dac\
pîn\ mai ieri, cînd nu î]i [tia nimeni numele, erai foarte bun
prieten cu to]i, odat\ premiat începi s\ fii izolat de parc\ e[ti
contagios. La polul opus sînt unii care nu te-ar fi b\gat niciodat\
în seam\ dac\ nu te premia USR-ul. Frumos este îns\ c\ publicul,
adic\ oamenii care conteazã, sînt impresiona]i de premiile
unui autor. Pentru mine a fost distractiv s\ observ asta, inclusiv
la colegii mei de serviciu. Ei erau entuziasma]i c\ Uniunea le
„confirmase” c\ au avut gust atunci când spuneau c\ le
place cartea. Se sim]eau de parc\ ei primiser\ premiul, nu
volumul. Iar asta, recunosc, m-a bucurat.”

Restul premiilor au avut cîte un singur cî[tig\tor, dup\ cum
urmeaz\: premiul pentru proz\ pe 2006 i-a revenit lui Petru
Cimpoie[u, premiat în februarie [i de Observator ccultural,
pentru Christina ddomestica [[i vvîn\torii dde ssuflete; premiul
pentru poezie i-a revenit Angelei Marinescu, pentru volumul
Întîmpl\ri dderizorii dde ssfîr[it; volumul de critic\ premiat a
fost Eugene IIonesco: tteme iidentitare [[i eexisten]iale al lui Matei
C\linescu, iar premiul pentru dramaturgie i-a revenit lui Matei
Vi[niec pentru Omul ccu oo ssingur\ aarip\. Uniunea Scriitorilor
a acordat premii [i traduc\torilor, pe dou\ categorii: „traduceri
din literatura universal\”, care i-a revenit lui Mircea Aurel Buiciuc
pentru traducerea din Iurii Mamleev a volumului Sectan]ii, [i
„premiul Andrei Banta[ (anglistic\)”, acordat Antoanetei Ralian
pentru traducerea ultimului volum din R\stignirea ttrandafirie
a lui Henry Miller, Nexus. Volumul Bucure[tii îîn iimagini îîn
vremea llui CCarol II, edi]ie de Stelian }urlea, text de Emanuel
B\descu, I-III, a primit „Premiul special”, iar Comisia pentru
literatura minorit\]ilor a USR a premiat volumul Balada

oranj [[i aalte nnuvele (nuvele în limba ucrainean\) a lui Ivan
Kovaci. Juriul a mai atribuit un „premiu special” pentru lucrarea
Dimitrie CCantemir, PPrincipele MMoldovei, DDescrierea sst\rii dde
odinioar\ [[i dde aast\zi, apar]inînd lui Dan Slu[anschi, Ed. I.C.R.
„Premiul Na]ional de literatur\ pe 2006” a fost decernat lui
Radu Cosa[u. Juriul a fost alc\tuit din Daniel Cristea Enache,
Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu (pre[edinte), Dan C.
Mih\ilescu [i Cornel Ungureanu (membri).

Bogdan Alexandru St\nescu, Polirom: 
Young Publisher of the Year

Cel de-al treilea eveniment cu dare de premii îl prive[te pe
directorul editorial al Editurii Polirom, Bogdan-Alexandru
St\nescu [i se nume[te „International Young Publisher of
the Year”. Ini]iativa concursului, care se desf\[oar\ din 2004,
apar]ine British Council. Bogdan-Alexandru St\nescu a cî[tigat
finala româneasc\ a concursului la sfîr[itul anului trecut, iar
la începutul lunii mai au urmat, la Londra, probele finale, al\turi
de opt reprezentan]i ai altor ]\ri (Ungaria, Egipt, India, Argentina,
Africa de Sud, Slovenia, Malta [i Siria). În urma acestora, Bogdan-
Alexandru St\nescu a cî[tigat proba „Book Pitch ”, constînd în
promovarea unui titlu ales dinainte. Volumul ales de St\nescu
a fost multi-premiatul N\scut îîn UURSS despre care a spus,
f\r\ s\ citeasc\: „Hold on to your hats: there was life under
communism; there were people who laughed and danced
under communism. Ernu’s book contributes to the critical
resistance to a new form of hegemonic ideology: the idea that
communism was some sort of neo-Medieval Age, a world of
darkness, evil and savagery. Dialoguing with the daily life of
his past, Ernu invites us to make uninhibited comparisons and
reveal the dangers in the new dogmatic, provincial and
predicatable anti-communism that has emerged in Romania’s
post-industrial capitalist age. A book full of self-reflective
humour, in the tradition of Ilf and Petrov, favouring a critical
analysis of the past and the conscience of our presence.”
(transcriere preluat\ de pe www.britishcouncil.org). A doua
prob\ presupunea ca fiecare participant s\ fac\ o prezentare
a situa]iei pie]ei de carte din ]ara sa. Aici a fost cî[tig\tor
reprezentantul Indiei, S. Anand, co-fondator [i redactor al
primei edituri independente din India, Navayana Publishing,
o editur\ preocupat\ exclusiv de inegalit\]ile de cast\ [i politici
identitare.

La sfîr[itul celor 10 zile de  training [i concurs, pre[edintele
juriului, Christopher MacLehose (fondatorul prestigioasei
edituri Harvill Press), a spus urm\toarele despre Bogdan-
Alexandru St\nescu: „Bogdan este un editor experimentat [i
profesionist, cu o profund\ putere de în]elegere a pie]ei de
carte din România. Experien]a pre-editorial\ în televiziune l-a
ajutat s\ în]eleag\ puterea a ceea ce înseamn\ media, iar el,
un tîn\r inteligent, folose[te asta din plin în munca sa de zi
cu zi. Prezentarea sa a fost excep]ional\: elocven]a, logica bine
structurat\ [i conving\toare. Juriul doreste s\-l r\spl\teasc\
în mod deosebit pentru toate aceste lucruri, cît [i pentru
abilitatea de care d\ dovad\ în achizi]ionarea de  copyright-uri
[i în descoperirea de noi scriitori.”

I-am solicitat lui Bogdan un  account subiectiv în leg\tur\
cu acest premiu: „Ar trebui s\ încep prin a l\muri un aspect
legat de c\l\toria mea: tovar\[i, n-am cî[tigat! Sau, cum spunea
un fost profesor de la Litere, „am înfrînt...”.

Concursul, dac\ se poate numi astfel, consta din trei etape:
1) Plimbarea (un eufemism care mi s-a dezv\luit în toat\ superbia
sa din prima zi) prin toate zonele ce alc\tuiesc pia]a de carte
din Marea Britanie, de la editurile cele mai importante la edituri
independente, de la re]ele de distribu]ie la libr\rii. Treaba asta
a ]inut 7 zile întregi, în care lucrul începea la ora 7 diminea]a
[i lua sfîr[it cam pe la 8 seara. Fiecare întîlnire ne punea fa]\-
n fa]\ cu un personaj important din industria de carte, care ne
a[tepta con[tiincios cu o prezentare-n Powerpoint, dup\ care
ne prezentam, la rîndul nostru, pe rînd (am fost 9 concuren]i)
[i începeam s\ punem întreb\ri. Dat fiind c\ fuseser\m anun]a]i
cum c\ „activitatea” din timpul celor 7 zile atîrn\ greu în alegerea
cî[tig\torului, am putut s\ asist la eforturile cîtorva dintre colegii
mei de a pune întreb\ri cînd nu e cazul sau de a inventa întreb\ri
pur retorice. Mi-am amintit de premian]ii din clasele 1-8
care-[i fluturau dege]elele din prima banc\...

2) Primul concurs, a[a-zisul   book-pitch, un adev\rat  show,
consta într-o scurt\ prezentare a fiec\ruia, apoi dintr-o prezentare
pe care o f\ceam c\r]ii alese spre jurizare, pentru ca, `n final,
un actor profesionist s\ citeasc\ un fragment din cartea
respectiv\. În cazul meu, N\scutt îîn UURSS, carte cu care am
cî[tigat concursul. Am cî[tigat numai pentru c\ votul a apar]inut
publicului. În jur de 90% dintre cei din sal\ au votat pentru
Vasile Ernu. 

3) Al doilea concurs, cel „pe bani”, a constat în sus]inerea
unei prezent\ri în acela[i vrednic Powerpoint, ce trebuia s\ se
încadreze în 20 de minute. Prezentarea trebuia s\ acopere o
descriere temeinic\ a pie]ei de carte din ]ara fiec\ruia, a editurii
pentru care lucram, a activit\]ii personale, cît [i cîteva observa]ii
„critice”. Se c\uta, vorba organizatorilor, „un tîn\r antreprenor”,
treab\ care m-a dus cu gîndul la pompele funebre. Din p\cate
eu, care la 27 de ani coordonez 3 colec]ii [i scot cel pu]in 2 c\r]i
pe s\pt\mîn\, m-am dovedit mai pu]in antreprenor decît un
indian care publicase la editura lui o singur\ carte. Dar România
nu e fost\ colonie britanic\, nu are un miliard [i ceva (ceva
însemnînd 200.000.000 de locuitori) [i nu are engleza ca limb\
oficial\. Ergo, editurile mari din Anglia nu export\ carte... Am
ratat aproape 8.000 de lire sterline, cu ajutorul c\rora vroiam
s\ lansez un proiect numit PUB(lic) Lectures... M\ rog, tineri
scriitori care s\ citeasc\ (pe bani) în cluburi. Ar fi urmat [i o
antologie înso]it\ de DVD...

Cam asta a fost.” (A.C.)
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RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 36 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial al
Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\
eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat
OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa 
mmiinnee-aaccaass\\, 2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

Domnul MM

de cîte ori m\ arunc 
în via]\
simt un deget în piept
care m\ împinge înapoi [i
aud o voce hîr[it\
de [mecher
ce-mi strecoar\ în ureche:
„du-te m\-n...”

[i dac\ moartea nu e doamn\
ci un mascul
care ne-o trage
tuturor
pe rînd sau în grup?

p
rog

ra
m

e, b
u
rse, p

roiecte



num`rul 6.....................................................................................aprilie - mai 2007..................................................................................................noua literatur`

22

\

n
ou

a
 a

rt
`

n 2005, proiectul Pavilionului românesc de la
Bienala de la Vene]ia – artist Daniel Knorr, curator
Marius Babias – stîrnea uria[e controverse, fiind
acuzat chiar c\ ar fi o form\ de non-art\. Pavilionul
românesc a fost l\sat gol, cu urmele expozi]iilor
mai vechi... la vedere. În afar\ de eticheta cu numele
artistului [i al proiectului, European Influenza,
în interior se mai g\seau  read-ere cu texte critice
despre Europa, ilustrate de Daniel Knorr. 

Unele dintre opiniile radicale vehiculate în
perioada Bienalei, contestînd proiectul Babias-
Knorr, sînt  self-explicit [i simptomatice pentru
abordarea capro-v\rzeasc\ în care toat\ lumea
se pricepe la art\, politic\, fotbal [i interac]iunea
dintre ele. (O mostr\: „Ce expunem noi, peste dou\
luni de zile, la Bienala de la Vene]ia? Vreo 20 de
etichete, [i pere]ii sînt goi, adic\ numai etichetele
explicative ale unor lucr\ri care nu exist\. V\ promit
c\ am s\ m\ duc la Vene]ia [i am s\ lipesc pe pere]ii
expozi]iei pachete cu sup\ Knorr”, domnul Eugen
Mih\escu (?), [edin]a Senatului din 2 iunie 2005.
A doua mostr\: „Lucrarea  European Influenza
activeaz\ gîndurile vizitatorului avizat de mass-
media [i societate asupra unific\rii europene”,
Dosar de pres\ al Ministerului Culturii [i Cultelor,
9 iunie 2005. {i ultima: „Lips\ cras\ de inspira]ie,
caracteristic\ unei vaste p\r]i a genera]iei artistice
cu origini române[ti, cu vîrste între 35-45. Nici
c\ se putea mai bine. Ce cronic\ plastic\ s-ar referi
la a[a (ne)lucrare? Proiectul trebuie retras, altfel
România se va întoarce cu coada între picioare”,
Constantin Deocletian, nettime.org). {i punctul
pe i: „Am citit undeva un mesaj ironic al unui artist
care cerea s\ afle mai multe despre proiectele
respinse [i cel cî[tig\tor, s\ vad\ cic\ dac\ ne
reprezint\ pe noi [i ]ara. Întrebarea este s\ ne
reprezinte pe noi care?” (Dan Perjovschi). Ca [i în
celelalte expozi]ii al c\ror curator a fost Marius
Babias,  Pavi l ionul  românesc de la  Vene]ia
punea problema raport\rii critice la un context
social precis – sau, mai degrab\, a lipsei spiritului
critic, manifestat, în acest caz particular, sub forma
accept\rii f\r\ problematizare a ader\rii la Uniunea
European\. Proiectul nu î[i propunea o finalitate
estetic\, ci una critic\, punînd în discu]ie realit\]i
ale societ\]ii contemporane trecute cu vederea
sau, în buna tradi]ie mo[tenit\ de cîteva decenii
încoace, trecute sub t\cere. 

În 2006, sec]iunea  Procese sociale a Bienalei
de art\ contemporan\ Periferic 7 (curatori Marius
Babias [i Angelika Nollert) urm\rea structurile [i
situa]ia ora[ului Ia[i, în leg\tur\ cu istoria sa [i cu

problematica european\, urm\rind contextul
istoric, socio-politic [i cultural al ora[ului. „Titlul
sec]iunii noastre, Procese sociale, provine din
sociologie. Termenul se refer\ la defini]ia unui
spa]iu social v\zut prin prisma structurilor [i
ac]iunilor sociale, care nu ar trebui gîndit ca o
configura]ie omogen\, ci ca un proces permanent,
rezultant al rela]iilor sociale. În acest fel, ca spa]iu
social, Ia[i nu este conturat doar prin prisma
proceselor sociale în act, ci [i prin prisma proceselor
sociale generate continuu. Din perspectiv\ artistic\,
aceasta înseamn\ c\ arta poate, în acela[i timp,
s\ investigheze, s\ utilizeze [i s\ ini]ieze  procese
sociale”. 

În 2007, Marius Babias revine cu un proiect de
amploare, curatoriat împreun\ cu Sabine Hentzsch
(directoarea Institutului Goethe din Bucure[ti)
[i desf\[urat în perioada aprilie – octombrie: Spa]iul
Public Bucure[ti – Public Art Bucharest. Proiectul
const\ în interven]ii, dezbateri [i  workshop-uri,
explorînd modalit\]ile în care „arta în spa]iul public
încurajeaz\ angajarea critic\ cu structurile dominante
în sfera public\”. Spa]iul public nu poate fi echivalat
doar cu suma cl\dirilor, a str\zilor [i a monumentelor,
ci se define[te prin interac]iune. Dac\ în democra]iile
consacrate arta în spa]iul public se bucur\ de o
tradi]ie îndelungat\, în Bucure[ti astfel de proiecte
sînt aproape inexistente. Cele cîteva excep]ii
(de exemplu, proiectul care a avut în centru strada
Pictor Verona) sînt mai degrab\ interven]ii
experimentale, ac]iuni izolate [i f\r\ continuitate.
În acest sens, proiectul propus de Marius Babias
se diferen]iaz\ tocmai prin stabilirea unor obiective
clare, prin programul coerent care î[i propune, pe
termen scurt, s\ creeze o ini]iativ\ autonom\
privind arta în spa]iul public [i, pe termen lung,
s\ permit\ realizarea continu\ [i sus]inut\ a
proiectelor în spa]iul public, conectînd Bucure[tiul
la evolu]ia artei contemporane interna]ionale prin
dezvoltarea interesului pentru spa]iul public. 

Interven]iile în spa]iul public ale arti[tilor
invita]i nu au rol ornamental, nu sînt de tipul „art\
pentru art\”, ci stabilesc rela]ii cu alte tipuri de
discurs (arhitectur\, urbanism, teatru). Marius
Babias a explicat, la conferin]a de lansare a
proiectului, c\ un astfel de discurs poate declan[a
procesul de modificare a con[tiin]elor în postcomunism,
încurajînd [i dezvoltînd raportarea critic\ la
contextele sociale ale artei, pentru ca, în cele
din urm\, arta [i cultura s\ contribuie la stabilizarea
proceselor de democratizare.  

Leg\tura dintre arta contemporan\, ideologie

[i dinamica societ\]ii nu e numai subiectul unei
povestiri teoretice, ci [i o op]iune a curatorului [i
teoreticianului în alegerea proiectelor artistice
care nu mai au rol ornamental, ci abordeaz\ critic
realitatea, lanseaz\ provoc\ri, fiind, în esen]\,
dependente de contextul social în care sînt produse. 

În rolurile principale:

Mircea CCantor (n. 1977, tr\ie[te [i lucreaz\ la
Paris). Video, instala]ii, fotografie, sculptur\, ready
– mades. Expozi]ii personale la Philadelphia Museum
of Art ,  GAMeC,  Gal leria  d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo, Centre Pompidou.
Expozi]ii de grup: Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de Sevilla, Spania, a 4-a edi]ie
a Bienalei de la Berlin (2006), The need to document,
Kunsthaus Baselland, Universal Experience: Art,
Life,  and the Tourist’s  Eye,  Muzeul de Art\
Contemporan\, Chicago (2005), Tirana Biennale
2, Galeria Na]ional\, Tirana, a 50-a edi]ie a Bienalei
de la Vene]ia (2003). În 2007, are expozi]ie personal\
la FRAC Champagne, Ardennes, Fran]a.

Anetta MMona CChi[a ((n. 1975) [i Lucia TTkáčová
(n. 1977) tr\iesc [i lucreaz\ la Praga [i Bratislava,
lucreaz\ împreun\ din 2000. Expozi]ii personale:
Everything is Work, Tranzit.org, Bratislava, Ortografio
de Potenco, Galeria Futura, Praga, FAQ, Quartier
21, MuseumsQuartier, Viena (2006), Nonstrategic
Scenarios: The Red Library, galeria Jeleni, Praga
(2005), A Room of Their Own, galeria Medium,
Bratislava (2003). Expozi]ii de grup: Marketenderin.
Giveaways und Performances,  Hartware
MedienKunstVerein Dortmund, Young Visual
Artists Award Winners 2006, The Kosova Art Gallery,
Pristina, My Love is Dead, galeria Oel-Früh, Hamburg
(2006), Prague Biennale 2 (2005). În 2007, particip\
la expozi]iile Culture Clash, Galeria Bastard,
Oslo [i Partners in Crime, Galeria MC, New York.

Nicoleta EEsinencu (n. 1978, tr\ie[te [i lucreaz\
la Chi[in\u).  În 2001 a scris piesa A [aptea kafan\,
împreun\ cu Mihai Fusu [i Dumitru Crudu, interpretat\
în Republica Moldova, România [i la Bienala de la
Bonn. A scris piesa Fuck You, Eu.ro.Pa!, pus\ în
scen\ la Chi[in\u, Gala]i, Bra[ov, Bucure[ti, New
York, Moscova [i Nancy, a primit premiul pentru
dramaturgie DramAcum 2; piesa a fost publicat\
în reader-ul Pavilionului României la Bienala de
la Vene]ia (2005). A participat la Periferic 7 – Bienala
Interna]ional\ de Art\ Contemporan\ din Ia[i re
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(2006). În 2007, piesele ei vor fi interpretate într-un
turneu de la Stuttgart la Chi[in\u.

Grupul HH.arta, fondat în 2001 la Timi[oara de Maria
Crista, Anca Gyemant [i Rodica Tache, organizeaz\ în
galeria cu acela[i nume din Timi[oara expozi]ii, întîlniri,
dezbateri [i workshop-uri, dar desf\[oar\ o serie de
proiecte [i în afara galeriei, implicînd [i al]i arti[ti.
Între proiectele realizate de H.arta se num\r\ Despre
art\ [i felurile în care privim lumea  (Periferic 7 – Bienala
Interna]ional\ de Art\ Contemporan\, Ia[i, 2006),
How did you decide to become an artist? (IASPIS,
Stockholm, 2005), Painting our way through culture
(Prague Biennial 2, 2005), What would you do in my
place in Vienna? (MuseumsQuartier, Viena, 2003).
În 2007, beneficiaz\ de o reziden]\ KulturKontakt la
Viena.

Daniel KKnorr (n. 1968, tr\ie[te [i lucreaz\ la Berlin).
Expozi]ii personale la Studio Protokoll Cluj (2006),
Galeria The Project din New York (2002), Galeria Serge
Ziegler din Zürich (2001), Museum Folkwang Essen
(2001) [ i  Kunstforum Lenbachhaus,  München
(1994) [i a reprezentat România la a 51-a edi]ie a
Bienalei de la Vene]ia (2005). Expozi]ii de grup:
Chocolates, Museo Carillo Gil, Mexico City (2006),
Ortsbegehung 11, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin
(2005), 5th Cetinje Biennale, Cetinje, Muntenegru
(2004), Public Affairs, Kunsthaus Zürich (2002), Dream
City, Kunstverein München (1999). În 2007, particip\
la Trienala de sculptur\ mic\, Fellbach, Germania.

Dan PPerjovschi (n. 1961, tr\ie[te [i lucreaz\ la
Bucure[ti). Desenele sale sînt realizate direct pe pere]ii
institu]iilor, în spa]iul public sau sînt publicate ca
interven]ii în ziare [i reviste. Expozi]ii personale: Van
Abbemuseum Eindhoven, Portikus Frankfurt, La Caixa
Forum Barcelona, Lombard Fried Projects New
York, Moderna Museet Stockholm (2006), Ludwig
Museum Köln (2005). Expozi]ii de grup: The Vincent,
Stedelijk Museum Amsterdam, Normalization, Rooseum
Center for Contemporary Art, Malmö (2006), a 9-a
edi]ie a Bienalei de la Istanbul, Buenos Dias Santiago,
Muzeul de Art\ Contemporan\, Santiago de Chile
(2005), Open City – Models for Use, Kokerei Zollverein,
Essen (2003). În 2007 are expozi]ii personale la MoMA,
New York [i Muzeul de Art\ Nasher de la Universitatea
Duke (împreun\ cu Lia Perjovschi), [i particip\ la a 2-
a Bienal\ de la Moscova [i a 52-a Bienal\ de la Vene]ia.

Lia PPerjovschi (n. 1961, tr\ie[te [i lucreaz\ la
Bucure[ti). În anii ’90 a înfiin]at Arhiva de Art\
Contemporan\, ast\zi numit\ Centrul de Analiz\ a
Artei. Expozi]ii personale recente: Galeria Yujiro,
Londra (2006), The Station, Zilina, Slovacia (2004),
Kunsthalle Göppingen (2003). Expozi]ii de grup: Tranzit,
Kunstverein Frankfurt, Periferic 7 – Bienala Interna]ional\
de Art\ Contemporan\, Ia[i, Again for Tomorrow,
Royal College of Art, Londra, Interrupted Histories,
Moderna Galerija Ljubljana (2006), The New Europe.
Culture of Mixing and Politics of Representation,
Generali Foundation Viena (2005). În 2007 are o
expozi]ie împreun\ cu Dan Perjovschi la Muzeul de
Art\ Nasher de la Universitatea Duke.

Programul proiectului Spa]iul Public Bucure[ti –
Public Art Bucharest:

20 AAprilie 22007
Conferin]\ [i lansarea proiectului la Galeria „Galateca”
Aprilie –– MMai 22007
Daniel Knorr – artist în reziden]\ la Sinaia [i Bucure[ti
Iunie 22007
Interven]ie media Anetta Mona Chi[a
Iunie 22007
Lansarea c\r]ilor Mircea Cantor, T\cerea mieilor,

Daniel Knorr, Carte de artist [i Dan Perjovschi, Postmodern
Ex-communist, de c\tre Walther König Köln la Documenta
12 Kassel [i Skulptur Projekte Münster 2007

Iulie 22007
Proiect de teatru de Nicoleta Esinencu, în spa]iul

public
Iulie 22007
Lansarea website-ului proiect www.spatiul-public.ro
Iulie –– SSeptembrie 22007
Nicoleta Esinencu – artist în reziden]\ la Bucure[ti
Sfîr[itul llui AAugust 22007
Revista proiect în colaborare cu Suplimentul de

Cultur\
15 SSeptembrie 22007
Deschiderea spa]iului de proiect coordonat de

H.arta, cu un program zilnic timp de o lun\ (pîn\ la
15 Octombrie 2007)

15 SSeptembrie –– 115 OOctombrie 22007
Proiectele arti[tilor participan]i: Mircea Cantor,

Anetta Mona Chi[a/Lucia Tkáčová, Nicoleta Esinencu,
Daniel Knorr, Dan Perjovschi [i Lia Perjovschi.

Drag\ Lumini]a Marcu,

N
u ne-am întîlnit la „Don Quijote sînt eu!”, vineri 4 mai, dar f\r\ îndoial\ c\ putem s\ relu\m
discu]iile chiar de acolo de unde de-abia au început. Te asigur c\ am deja un atu pentru aceast\
scrisoare în lectura c\r]ii tale, c\ruia i se adaug\ [i altele dou\, reductibile la numele deja pomenit
al lui don Qujiote. Trec u[or peste posibilele comentarii legate de  puzzle-ul spaniol, prilej
generos de dialog, ca s\ ajung la una din temele mai pu]in atinse de unii [i de al]ii. 

Respect discre]ia [i sinceritatea tuturor, nu doar a litera]ilor, de a nu interveni în alte domenii în care ace[tia
au competen]e reduse, cum de pild\ este arta, c\ci a[a i se spune picturii, fotografiei sau sculpturii. Oamenii de
litere, [i ei arti[ti, pruden]i, în majoritate, s\ fac\ vreun comentariu la unul din evenimentele artistice actuale, oricît
de mari sau mici, sînt cu mult mai curajo[i în a face declara]ii cu valoare de judecat\ de valoare pe seama
politicii [i sferei sociologice. F\r\ îndoial\ c\ datoria civic\, adesea invocat\ [i care apar]ine tuturora, este un
argument puternic, dar m\ întreb, nu cumva [i arta este un segment care corespunde m\car în anumite privin]e
sferei îndatoritoare, mai cu seam\ c\ se crede c\ literatura este în bun\ m\sur\ [i instrument de comunicare (în
toate sensurile) a adev\rurilor de dincolo de nucleul intim [i specific al artei: stil, structur\, noutate, bog\]ie în
form\ [i con]inuturi etc. Abia ce am închis telefonul, dup\ ce am vorbit cu Drago[ Bucurenci, fost elev la Sfîntul
Sava, unde predau educa]ie vizual\, care mi-a spus c\ nu poate s\ m\ ajute ca s\ scrie ceva, pentru c\ nu este
critic/cronicar de art\, chiar dac\ este student la istoria artei. Respect pozi]ia sa, îns\ iar\[i m\ mir, pentru c\ nu
pot s\ accept ca avînd contact cu arta, indiferent de cît de intim este el, nu te încearc\ [i alte curiozit\]i. De ce pune
toat\ lumea pe seama dificult\]ilor de în]elegere dezbaterea, atingerea, adîncirea problematicilor artistice, la
fel de bogate ca literatura ori sociologia, cu care nu este deloc str\in\? Eu unul, cu toate strîngerile de inim\, citesc,
comentez, ascult, fac trimiteri [i mai ales iau pozi]ie, cînd vine vorba de muzic\, literatur\, teatru etc., întrucît
pot avea opinii [i emo]ii [i în lipsa studiilor aprofundate în domeniile în[iruite. M\ simt, din p\cate, foarte
separat de lumea cultural\ vie prin oamenii vii; lumea artistic\, cea a artei vizuale române[ti, este o lume fals\
cu probleme închipute, dar, mai întîi de toate, o lume cu circuit închis, orientat\ s\ par\ [i nu s\ fie, gata s\ imite
orice model care i-ar asigura, f\r\ efort, o aparen]\ vital\. În ciuda manifest\rilor cu iz polemic, contestatar, arta
româneasc\, inevitabil, cade în ridicolul de a nu fi v\zut\ [i de a fi evitat\ de litera]i, muzicieni [i alte neamuri cu
care are ni[te contacte fragile, ca un fel de fire de p\ianjen sau de m\rar. Visez, poate la fel de ridicol, la prietenii
[i vremuri ca acelea ale lui Bunuel, Lorca [i Dali, despre care totu[i am g\sit cîte ceva în „Mansarda cu
portocale”. 

„Don Quijote sînt eu!”, o declara]ie, cred suficient de provocatoare s\ atrag\ [i literele dar [i pe arti[ti, a cam
r\mas f\r\ ecou. Muzeul Literaturii, care merit\ ori un transplant de cap, ca s\ citez un titlu de senza]ie dintr-un
ziar de cump\rat în gar\, înainte de a te urca în personal, mai mult decît incredibil [i hilar, ori o dinamit\ bine
plasat\ în centru, nici nu a b\gat de seam\ c\ în\untrul s\u se desf\[oar\ o activitate serioas\, cu detent\, conex\
cu una dintre cele mai fecunde [i inepuizabile teme din literatura universal\. Nu a[ avea rînduri s\ exprim toat\
grea]a pentru lipsa definitiv\ de profesionalism a celor de la muzeu, preocupa]i de alte lucruri decît literatura sau
cultura. MNLR ar fi mai credibil ca han sau [coal\ general\. 

Octavian Paler, autorul lui „Don Quijote în est”, înc\ necitit de mine, a s\l\[luit neînsufle]it la MNLR, chiar cînd
în rotonda de la parter s-au g\sit expuse lucr\rile mele din „Don Quijote sînt eu!”. Habar nu am dac\ vreun trec\tor
pe-acolo a remarcat aceast\ curioas\ coinciden]\, bun\ sau nu de luat în seam\. E drept c\ un eveniment ca acesta,
cînd un om important p\r\se[te aceast\ lume, mai degrab\ bun\ de p\r\sit, nu are cum decît s\ eclipseze [i pe
don Quijote însu[i, totu[i, don Quijote e don Quijote. În fine, drag\ Lumini]a, n\d\jduiesc c\ cele spuse de
mine, cu caracter mai mult catartic, nu î]i vor fi livrat vreo imagine plin\ de ur\ (neputincioas\: acesta este argumentul
cel mai des invocat cînd vine vorba de nemul]umi]i) ori de repro[. 

Te a[tept cu o replic\, pentru a se împlini un dialog. 
Cu drag, 

Bogdan Teodorescu, era s\ zic don Quijote.
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Lumea aartei vvizuale rromâne[ti: oo llume ffals\,
cu pprobleme îînchipuite [[i ccu ccircuit îînchis

Pe Bogdan Teodorescu l-am cunoscut nu cu mult timp în
urm\ la Institutul Cervantes. Am vorbit mai mult sau mai
pu]in despre lucrurile pe care le pute]i citi [i în mail-ul de mai
jos. Mie mi s-a p\rut c\ pune o problem\ extrem de
interesant\: de ce ne ferim s\ analiz\m fenomenul plastic,
vizual, de[i ne d\m cu p\rerea despre tot felul de alte lucruri
artistice. E o timiditate, e o lene, o lips\ de comunicare între
arte, de[i altfel ne reg\sim destul de apropia]i, într-o
mul]ime de op]iuni... Bogdan Teodorescu a avut de curînd o
expozi]ie la Muzeul Literaturii, cu titlul, „Don Quijote sînt
eu!”. Dup\ cum se vede din mail, n-am putut s\ ajung... Dar
„f\r\ îndoial\, putem s\ relu\m discu]iile” [i poate replica va
veni nu doar din partea mea. (L.M.)

Imagini din expozi]ia „Don Quijote s`nt eu!“,
Bogdan Teodorescu



n
ou

l 
fi
lm

HH
oo

uu
ssee PP

aarrttyy::u
n

d
erg

ro
u

n
d

-u
l artistic al an

ilo
r ‘80

jjooii.. mmeeggaa JJooyy, regia Radu Afrim   

Cum arat\ ast\zi filmul documentar în România?
Nu cred c\ îs în m\sur\ s\ discut sau s\ disput asta, de la distan]a

pe care o am fa]\ de obiectiv sau fa]\ de festivalurile de film documentar.
Se zice [i se aude c\ filmul documentar ro ar fi într-o criz\. În schimb,
am impresia c\ e nevoie de o nou\ abordare în direc]ia  mockumentary-
ului [i  docufiction-ului. Un bun exemplu pentru mine îl constituie
lucrarea celor de la DvM (duo van der mixt din Cluj - Cristi Rusu [i
Mihai Pop). Dr Max S. de la Muzeul Româno-German din Köln
(unul din cele mai vizitate muzee ale Germaniei) prezint\ într-un
scurt reportaj alert o descoperire arheologic\ de maxim\ importan]\:
dovada unor rela]ii dinamice între ora[ele romane NAPOCA (azi
Cluj) [i Colonia Claudia Ara Agrippensium (azi Köln). De fapt, o
dovad\ arheologic\ de net\g\duit a conceptului de EU.

În]eleg c\ a]i început colaborarea cu ECUMEST de dinainte de
Îngerii nnegri. Ideea de a ataca teme precum cele din legenda urban\
a îngerilor negri se înscrie [i ea într-un proiect în construc]ie? În ce
direc]ie?

Da, p\i Îngerii nnegri este, în fapt\ [i vorb\, prima noastr\ m\rturisire
depus\ în cadrul proiectului Subcultural Scuba Diving (la rîndul lui,
parte dintr-un proiect mult mai mare - reSourcing). Acest proiect
promite un fel de strîngere de dovezi înc\ inexistente - un fel de
criptozoologie cultural\ a trecutului recent. C\ut\m practic un
monstru numit cultur\ alternativ\ într-o perioad\ al c\rei nucleu s-ar
situa cumva în copil\ria noastr\ (to]i sîntem în jur de 30 de ani sau
pu]in sub 30 de ani), adic\ în anii 1985-1995. Pornind de la
aceast\ perioad\, alunec\m sau ne scufund\m [i la alte adîncimi.
Dar asta e perioada cea mai vie [i cea mai pîcloas\ în acela[i timp.
Un spa]iu amorf care nu este deloc s\r\c\cios sau steril sau
afectat de penurie imagistic\, iconografic\ sau mitologic\. Îngerii
negri, ninjal\ii, oamenii care r\pesc copii - to]i constituie un fel de
„baubau” constant al perioadei imediat de dinainte de ’89 sau dup\
’89. Chiar dac\ nu se men]ioneaz\ cred nic\ieri în interviurile
luate celor trei, nu e exagerat s\ facem o leg\tur\ între terori[tii
de la revolu]ie [i îngerii negri (se zice undeva ceva de trupe speciale,
USLA etc., dar atîta tot). Ambii sînt un fel de „baubau” colectiv cu
care ajungi s\ sperii [i copiii [i maturii, [i criticii [i istoricii. {i
îngerii negri [i terori[tii sînt la fel de greu de prins [i extrem de
periculo[i în acela[i timp, dar clar, sînt parte cheie a întregii istorii.

Ave]i [i alte proiecte pe aceast\ linie a legendelor urbane?
Practic nu ne ocup\m, cred, direct de arhivarea legendelor

urbane, care sînt un subiect în sine. Îngerii NNegri (Black AAngels), o
grupare, band\, [coal\, extrem de greu de p\truns pentru neofi]i,
permite cumva tuturor acces la logica micro-grup\rilor [i
benzilor, acces [i celor care nu poart\ echipamentul de scanfandru
cultural dotat cu tuburi de oxigen [i formulare sociologice, s\ se
scufunde direct într-o tradi]ie oral\ a unor reminescen]e care par
s\ nu sufere alter\ri majore. Ce se întîmpl\ dac\ legendele
urbane, privite doar ca ni[te produse derivate ale habitatului
metropolitan, sînt de fapt un fel de manuale de instruc]ie ale unor
rituri de trecere (înscrise pe buc\]i cum sînt schi]ele lui Iulic\) care
leag\ oameni foarte diferi]i între ei, din ora[e foarte diferite. Manuale
de coduri care permit accesul la teritorii culturale considerate ca un
fel de continent Mu scufundat, f\r\ dovezi istorice, f\r\ cronologii
clare, dar care, odat\ reg\sit, reune[te pl\cile tectonice ale imaginarului
recent lobotomizat. 

Dar la Îngerii nnegri cum a decurs documentarea, sau anchetarea
celor care au vorbit?

Interesant termenul „anchetare” din întrebarea asta. Practic,
ancheta presupune o crim\. Este tipic limbajului poli]ienesc [i de
acolo a fost împrumutat\ de jurnali[ti cred. Este curios cum cei care

deja sufer\ ni[te traume, mai mici sau mai mari, de exemplu oamenii
care au fost încarcera]i, întemni]a]i, sînt din nou supu[i practic unei
noi investiga]ii. Ei sînt ancheta]i asupra anchetei f\cute de al]ii cu
ei. Ei sînt b\ga]i în aceea[i carcer\ sau în întuneric ca s\ poat\ s\
redea elementele palpitante ale povestirii. Pe de alt\ parte, cine îs
victimele atacului îngerilor negri? Unde îs urmele de la locul crimei?
Îngerii negri r\pesc copii. Acum, dup\ o perioad\ de r\piri nejustificate,
putem cumva s\ eliber\m copil\ria [i adolescen]a stocat\ undeva
în subsolul acestor oameni, [i nu numai al lor.

A fost greu s\-i convinge]i s\ vorbeasc\ anume despre
aceast\ zon\ a miraculosului, a fantasticului care, în general, e greu
de atins?

Cred c\ iar intr\m în zona anchetei, cînd e[ti obligat s\ te
storci sau s\ te scremi. P\i chiar nu cred c\ este neap\rat o zon\ greu
de atins. Greu de atins e „[pagatul” sau „sfoara” cînd ai ajuns la o
anumit\ vîrst\ [i te apuci de el. Nu e film de ac]iune, [i nu are efecte
speciale. Dac\ ai tr\it în perioada investigat\, e[ti atins. Practic,
nu se discut\ de fantastic, de miraculos, ci de lucruri foarte concrete,
materiale, obiecte, senza]ii tari. Chiar dac\ nu se vorbe[te de nume
de ora[e, faptele sînt localizabile la nivel de cartier, la nivel de
bloc. Ba chiar în interiorul blocului, la nivel de camer\ [i buc\t\rie.

Cît\, din film, ironie este a regizorilor [i cît\ apar]ine intervieva]ilor?
P\i, în primul rînd, to]i cei care povestesc sînt extrem de serio[i,

dat fiind c\ e vorba de o perioad\ cheie din via]a lor. Clar, nu po]i
s\ î]i ba]i joc de ea. Da’ ce s-ar întîmpla dac\ am începe s\ dramatiz\m
artificial anumite aspecte, obliga]i s\ retr\im momentele din trecut
cu un fel de sobrietate for]at\, transformînd trecutul într-un cimitir?
To]i cei proveni]i din acea period\ de doliu ar fi un fel de eroi
negri oricum, strigoii [i supravie]uitorii cataclismului. Ironia const\
în felul în care trecutul recent este înmormîntat de viu. Înmormîntat
de viu [i instrumentalizat sub form\ de „baubau” cu care sînt speria]i
copiii prezentului, ca s\ poat\ s\ se bucure c\ nu au fost r\pi]i. Nimeni
nu discut\ lucrurile astea. Noi am considerat c\ toate detaliile, trivia
de zi cu zi, hazlii, neclasificabile, savuroase, paranormale, roman]ate,
toate aceste reziduuri ale vie]ii acelei vîrste produc efecte neprev\zute
în continuare. {i unul din ele, poate nu tocmai atît de inocent totu[i,
este chiar filmul Îngerii NNegri.

Colaborarea cu ECUMEST continu\, din cîte am în]eles. În ce
const\ ea, mai exact?

Colaborarea continu\. Continu\ [i povestea. Important, cred,
este pentru noi ca aceste lucruri s\ nu fie sau s\ nu ajung\ proprietatea
exclusiv\ a unei genera]ii, sau a unei perioade, sau a unei firme
sau a unei b\nci de date. Dac\ noi c\utam activ diverse manifest\ri
de cultur\ alternativ\, c\ e vorba de benzi desenate cu ninja, afi[e
de  dojo-uri de mult decedate, poze îndoite cu Michael Dudikoff,
Bruce Lee sau al]ii, o facem pentru c\ ele sînt un bun comun. {i
tocmai pentru c\ au fost un bun comun, motorizate de interdic]iile
existente sau penuria acelei perioade, ele circulau, se reproduceau
prin aproxim\ri, pas cu pas, ajungînd poate mult mai importante
decît propaganda epocii care se bloca sau se sim]ea în secret atras\
de ele.

Ave]i [i alte proiecte comune în cîmpul artelor vizuale?
Sînt multe alte proiecte care ar trebui men]ionate, inclusiv

filmule]ul VIA, prezentat la Studentfest-ul din Timi[oara. Dar nu
cred c\ face parte din cîmpul artelor vizuale, pentru c\ este foarte
întuneric, fiind noapte f\r\ reflectoare. Este filmat cu  night vision
mode, costumul de ninja acoper\ o bun\ parte din corp [i ]inta final\
este crucea închinat\ eroilor. Cum se [tie, ninja îndeplineau misiuni
de spionaj sau asasinat f\r\ prea mult t\mb\l\u, f\r\ s\ fie v\zu]i
de toat\ lumea. (I.M.)

[tefan tiron
ëngerii negri -

o nou`
abordare ”n

direc]ia
mockumentary-

ului [i
docufiction-ului

reSourcingsau
recuperatorii
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ëëmpreun` cu un grup de arti[ti [i
teoreticieni din dans
contemporan, teatru, arte
vizuale, ECUMEST deruleaz`, ”n

2007, proiectul-pilot reSourcing.
platform` ccritic`. reSourcing
reprezint` un cadru de cercetare
multidisciplinar` asupra istoriei
culturale recente ”n Rom~nia. 
Focus-ul ”l reprezint` documentarea
[i recuperarea unor mi[c`ri care au
influen]at dezvoltarea prezent` a
scenei culturale, artistice [i
intelectuale, proiectul aduc”nd
”mpreun` persoane-resurs` pentru
diverse domenii artistice. S-ar putea
numi, prin urmare, foarte bine [i
ãrecuperatoriiÒ. O ”ntoarcere c`tre
trecutul recent, concentrat` asupra
unor intervale de timp diferite,
”ncep”nd cu anii Õ60 [i p”n` ”n
prezent, ”n ”ncercarea de a identifica,
de asemenea, instrumentele
necesare pentru a scrie o istorie
r`mas` nescris` p”n` acum,
completat` de nevoia evident` de a
propune un discurs critic referitor la
aceast` istorie. Cercet`rile realizate
”n 2007 - precum Subcultural Scuba
Divers, care a dat prilejul vizion`rii
filmului •nngerii nnegri, discutat ”n
continuare - se vor concretiza ”n
materiale scrise, audio, foto, video.
Resursele cumulate ”n acest fel
reprezint` o baz` pentru dezbaterile
[i prezent`rile din cadrul proiectului,
dar [i pentru activarea unui viitor
spa]iu-resurs`, de cercetare [i de
documentare asupra culturii
contemporane, deschis publicului
larg, acesta reprezent”nd [i unul din
scopurile pe termen lung ale
reSourcing. •ntre ini]iatorii
proiectului se afl` Manuel Pelmu[,
Mihai Mihalcea, Lia Perjovschi, Dan
Perjovschi, Corina §uteu, Oana
Radu, §tefania Ferched`u, §tefan
Tiron. Proiectul este derulat ”n
parteneriat cu Funda]ia ERSTE
(Viena), ”n cadrul programului
ãPatternsÒ, ce reprezint` un cadru
trans-na]ional de cercetare a istoriei
culturale. 

§tefania Ferched`u, 
coordonator reSourcing,
www.ecumest.ro24
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U
nul ddintre ccele mmai iinteresante ffestivaluri
de ffilm ddin ]]ara nnoastr\ sse ddesf\[oar\, aaproape
pe tt\cute, dde ppatru aani îîncoace, îîn lluna mmai,
la MMiercurea CCiuc.

{i aanul aacesta, îîntre 114 [[i 220 mmai, ccîteva ssute dde ooameni
cu ooarece ssentimente ppentru ffilmul ddocumentar [[i-aau cc\utat
de llucru pprin HHarghita.

Film.dok eeste uun ffestival ddedicat ffilmelor ddocumentare
realizate îîn UUngaria [[i RRomânia. LLocalizat ccum ee îîn ssecuime,
ai dde mmulte oori ssentimentul dde sstr\in\tate. RRomânii [[i uungurii
prezen]i lla ffestival sse îîntrec îîn aamabilit\]uri îîn ttimpul zzilei
[i îîn bb\utur\, nnoaptea. 

Dac\ dde ccele mmai mmulte oori vvecinii nno[tri nne uumilesc pprin
num\rul mmare dde ffilme rrealizate ccu bbugete ggeneroase, nnoi
ne pputem ll\uda mm\car ccu iinventivitatea dde aa ccrea, ddin mmai
nimic, ddocumentare ccredibile. „„Colegii rromâni aau dde
înv\]at dde lla nnoi ccum ss\ ccheltuiasc\ bbani eeuropeni ppe
documentare, iiar nnoi aar ttrebui ss\ îînv\]\m dde lla eei ss\ ffacem
filme sscurte”, sspunea rregizorul SSara SSandor, ppre[edintele
juriului, îînvîrtind îîn mmîini oo ffoarfec\ iimaginar\. PPartea pproast\
este cc\ dde mmulte oori ccompeti]ia ppare oo îîntrecere îîntre DDavid
[i GGoliat. LLa nnou\ ffilme uungure[ti, vvezi uunul rromânesc, [[i aacela
f\cut ddin ss\r\cie [[i ssalvat îîn uultim\ iinstan]\ dde iinspira]ie.
Trebuie rremarcat ffaptul cc\, ttotu[i, rregizorii rromâni ccare aau
avut ddocumentare îîn ccompeti]ie aau aavut ddecen]a dde aa-[[i
subtitra ffilmele îîn llimba eenglez\, llucru ppe ccare ddocumentari[tii
maghiari ll-aau nneglijat îîn mmare pparte. PPeste ffrustrarea ffaptului
c\ îîn aaceast\ ccurs\ ccompetitorii nno[tri aau aalergat aaproape
singuri, ss-aa mmai aad\ugat aastfel [[i aaceea cc\ ppublicul rromân
nu aa pputut îîn]elege mmai nnimic ddin ffilmele llor. 

Minorit\]ile dde ttoate ffelurile aau uumplut, ppre] dde [[ase zzile,

ecranul. FFiorul llansat dde KKusturica îînc\ îîi mmai ppoart\ ppe
documentari[ti îînspre ccomunit\]ile dde rrromi, pprezenta]i îîn
felurite iipostaze; dde lla ccele cclasice, mmizerabiliste, ccu gghetouri,
cer[etori [[i ss\r\cie llucie, lla ccele mmult mmai vvioaie [[i mmai  updatate,
cu ttineri rrromi ppasiona]i dde ttot ffelul dde mmuzici, dde lla EElvis
Romano ddin CConstan]a, oo ssosie  gipsy a llui EElvis, ppîn\ lla
adolescen]ii rrromi ddin ssectorul 88 aal BBudapestei cce [[i-aau
creat ppropriul ppost dde RRadio, RRadio TTzigani [[i [[i-aau ff\cut ddin
rap o nnou\ rreligie.

De ddeparte, ccel mmai bbun ffilm pprezentat aanul aacesta, ccel cce
a lluat, dde aaltfel, [[i MMarele PPremiu, aa ffost CCampionul bbalcaniadei,
al rregizoarei KKincses RReka, ooriginar\ ddin TTîrgu MMure[. FFilmul,
o ccoproduc]ie aa ttrei tteleviziuni ggermane, sschi]eaz\ pportretul
avocatului KKincses EElod, ttat\l rregizoarei, uuna ddintre ffigurile
emblematice aale RRevolu]iei ddin ddecembrie dde lla TTîrgu MMure[.
Pornind ccam cca îîn sstilul llui MMichael MMoore îîntr-oo iinvestiga]ie
poli]ianist-jjurnalistic\, rregizoarea îîncearc\ ss\ aafle dde cce ttat\l
s\u aa ffost eexmatriculat dde cc\tre ffrunta[ii  UUDMR ddin
rîndurile ppartidului [[i eexpulzat vvreme dde [[ase aani ddin ]]ar\.
Ancheta cce lle ppune rreflectorul îîn oochi uunor ffiguri cca GGyorgy
Frunda ssau MMarko BBela aajunge, ffatalmente, lla ffamilia rregizoarei,
la RRomânia [[i lla rrela]iile rromâno-mmaghiare. NNu ee uu[or ss\
recuno[ti cc\ ttat\l tt\u ee uun  loser sau cc\ ffamilia [[i ]]ara îîn
care tte-aai nn\scut aau ppierdut llupta ccu iistoria. KKincses RReka
reu[este îîns\, ccu oo aadmirabil\ oobiectivitate, ss\ sscoat\ ddemonii
[ovini aatît ddin ffamilia ssa, ccît [[i ddin sspectatorii ccare aau iie[it ccu
to]ii eextrem dde mmi[ca]i dde lla ffilmul eei.

GGaabbii LLuuppuu este jurnalist\ la CCoottiiddiiaannuull,, colaborator la IIddeeii îînn DDiiaalloogg [i PR al
Centrului Cultural Maghiar. În 2006 a câ[tigat premiul „Tân\rul Jurnalist al
Anului” pentru cultur\ [i media. Ca bursier\ Freedom House – JTI, a urmat
un stagiu la ziare de prestigiu din Statele Unite.
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I spr\vile numitului Mi[u, pe care vi-l prezentasem luna trecut\,
gravitau, ca ale oric\rui motan respectabil, în jurul celor
dou\ centre de interes ale universului pisicesc: inima [i
stomacul (nu neap\rat în aceast\ ordine).

Pentru a ob]ine felia de [unc\, zgîrciul fripturii sau peri[oara
din ciorb\, motanul nostru era în stare s\ fac\ orice. B\t\u[ul patibular
al cartierului se transforma într-un milog blînd [i l\crimos, gata s\-
]i rup\ sufletul [i s\ plece cu el departe, împreun\ cu bucata de cotlet
din farfurie. Nu de pu]ine ori l-am suprins în ipostaze vinovate [i
compromi]\toare: intrat în frigider, ascuns sub mas\ cu pe[tele în
gur\ sau plonjat pe trei sferturi în g\leata de gunoi din buc\t\rie. De
fiecare dat\ cînd era surprins în ac]iune, trecea la tumbe sau la jocuri
cu oasele [i sîmburii de m\sline r\ma[i de pe urma festinului. Cînd
îl luai la rost, privea ca niznaiul în alt\ parte, zvîcnind nedumerit
din must\]i.

Nici partea de inim\ a vie]ii lui Mi[u nu era lipsit\ de culoare.
Din dou\ în dou\ s\pt\mîni, [eful cartierului î[i fug\rea rivalii prin
copaci (într-o sear\, întorcîndu-m\ din ora[, l-am g\sit pe o crac\,
la zece metri deasupra solului, împingînd un competitor în h\u)
sau îi pocnea pe zidurile din spate ale cur]ii interioare, pentru a-[i
impresiona haremul. Uneori, b\t\ile l\sau urme [i Mi[u intra pe geam
cu capul tumefiat sau urechea în sînge, ca un borfa[ care î[i num\r\
t\ieturile, dup\ ce tocmai [i-a lichidat concuren]a. Dormea zece ore
f\r\ oprire, apoi ie[ea [i-o lua de la cap\t.

Despre motanul negru cu plastron alb n-am s\ v\ mai spun
decît un singur lucru: dup\ 14 ani, cînd a venit momentul s\ se retrag\
definitiv din frigider, de pe ziduri [i din via]a mea, a disp\rut. Ca
to]i motanii demni [i în]elep]i de pe lumea asta, s-a ascuns undeva
bine, într-un loc unde s\ nu poat\ fi nici g\sit, nici deranjat. Uneori,
îl visez noaptea [i m\ trezesc sperînd c\ o s\ mai apar\ în sufragerie,
desc\rcîndu-[i zecile de purici pe covor, înainte s\-mi sar\ în bra]e.

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).

Gabi Lupu

ënfr`]ire
rom~no-
maghiar` 
spre gloria
etern` 
a filmului
documentar

1. EEuurrooiilluuzziiii,,
Sulina nu se simte bine `n Europa
2. OOllaarruull ddiinn BBiinnii[[,,
un maestru olar din Banat face demonstra]ii de ol\rit `n muzeele
Europei
3. GGiippssyy ssiiddee,
adolescen]ii rromi din Budapesta [i-au f\cut un radio

1.

2. 3.
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D ramaturgul este un antropolog subiectiv, un creator
de societ\]i personalizate care îi con]in atitudinea
tran[ant\. În aceste societ\]i ale spectacolului cotidian
tr\iesc oameni care vorbesc [i se comport\ f\r\

cosmetiz\ri inutile. Pentru c\ sînt oameni vii care nu-[i pot manipula reac]iile,
devenind clone ale unui  pattern comportamental ideal [i artificial. Pentru c\
ar fi stupid s\-[i îmblînzeasc\ voit limbajul, s\-i atrofieze musculatura
semantic\. Ce face teatrul cu ace[ti oameni? Îi transform\ lingvistic, îi pune s\
vorbeasc\ frumos doar pentru a nu [oca? Le d\ o ma[in\ de sp\lat cu super
bule [i un televizor cu ecran mega plat ca s\-[i ]in\ gura? Imagina]i-v\ c\ în
Monged, textul lui Garry Duggan montat de Vera Ion la Casandra, cei trei
dependen]i de droguri, cu creierii muci [i sim]urile varz\, încep s\ ]in\
discursuri în dezacord total cu esen]a lumii lor, c\ vorbesc ca [i cum nu li se
întîmpl\ nimic perturbant, ca [i cum nu sînt la p\mînt. N-ar fi asta cea mai
inept\ mostr\ de teatru m\cel\rit [i contraf\cut? Spectacolul Verei Ion e exact
concentratul degringoladei acestor tipi ferici]i [i distru[i. E un spectacol
dezbr\cat de conven]ii, frust [i frontal, a[a cum cere textul. De ce teatrul
românesc e înc\ închistat la nivel conceptual [i formal de receptare? E
adev\rat c\ limbajul descoperit, adic\ l\sat singur f\r\ un con]inut dramatic
puternic asumat [i f\r\ miz\ nu produce nimic. Pe de alt\ parte, nici blocajul în
fa]a neprelucr\rilor lingvistice nu are cum s\ fie productiv. 
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Dramaturgia contemporan\ e  fic]iunea pragmatic\
a realit\]ii proxime. O realitate c\reia trebuie s\ i se cear\
un singur lucru: s\ fie relevant\, s\ aib\ for]\. Restul e
pudibonderie care îi fur\ contactului direct, pe care
teatrul are [ansa s\-l stabileasc\ cu cei din jur, integritatea.
Orice edulcorare e semnul unei gîndiri slabe, unui
handicap de percep]ie. Capacitatea de a filtra tot ce
apar]ine constitutiv unui spa]iu e marca selec]iei pe care
dramaturgul o face. Ce alege s\ spun\ din extrasul de
cont al fiec\rei zile? Structura [i interferen]ele toposului
dau direc]ia discursului dramaturgic. „Limba devine
spa]iul consacrat al diferen]ei,  teritoriali-
zîndu-se ulterior prin cartografierea spa]iilor lingvistice”,
afirm\ Vintil\ Mih\ilescu în Cinci iintroduceri (Polirom,
Ia[i, 2007). Rela]ia dintre limb\ [i spa]iu, identitatea
m\rcilor de diferen]\ care individualizeaz\ un anumit
perimetru sînt esen]iale pentru vitalitatea dramaturgiei.
Societ\]ile limbajelor, adic\ felul în care func]ioneaz\
categorial limba, dau dramaturgului imaginea cartografierii
de care vorbe[te Vintil\ Mih\ilescu.

În teatrul contemporan, mini-comunit\]ile ac]ionare
în regim de  fast reality, de corpora]ii care î[i deleag\
participan]ii la traficul hiperconsumist cotidian, sînt
aduse în centru.

Arealitatea dramaturgiei române[ti contemporane,
adic\ spa]iul ei  formatat,  se exprim\ printr-un
context de limbaj clar circumscris. Dramaturgi ca Andreea
V\lean, Gianina C\rbunariu, Nicoleta Esinencu, Peca
{tefan, Vera Ion au în textele lor amprenta unui „localism”
care nu e echivalentul marginaliz\rii, dimpotriv\, el
reflect\ suveranitatea mediului cunoscut cel mai bine.
A scrie o dramaturgie patentat\ local nu înseamn\ c\
devii victima viciului de referen]ialitate deschis\, c\,
mai simplu spus, vorbe[ti doar pe limba ta pentru o lume
închis\ sau restrîns\. Cu cît e[ti mai inteligent zonal,
cu atît po]i deveni mai profund asimilat. Ce înseamn\,
de fapt, aceast\ inteligen]\ a surprinderii unui areal
social în continu\ mi[care? Înseamn\ a face s\ circule
strategia unui calup identitar în care te reg\se[ti cel mai
bine [i pe care îl reprezin]i percutant. Împrumutul unor
formule dramaturgice str\ine duce, inevitabil, la diminuarea
vitezei de reac]ie local\. A renun]a la ce este fundamental
al t\u e, poate, cea mai grav\ eroare de adaptare.
Cred din ce în ce mai mult c\ autoritatea identit\]ii de
fond e absolut necesar\ pentru o dramaturgie vie. O
dovedesc cîteva texte care s-au concentrat pe o specificitate
important\ în primul rînd pentru limbajul creat.

Cu alte cuvinte, cu cît e[ti o voce mai ancorat\ în
spa]iul pe care îl transmi]i, cu atît po]i fi o voce mai deplin
articulat\ pentru cei interesa]i s\ vad\ în tine tocmai
sursa unei specificit\]i viabile. Bineîn]eles, ideea este
s\ dai carcasei imediate, plusului de specific, un
circuit cu miz\ ramificat\. Dramaturgia negociaz\ cu
realitatea imediat\. Important este cum resuscitezi
interogativ acest acum. În Subiectivitatea-mmarf\
(Idea, Cluj, 2004), Marius Babias pune în discu]ie tocmai
raportarea absolut necesar\ la perspectiva pe care o dai
unui con]inut delimitat: „Acolo unde construc]iile
contextuale nu problematizeaz\ specificitatea
locului, ci doar se aga]\ de apelul topografic pentru a
înscena tr\irea spa]iului, ele ob]in un efect contrar, [i
anume scufund\ arta în culisele realit\]ii”. Aceast\
problematizare este sursa dramaticului viu care, pentru
a exclude înscenarea amintit\ de Babias, trebuie s\ fie
cît mai autentic pozi]ionat. Scena realit\]ii, cu toate
nivelurile ei de dezbatere, e, pîn\ la urm\, sondat\
permanent de dramaturgii cita]i mai sus. Iar recursul
topografic e o form\ de a interoga - în cîteva dintre
textele contemporane române[ti: mady-bbaby.edu, de
Gianina C\rbunariu, FUCK YYOU! EEu.ro.pa! de Nicoleta
Esinencu, România 221 de Peca {tefan - nu culisele, ci
prim-planurile realit\]ii: 

„Primul orgasm l-am sim]it în ziua cînd am uitat
cravata ro[ie acas\. 

Înv\]\toarea încerca s\-mi explice c\ fapta mea
nu este demn\ de comportamentul unui pionier.

Ca [i cum mi-ar fi zis tu nu vei fi niciodat\ Zoia
Kosmodemianskaia.

Mai tîrziu am aflat c\ atunci cînd vrei s\ faci ceva
nedemn de comportamentul unui pionier e destul s\-
]i sco]i cravata. Nu ai cravat\, nu e[ti pionier.

Astfel, dup\-amiezile, în zilele cînd nu colectam
maculatur\ [i fier uzat pentru binele ]\rii, dup\ ce
aruncam în dulap uniforma [colar\, eu nu mai eram
nepo]ica lui Lenin”. 

Monologul Nicoletei Esinencu e ca o ran\ deschis\
a realit\]ii toxic totalitare cu vedere la globalizarea
consumist\ alienant\. Dou\ tipuri de societate, dou\
lumi, fiecare dependent\ de  doza ei de antibiotice, sînt
suprapuse ca dou\ culori scurse una în alta: ro[ul de
pionier [i albul detergentului din  supermarket. {i undeva,
tot mai blurat\, se vede Europa.

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\\ [i a premiului Uniter pentru piesa CCoommpplleexxuull
RRoommâânniiaa. Public\ în SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\, aaLLttiittuuddiinnii, 77 sseerrii. 
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adrian buz

Urm\torul  e-mail  a venit brusc, f\r\ nici o referire la discu]ia anterioar\.

From: …@yahoo.com
Sent: 29/ 04/ 2007 03.32

Am auzit c\ a murit X. Fie-i ]\rîna u[oar\, asta e! Dar eu zic c\, dac\ a f\cut a[a, sper s\ fie mort
de-a binelea [i s\ r\mîn\ acolo unde e. Nu pot s\ plîng dup\ un tic\los. Dac\ ar fi vrut altceva, trebuia

s\-[i dea silin]a mai mult, pe mine nu m-a p\c\lit.
Altfel… tu nu-mi mai spui nimic de tine. Cum î]i mai merge?

Cum îmi merge? Un tic\los? Abia dac\ mai [tiu ce poate s\ însemne unul zilele astea…
Erau doi tipi la benzin\rie [i unul, un b\rbat u[or grizonat, poate func]ionar de banc\, poate inginer, îl

claxona pe cel\lalt, un b\rbos cu ochelari, poate un profesor  hippie, c\-l bloca, ba chiar la un moment dat s-
a dat jos din ma[in\ vîn\t de isterie [i, de[i amîndoi erau cu nevestele, a început s\ r\cneasc\ la el înjur\turi
atît de explicit [i plastic [i veninos, încît cuvintele p\reau s\ aib\ consisten]a unor gloan]e, venea spre el
amenin]îndu-l c\-i face ni[te chestii nasoale, dar b\rbosul s-a dat [i el jos calm [i l-a pocnit peste bot cu ceva,
n-am apucat s\ v\d cu ce, de i-au s\rit din]ii din gur\, am v\zut cu ochii mei, pur [i simplu r\p\iau însîngera]i
pe capota unei alte ma[ini din apropiere, în timp ce nevestele priveau vag impacientate [i mai apoi sînt
toate acele femei urîte, lipsite de orice grij\ estetic\, îmbr\cate înfior\tor de lipsit de gust, dar care cred c\ din
toate aceste calit\]i pe dos ar trebui s\ rezulte c\ sînt intelectuale, deci de[tepte [i prin urmare nu vrei s\ [tii
ce-i la gura aia a lor de care nu scapi, acest circ de b\rba]i c\po[i [i bezmetici care nu se pot opri din a fi  ei
în[i[i [i prin urmare nu vrei s\ [tii ce-i la gura aia a lor de care nu scapi, dup\ care pleci de la  mall tîrînd
dup\ tine jum\tate de magazin, ca s\ înde[i totul în luxul comun încropit într-un apartament dintr-un bloc
ceau[ist, care n-o mai duce mult [i oricum ai ajuns de mult s\ tr\ie[ti din lucruri care nu î]i fac nici o
pl\cere, dar pe care lumea le judec\ sau, dac\ nu le judec\, ]i se pare ]ie c\ o face, ceea ce e [i mai r\u [i spui
c\ nu te intereseaz\ absolut deloc politica, drept pentru care nici m\car nu te-ai dus la vot, dar vorbe[ti
zilnic despre asta cu oricine aduce vorba, toat\ lumea e  înnebunit\, toat\ lumea e  pe fug\, toat\
lumea tr\ie[te sub în citat din Vonnegut – „Dac\ e[ti atît de de[tept, cum se face c\ nu ai bani?” –, „Îmi

iubesc ratele!”, r\cnea nop]ile trecute pe strad\ un tip, cravata fîlfîindu-i la gît, c\ma[a scoas\ din
pantaloni se vedea pe sub haina costumului, înfrînt de o nebunie bahic\, ]inîndu-se de diplomat ca

un înecat de o creang\ [i într-o frac]iune de secund\ î]i dai seama c\ s-ar putea ca, într-adev\r, s\
nu mai ajungi niciodat\ nic\ieri, iar într-o alt\ frac]iune de secund\ î]i dai seama c\ abia dac\ are

vreo importan]\, a[a c\ de ce s\ nu-]i dore[ti mai mult, orice, dar s\ fie foarte mult sau m\car s\
lase impresia c\ e foarte mult [i de ce s\ nu î]i dore[ti  doar s\ la[i impresia?, la fel ca acele

discursuri mediatizate care ajung s\ te agaseze cu logica lor [chioap\, ]i le servesc ni[te tipi
omniprezen]i pentru care dimensiunea ideilor e înlocuit\ cu gradul de vizibilitate [i nu po]i

s\ nu te c\inezi pentru complexul de superioritate al slugii ce r\zbate din aceast\ cultur\
mic\, o mie de ani umili f\r\ nici un ecou [i dou\ mii de ani f\r\ nici un r\zboi de

cucerire [i rezult\ o nevroz\ f\r\ cur\, a[a c\ orice [chiop gîngav ajunge s\-]i vîre pe
gît ultima mod\ de la Paris - Londra - New York cu aerul c\-]i face un bine, pentru ca

în cele din urm\ s\ ajungi la  La Mama unde m\nînci la o mas\ o iahnie de fasole
cu cîrna]i [i poate mirosul de cimbru [i tarhon sau poate zumz\iala de voci ce

r\sun\ în spa]iul cîrciumii pa[nic, hipnotic, în\bu[it\ ca într-un pîntec (de
mam\?) sau poate doar propria ta nevoie de… nimeni nu poate s\ spun\ de

ce… î]i amintesc de finalul unui film, Fum, scenariul fiind scris de Paul
Auster, în care doi b\rba]i – Harvey Kaitel [i William Hurt, s\ zicem –,

în urma cîtorva accidente ale destinului, î[i împ\rt\[esc prietenia într-
un prelungit moment de t\cere, care de altfel nu exist\ decît într-

un act artistic, pentru c\ în via]\, camaraderia e dictat\ de dispozi]ia
spre flec\real\ surd\ [i  de[teapt\, a[a c\ rîvna bîrfei devine virtute,
zîmbindu-[i cu bucurie unul altuia, fumînd deasupra unei
mese de restaurant, a[a c\ î]i mai aprinzi un Chesterfield [i te
ui]i la halba de bere cu un soi de afec]iune prost direc]ionat\
[i afar\ e toamn\, e o lung\ zi de toamn\, de[i n-a mai
plouat de mult, dar asta nu e neap\rat ceva  r\u, iar în rolul
t\u l-au distribuit pe un tip care în cea mai mare parte a timpului
arat\ de parc\ a înghi]it o scîndur\, care înc\ nu se poate
decide de ce Patrik Bateman/American Psycho ar trebui s\
fie un neoStavroghin/Demonii milenarist, iar ea î]i spune
Cîine negru pentru c\ [tie cît de fericit te face [i pentru c\
mai [tie c\ asta nu ajunge întotdeauna ca s\ scapi de frigul
care te cheam\ din interior cu vocea unui cîine negru.

Deci…

From: alzoub@g....com
Sent: 30/ 04/ 2007 02.45
Cum îmi merge? Bine, cred.

AAddrriiaann BBuuzz, 36 de ani, autorul volumelor de proz\ UUllttiimmuull ccaappiittooll
[i ZZiidduull mmooaallee, ap\rut în colec]ia EEGGOO.. PPrroozz\\ la Editura Polirom, în
2005. A tradus din William Burroughs, John Dos Passos [i Neil LaBute.
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A m absolvit Universitatea de Art\ Bucure[ti, sec]ia foto-video în 2006. Ajuns\ la o
anumit\ satura]ie dup\ 16 ani de [coal\, am decis s\ fac un an pauz\, înainte de
a aplica la un master undeva în str\in\tate. Visam un an în care s\ dorm, s\ m\
plimb, s\ citesc teancurile de c\r]i cump\rate în ultima vreme pe care

apucasem doar s\ le r\sfoiesc [i... s\ înv\] s\ fac ciorbe. {tiu c\ sun\ u[or ciudat, dar asta
mi se p\rea mie sumumul timpului liber... s\ ai destul timp liber încît s\ ajungi s\ faci ciorbe.

În timpul verii am aflat de un post de PR la Centrul Ceh. Îmi pl\cea ca idee Centrul
Ceh, pentru c\ în ultimul an îl sim]eam cel mai activ centru cultural din Bucure[ti. Ideea
de PR îmi surîdea doar par]ial, dar fiind vorba de un centru cultural, [tiam c\ nu e o pozi]ie
tipic\ de PR. Chiar dac\ nu vroiam s\ m\ înham la un program  full-time, realizasem c\
sînt o fire mult prea energic\ [i activ\ pentru a sta acas\ [i a-mi a[tepta seara prietenul
cu ciorba cald\. Am trimis deci un CV [i am fost la interviu. A doua zi am fost sunat\ de
directoarea Centrului Ceh, Monika Stepanova, s\-mi ofere postul.

O zi de munc\ în PR la Centrul Ceh poate varia foarte mult. Au fost [i momente în
care st\team pe net cu orele uitîndu-m\ dup\ cercei (obsesia mea) [i îmi venea s\
m\ sui pe pere]i din cauza inactivit\]ii. Am [i momente ca acum, cînd [tiu c\ m\ voi
odihni cam peste o lun\. Dar asta îmi place. Asta m\ incit\ [i m\ face s\ m\ trezesc
diminea]a. Organizez evenimente, ob]in sponsoriz\ri, fac parteneriate, m\ agit, [i
cînd lucrurile ies bine, zîmbesc cu gura pîn\ la urechi [i îmi vine s\ ]ip de fericire.
Uneori m\ gîndesc c\ poate m\ implic prea tare, c\ totu[i un  job nu reprezint\ via]a,
dar pe de alt\ parte, doar a[a [tiu eu s\ fac lucrurile. {tiu c\ nu voi r\mîne aici o
eternitate. Vreau s\ m\ reapropii de fotografie, pentru c\, de cînd am terminat
facultatea, nu am prea mai avut timp. Vreau s\ mai am timp [i de altceva, dar pîn\
una alta, îmi place ce fac [i mai ales constat c\ încep s\ m\ [i pricep.

La început eram complet pierdut\. Nu-mi era clar ce se a[teapt\ de la mine, ce
]ine de mine, cît\ putere de decizie am. Centrul Ceh este, în ciuda aparen]elor, foarte
mic. Sîntem 5 cu totul. De organizarea efectiv\ a evenimentelor se ocup\ 3 oameni,
doi cehi [i cu mine. Practic, acest PR este leg\tura cu scena româneasc\ – cu presa,
cu alte institu]ii, cu galerii, cu arti[ti, cu colaboratori [i sponsori. Dar nimic nu e b\tut
în cuie; cu to]ii facem de toate. Fiecare eveniment este diferit [i tratat diferit. De
fiecare dat\ mai facem rocad\ de responsabilit\]i. Nefiind un post cu un  job description
foarte clar, treptat, postul de PR s-a modelat dup\ mine. Am început s\ fac
graphic design pentru fiecare eveniment. Avînd o formare în domeniul vizual, cred
în importan]a unei identit\]i vizuale. Am încercat s\ creez o identitate vizual\
centrului [i s\ o respect. În plus, îmi place mult mai mult s\ organizez, s\ „pun um\rul”,
s\ fac eu treab\, decît s\ stau frumos în fa]a unui calculator [i s\ dau telefoane
ziari[tilor. Dar [i  job-ul m-a modelat pe mine. De[i sînt o persoan\ sociabil\ [i deschis\,
am o doz\ de timiditate, peste care a trebuit s\ trec de multe ori. De alte ori a trebuit
s\ fac abstrac]ie de antipatii sau afinit\]i personale. 

A trecut aproape un an de cînd lucrez la Centrul Ceh [i pot spune c\ am înv\]at
multe. Este o experien]\ minunat\ care m-a ajutat foarte mult s\ m\ dezvolt... dar
nici pîn\ în ziua de azi n-am înv\]at s\ fac ciorbe. Diferen]a este c\ acum nici nu
mai sînt convins\ c\ vreau asta. 

Cam atît despre mine. Despre evenimentele organizate de Centrul Ceh la Bucure[ti
pute]i afla mai multe vizitînd  blog-ul nostru, a[a zis-ul copil al meu, n\scut în ianuarie
2007 – www.czech-it.ro

În ceea ce prive[te fotografia, nu v\ trimit o fotografie de la birou. Nici nu am [i nici nu este ipostaza mea
preferat\, pe scaun, în fa]a calculatorului. V\ trimit o fotografie de la expozi]ia mea de licen]\.

A m 28 de ani. Vopsit\ blond deschis-deschis. La 25 de ani m-am hot\rît s\
nu mai fiu [aten\. Hot\rîrea a fost luat\ atunci când mi-am luat postul la
liceul industrial de care scriu ziarele acuma. Pentru c\ la un salariu ca \la
m-am hot\rît c\ singura postur\ decent\ de a mai ag\]a un mascul cu bani

ar fi p\rul blond [i [edin]ele cu p\rin]ii. Poate doar a[a un tat\ bogat, la 40 de ani, s\-
[i doreasc\ s\ petreac\ marea criz\ a vîrstei cu doamna profesoar\ de român\ [i s\-i
cumpere cîteva lucruri dr\gu]e. N-aveam cu ce ie[i în ora[, iar fluier\turile
muncitorilor nu-mi rezolv\ niciodat\ cu nimic via]a asta împu]it\, s\rac\. Am citit prea
mult ca s\ m\ mai poat\ flata. {i proast\ am fost. Îmi trebuie cas\, bani pentru suc cu
Amelia, Gianina [i Corina (dac\ o sc\pa) [i un b\rbat care s\ munceasc\ bine [i mult.

Colega mea, Corina, are 27 de ani, [i-a tras-o cu un elev, \la s-a sinucis sau, cel
pu]in, a[a a zis ea. Are un b\rbat în]eleg\tor, \la a cocolo[it-o [i dup\ ce ea l-a f\cut de
rîs în fa]a României întregi. E un înger – pu]in negru, c\ probabil el l-a omorît pe b\iat -,
dar e un înger. Unde mai g\se[ti a[a ceva?

Liceul nostru e celebru acum [i are la intrare poarta împodobit\ cu obiective de
paparazzi. Cînd ies pe u[a principal\ aud un suspin colectiv de dezam\gire emis de gloata
de ziari[ti nesp\la]i strîn[i în jurul barierei de jandarmi. Sînt doar eu, da, nu e Corina,
sînt eu, o sp\l\cit\, poate mai frumu[ic\ decît ea, dar nu atît de pervers\. Ieri mi-am
dorit pu]in s\ fiu în locul ei, oricare ar fi secretul groaznic pe care-l ascunde cu b\rbatu-
s\u. Nu conteaz\. A[ vrea s\ împart un secret groaznic de cineva. Am trecut printre ei, am
auzit ceva cu „buc\]ic\”, dar dup\ ce am trecut de mul]ime, de fotografi amesteca]i cu
babe indignate [i jandarmi cu acnee, n-a mai fost nimic. Mi-am luat ni[te f\in\ alb\ [i
dulcea]\ de c\p[uni s\-mi fac cl\tite c\-mi era poft\.

M-am uitat toat\ noaptea la televizor s\ v\d cum evolueaz\ lucrurile cu Corina.
Senza]ional, nenorocita, curva, imorala. Cu Amelia am stat de vorb\ aproape o or\.
Jum\tate despre Corina, jum\tate despre b\rbatul ei. Nu a[ vrea s\ am un so] ca al ei.
Mai bine singur\ cu un castron cu cl\tite în bra]e, cu sînii cu o idee mai l\sa]i decît
anul trecut [i cu pu]in\, pu]in\ de tot, celulit\ pe fund. Mai bine a[a. Amelia mi-a povestit
cum vrea s\ fug\ pe ascuns în Italia. 

Dup\ ce a închis am adormit pu]in în fotoliu [i dintr-o cl\tit\, din acel sul
lunguie] din f\in\ [i lapte mi s-a scurs pe bluz\ o past\ de dulcea]\. Lichidul vîscos s-
a adunat într-o cut\ a maioului [i m-am trezit lac de ap\ pentru c\ visasem un
poli]ist care î[i rezema casca rece-rece de sînul meu. La televizor era un domn
ziarist foarte nervos care ]ipa la so]ul Corinei, iar în col] era poza ei. Ar\ta foarte bine.
Normal c\ l-a înnebunit.

Am fost la [coal\ [i în zilele urm\toare cu speran]a c\ m\ va suna Corina, c\
m\ va întreba dac\ nu vreau s\ ]in un secret. Dar ea a venit pu]in [i a plecat cu toat\
hoarda de protestatari dup\ ea. {i totul de la un futai cu un elev. {i eu am r\mas
singur\ cu vreo dou\zeci de liceeni transpira]i în clas\, 15 b\ie]i [i 5 fete, dintre
care în una m\ reg\sesc, m\ v\d pe mine cum st\team ca o proast\ cu planul
clar în cap de a nu m\ bucura de nimic în via]a asta. Proast\.

S-a întîmplat acum dou\ ore. {i stau aici în co[melia femeii de serviciu de la
[coal\, cu caietul meu roz pe genunchi, mai picur [i cîte o lacrim\ în timp ce
scriu. Au venit [i au ridicat-o de la ore. Tocmai azi nu [i-a mai strîns p\rul în
coad\. Au luat-o de umeri, i-au pus c\tu[ele la mîini. Eu cred c\ ea [tia, [i totu[i
a venit s\ o vad\ lumea cît de Maria Magdalena despletit\ [i oropsit\ e.
Unul de la o televiziune mai mic\ mi-a luat un interviu de zece minute. I-am
spus c\ era o prieten\ foarte bun\ [i c\ întotdeuna am ]inut la ea. Dar am
sim]it c\ nu o s\ m\ dea pe post înc\ de cînd am ajuns la a doua fraz\.

Stau aici, în cabina lui Tanti Vasilica, printre m\turi [i g\le]i. A[tept
de ceva timp s\ se potoleasc\ spiritele complet. Nu mai vreau s\ v\d mutre
extaziate de preafrumoasa infractoare Corina. Dup\ ce plec, m\ opresc
la Billa, îmi iau fic\]ei cu pilaf [i o pr\jitur\ cu glazur\ de ciocolat\. Am
un film de la un coleg despre o frumoas\ japonez\, a[a mi l-a prezentat
el. O s\ m\ a[ez în fotoliu [i o s\ m\ uit la film cu perna în bra]e. Iar
mîine m\ îmboln\vesc pu]in [i nu m\ duc la [coal\.

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
`n 2006 la Editura Polirom.
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C um îndr\zne[te lumea s\-mi înal]e atîtea obstacole în cale.
Nu era drept, pur [i simplu nu era drept! Bine, i-am spus,
poftim, ia \sta, [i i-am pus tabloul în bra]e, am întors-o [i
am împins-o în fa]a mea, pe peluz\. Nu a rostit o vorb\ sau,

dac\ a rostit, eu nu am ascultat-o. Mergea cu dificultate pe
iarb\, pictura era prea grea pentru ea [i abia dac\ vedea înainte,

pe lîng\ margini. De cîte ori se împiedica, o înghionteam între
omopla]i. Eram foarte sup\rat. Am ajuns la ma[in\. Portbagajul

ca o hrub\ mirosea puternic a pe[te. În el era amestecul
obi[nuit de unelte misterioase, un cric, chei [i altele

asemenea – nu am aplecare c\tre gîndirea mecanic\ [i
nici îndemînare, v-am mai spus? – [i un pulover vechi
[i împu]it, pe care abia dac\ l-am remarcat în momentele
acelea, azvîrlit într-un col] cu în[el\toare neglijen]\
de personajul ascuns care aranjeaz\ toate astea. Am
scos sculele [i le-am aruncat în spatele meu, pe iarb\,
apoi am luat tabloul din bra]ele slujnicei [i l-am a[ezat
cu fa]a în jos pe mocheta veche de pîsl\. Era prima
oar\ cînd vedeam spatele pînzei [i, brusc, am fost
izbit de vechimea ei. Acum trei sute de ani, fusese
întins\, dimensionat\ [i l\sat\ sprijinit\ de un perete
dat cu var, s\ se usuce. Am închis ochii o clip\ [i am
v\zut imediat un atelier pe o str\du]\ îngust\ din
Amsterdam sau Antwerp, cu soarele fumuriu în
geamuri, cu negustorii ambulan]i trecînd pe sub
ele, cu clopotele catedralei b\tînd. Slujnica m\ privea.
Avea ni[te ochi extraordinari, viole]i, parc\ transparen]i,

cînd m\ uitam în ei aveam senza]ia c\ îi v\d interiorul
capului. De ce n-a fugit? Dincolo de ea, îngr\m\dite

la o fereastr\ mare de sus, erau vreo dou\sprezece
capete care se holbau la noi. Distingeam ochelarii ghidei

[i c\ma[a înfior\toare a americanului. Cred c\ am scos
un r\cnet de mînie, leul b\trîn care rage la bici [i la scaun,

c\ci fata a tres\rit [i a dat un pas înapoi. Am prins-o de
încheietur\ cu o ghear\ de o]el [i, smucind de portiera

ma[inii, aproape c\ am aruncat-o pe bancheta din spate.
Ah, de ce n-a fugit!? Cînd am urcat la volan, bîjbîind [i

mîrîind, am sim]it un iz, un miros nu prea puternic, dar ascu]it,
metalic, ca de monede de cupru tocite. O vedeam în oglind\, chircit\

în spatele meu ca într-un acvariu adînc, încadrat\ de portier\ [i de
speteaza banchetei, cu coatele în afar\, cu degetele r\[chirate [i fa]a

împins\ înainte, asemenea eroinei încol]ite dintr-o melodram\. Din\untrul
meu s-a ridicat un val uria[ de iritare, care m-a înecat. Iritare, da, acesta era

sentimentul cel mai puternic – acesta, plus o senza]ie cumplit\ de jen\. Umilin]a
m\ sufoca. Nu fusesem în via]a mea atît de expus. Lumea se uita la mine – ea de
pe bancheta din spate, turi[tii care se înghionteau sus, la fereastr\, dar parc\ [i
mul]i al]ii, spectatori-fantom\, care trebuie s\ fi fost, b\nuiesc, presim]irea hoardelor
care aveau s\ se înghesuie în jurul meu, fascinate [i îngrozite. Am pornit
motorul. Cutia de viteze a scrî[nit. Starea de agita]ie m\ f\cea s\ m\ gr\besc, dup\
care trebuia s\ m\ întorc [i s\ repet pîn\ [i ac]iunile cele mai simple. Dup\ ce am
ie[it de pe iarb\ [i am intrat pe alee, am ridicat ambreiajul prea repede, iar
ma[ina a ]î[nit înainte într-o serie de salturi zgîl]îite, cu capota motorului suind [i
coborînd ca prova unui vas în furtun\ [i cu amortizoarele gemînd. De-acum, cred
c\ privitorii de la fereastr\ erau în criz\. O boab\ de sudoare mi s-a prelins pe obraz.
Slujnica zgrep]\na la mînerul portierei, am urlat la ea [i s-a oprit imediat,
privindu-m\ cu ochi mari, ca un copil mustrat. În fa]a por]ii, [oferul autocarului
continua s\ stea la soare. Cînd l-a v\zut, a încercat s\ deschid\ geamul, dar în
van, mecanismul trebuie s\ fi fost stricat. A b\tut cu pumnii în sticl\. Am tras de
volan [i ma[ina a intrat leg\nîndu-se pe drumul asfaltat, cu cauciucurile scîr]îind.
De-acum, ]ipam unul la altul, ca doi so]i care se ceart\. S-a ab\tut cu pumnii asupra
um\rului meu, mi-a trecut o mîn\ prin fa]\ [i a încercat s\-mi scoat\ ochii cu ghearele.
Degetul ei mare mi-a intrat în nas, am crezut c\ o s\-mi sfî[ie nara. Automobilul
mergea în zigzag, dintr-o margine în alta a drumului. Am c\lcat frîna cu ambele
picioare [i am intrat într-o curb\ lent\, derapînd, în gardul viu. A c\zut la loc pe
banchet\. M-am întors c\tre ea. Aveam ciocanul în mîn\. M-am uitat la el, surprins.
T\cerea cre[tea în jurul nostru ca o ap\. Nu, a spus ea. St\tea chircit\ ca mai înainte,
cu bra]ele îndoite [i spatele lipit în col]. Nu am reu[it s\ spun nimic, eram
cople[it parc\ de mirare. Nu sim]isem niciodat\ prezen]a atît de imediat\ a cuiva
[i cu atîta for]\ brut\. O vedeam acum, o vedeam cu adev\rat, pentru prima
oar\, p\rul [oriciu [i pielea urît\, învine]it\ în jurul ochilor. Era banal\ [i totu[i, într-
un fel, nu [tiu... într-un fel radioas\. {i-a dres glasul [i s-a ridicat în scaun, îndep\rtîndu-
[i o [uvi]\ de p\r care i se prinsese în col]ul gurii.

Trebuie s\-mi dai drumul, mi-a spus, altfel o s\ ai mari necazuri.
Nu-i u[or s\ mînuie[ti un ciocan într-un automobil. Cînd am lovit-o prima

dat\, m-am a[teptat s\ simt izbitura ascu]it\ [i curat\ a o]elului în os, dar a fost mai
degrab\ ca [i cum a[ fi lovit un bo] de lut sau de plastilin\ înt\rit\. Vorba „fontanel\”
mi-a r\s\rit în minte. Crezusem c\ o pocnitur\ zdrav\n\ are s\ fie de-ajuns, dar,
dup\ cum se va constata la autopsie, fata avea un craniu neobi[nuit de tare – vede]i
c\ pîn\ [i aici a avut ghinion. Prima lovitur\ a nimerit-o imediat sub linia de implanta]ie
a p\rului, deasupra ochiului stîng. N-a curs prea mult sînge, doar o adîncitur\
lucioas\, de un ro[u întunecat, cu p\r încleiat în\untru. S-a scuturat din cap pîn\
în picioare, dar a r\mas a[ezat\ drept, doar cl\tinîndu-se u[or, privindu-m\ cu ochi
care nu mai focalizau bine. Poate atunci m-a[ fi oprit, dac\ nu s-ar fi aruncat asupra
mea peste sp\tarul scaunului, dînd din mîini [i urlînd. M-a l\sat cu gura c\scat\.
Cum era posibil s\ mi se întîmple a[a ceva tocmai mie, era o nedreptate imens\...
Lacrimi amare de autocomp\timire mi s-au înghesuit în ochi. Am împins-o de pe
mine [i am lovit cu ciocanul într-un gest larg, cu dosul mîinii. For]a izbiturii a
lipit-o de portier\, capul i s-a ciocnit de geam [i un fir sub]ire de sînge i s-a scurs
din nar\, traversîndu-i obrazul. {i pe geam era sînge, stropi fini, împro[ca]i în
evantai. A închis ochii [i [i-a întors fa]a de la mine, emi]înd un sunet jos, gutural,
din fundul gîtului. A ridicat o mîn\ la cap exact cînd loveam din nou [i, cînd ciocanul
i-a atins tîmpla, degetele s-au interpus [i am auzut unul din ele trosnind [i am
tres\rit, cît p-aci s\-mi cer scuze. Ah! a f\cut ea [i brusc, ca [i cum totul pe din\untrul
ei s-ar fi pr\bu[it, s-a prelins de pe banchet\ pe podea.

Era din nou lini[te, clar\ [i surprinz\toare. Am coborît din ma[in\ [i am
r\mas un moment în picioare, respirînd adînc. Eram ame]it. Parc\ ceva se întîmplase
cu soarele, oriunde m\ uitam era un semiîntuneric subacvatic.

John
Banville (n. 8 decembrie

1945, Wexford, Irlanda) este unul
dintre cei mai originali scriitori irlandezi

contemporani. A debutat în 1970 cu romanul
Long LLankin.

Premiile ob]inute sînt tot atîtea argumente în sprijinul
consider\rii lui Banville drept punct de referin]\ în peisajul

literar contemporan: prestigiosul  Booker Prize în 2005 pentru
The SSea, premiu cu atît mai valoros cu cît a fost cî[tigat în condi]ia
unei contracandidaturi din partea lui Julian Barnes (roman ap\rut

deja la Editura Nemira în traducerea lui Mihai Moroiu, cu titlul Marea) [i
Irish Book Awards Novel of the Year pentru acela[i The SSea în 2006,

Guiness Peat Aviation Award [i nominalizare la prestigiosul Booker Prize
pentru The BBook oof EEvidence (titlu ce va ap\rea în curînd la Editura Nemira,
în traducerea Corneliei Bucur, cu titlul Onorat\ iinstan]\) în 1989, Guardian

Fiction Prize [i  Allied Irish Bank Fiction Prize pentru Kepler [i  American-Irish
Foundation Award pentru Birchwood în 1981 [i  James Tait Black Memorial

Prize pentru Doctor CCopernicus în 1976. 
„E greu s\ nu-]i plac\ Julian Barnes. Dar e [i mai greu s\ rezi[ti acestei M\ri de

triste]i calofile, care acoper\ povestea unei vie]i bogate în suferin]\, îns\
refuzate de destin. Apele m\rii lui Banville v\luresc în convulsii lene[e,

melancolice [i nedumerite, «ca o ridicare din umeri». Cumin]enia lor le face
îns\ cu atît mai abisale. Iar limpezimea cu care ele te ademenesc e plin\ de

curen]i de adîncime, sofistica]i [i perver[i.” (Claudiu Constantinescu,
Dilema VVeche).

Onorat\ iinstan]\ este primul roman al tripticului Frames TTrilogy, care
mai cuprinde volumele Ghosts (1993) [i Athena (1995). Pe parcursul
unui monolog fascinant, asasinul — Frederick St. John Vandervelt

Montgomery, un aristocrat ruinat, pasionat de art\ — încearc\
s\-[i justifice în fa]a unui juriu crima care i-a distrus via]a;

evoc\ anii de r\t\cire [i dezm\], nelini[tea pulsatil\ ce
preveste[te drama. „Enigma poli]ist\, admirabil
parodiat\, nu este aici decît un pretext pentru a

explora con[tiin]a unei fiin]e ce devine, prin
încarcerare, victima ambigu\ a

propriei sale barbarii.” (Lire).
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na dintre cele mai apreciate reviste culturale
on-line este Tiuk!, revista fra]ilor Vakulovski, Mihail [i
Alexandru. Din redac]ie, pe care o pute]i g\si la sec]iunea \[tia
sîntem, mai fac parte Viorel Ciama, Dan Perjovschi, Carmina

Trîmbi]a[, Dumitru Crudu. Patru dintre ei sînt n\scu]i în Rusia [i crescu]i în Republica
Moldova, motiv pentru care în revist\ exist\ un interes constant pentru traducerile din
scriitorii de peste Prut sau pentru evenimentele artistice de acolo.

Alexandru Vakulovski s-a impus pe pia]a literar\ cu volumele Pizde] (2002) [i Letopizde].
Cactu[i aalbi ppentru iiubita mmea (2004). Dan Perjovschi este grafician, cunoscut mai ales dup\ ce a
decorat cu desenele sale pere]ii unor muzee/institu]ii culturale din Europa, printre care [i muzeul Tate
din Londra. Viorel Ciama se ocup\ de partea tehnic\, el fiind informatician.

Revista î[i propune s\ promoveze o cultur\ care nu ]ine cont de grupuri, de orient\ri literare, s\
promoveze literatura tîn\r\. Este diferit\ de alte reviste tocmai prin aceast\ atitudine nep\rtinitoare, prin
spiritul ludic, care se face sim]it înc\ din subtitlu  k-avem kef. În primul editorial pute]i citi manifestul redac]iei:
„Uite Tiuk k-avem kef. L-am konceput duminik\. E gazetu t\u de uikend. Cite[te ce-]i place. K\-]i. K\-mi. K\ ne
place. L-am gîndit din mers. L-am f\kut la fel. D-aia. În timpul s\pt\mînii nu gîndim. {tii tu de ce. D-aia. E revista în
kare vin cei mai buni, dar de pl\cere. D-aia.”

Numele „Tiuk” vine de la textul lui Daniil Harms, text care este permanent prezent în revist\, indiferent de
num\r. Un text haios ce vine s\ exprime exact spiritul revistei [i al redactorilor ei, pl\cerea, sau mai bine zis keful  de
a scrie, într-o atmosfer\ relaxat\. Ce îi une[te pe redactori [i colaboratori este în primul rînd prietenia (fra]ii
Vakulovski sînt prieteni cu componen]ii trupei Luna amar\, [i ei colaboratori ai revistei) [i dorin]a de a face cunoscut
aspectul alternativ al culturii române.

În iarna anului 2007 revista a ajuns la num\rul 14. Fiecare num\r are articolele grupate pe teme. În num\rul
anterior temele au fost: N\scut îîn UURSS (de Vasile Ernu) – un grupaj de articole cu impresii, interviuri despre
cunoscuta carte a lui Vasile Ernu, N\scu]i îîn UURSS – unde sînt cuprinse poezii, proze, fragmente de roman ale unor
autori basarabeni [i chiar un text în rus\ al celor de la Planeta Moldova,  Dintr-a voastr\ într-a noastr\ – sec]iune
de traduceri din autori ru[i, [i în final, ultima parte,  Time out Bucure[ti.

În num\rul 14, principalele dou\ teme sînt Stuffstock [i Fînfest. Florin Dumitrescu (cunoscut textier al celor
de la Sarmalele reci), Vasile Ernu, trupe precum Implant pentru refuz, Altar, Blazzaj, Kumm, Travka, militeaz\
în articolele, respectiv piesele lor, pentru salvarea V\mii [i a Ro[iei Montane. Alexandru Vakulovski despre
Ro[ia Montan\: „(…) Chiar [i cimitirele se golesc. Mor]ii sînt dezgropa]i [i du[i în gropi str\ine. Din
ora[ele r\mase se va scoate aur. Crucile cu Isu[i din secolul XIX sînt din ce în ce mai ruginite, mai
p\r\site. Crucea Ro[iei Montane nu are nici un Dumnezeu. Dumnezeu a fost evacuat de aici. Casa
lui e goal\. (…)”.

Revista merit\ citit\ mai ales pentru promovarea constant\ a scriitorilor [i a arti[tilor de
peste Prut, pentru selec]ia riguroas\ a textelor, pentru interviurile neconven]ionale cu
diferi]i oameni de cultur\: Florin Iaru, Radu Pavel Gheo, Matei Vi[niec.

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

deloc
literatur`
mo[uÕ

cezar paul -b`descu
u i-am spus niciodat\ „bunic” sau „tataia”, pentru c\ în zona Mun]ilor Apuseni, unde st\teau p\rin]ii lui taic\-meu, bunicilor
li se zice „mo[u” [i „buna” (pentru cineva care nu are nici o leg\tur\ cu partea aia a Ardealului, îmi dau seama c\ apelativele
\stea pot p\rea ridicole, dar eu m-am obi[nuit cu ele [i le consider absolut fire[ti).

În mod sigur, mo[u’ a fost un om care le-a f\cut o groaz\ de probleme celor din jurul lui. Poate c\ a fost chiar un tic\los.
Asta pot s\ presupun eu acum, c\ atunci cînd eram copil nu aveam cum s\-mi dau seama de acest lucru. M\ duceam rar la bunicii din
Apuseni [i asta f\cea s\ m\ gîndesc mereu cu nostalgie la ei [i la locurile acelea. Cu buna nu aveam o rela]ie cine [tie ce. Mi-o amintesc
doar c\ treb\luia toat\ ziua prin curte sau în buc\t\rie [i c\ se ruga foarte mult – st\tea în fa]a icoanelor cu orele (sau cel pu]in a[a mi
se p\rea mie). La mo[u’, în schimb, ]ineam foarte mult. M\ duceam cu el la pescuit, vizitam pe[terile din zon\, îl înso]eam la coas\, la fîn
sau cînd mergea cu vacile – iar acestea erau pentru mine adev\rate aventuri. Totul era fascinant la el: era un om hîtru [i direct, [tia o
groaz\ de locuri minunate prin mun]ii \ia calcaro[i, nu se pierdea niciodat\ cu firea [i, de exemplu, omora f\r\ s\ clipeasc\ viperele pe
care le întîlneai aproape la tot pasul pe-acolo.

Mult mai tîrziu am aflat c\ principala lui problem\ era b\utura. A[a cum, tot foarte tîrziu, mi-au spus ai mei c\ buna nu murise de
inim\, a[a cum [tiam eu, ci se sinucisese. Femeie simpl\ [i evlavioas\, ea îl suportase o via]\ întreag\, pîn\ cînd, pe la cincizeci [i ceva
de ani, i s-a umplut paharul [i a dat pe gît ni[te otrav\ pe care le-o dusese taic\-meu s\ stropeasc\ pomii.

La cîtva timp dup\ moartea bunei, am auzit de la ai mei c\ mo[u’ î[i g\sise o femeie de prin Banat, pe care o adusese în cas\. Taic\-
meu vorbea urît de „b\n\]eanca aia” [i, vreme de cî]iva ani, cît a stat ea acolo, nu am mai mers în Ardeal. Apoi am aflat c\ femeia [i-a
luat t\lp\[i]a. I se umpluse [i ei paharul, numai c\ ea nu s-a luat dup\ buna. Ba, mai mult: înainte s\ plece, a profitat c\ el era beat
pulbere [i i-a tras o b\taie stra[nic\, încît, de la loviturile în burt\, mo[u’ a f\cut hernie. Cînd a ajuns taic\-meu acolo, dup\ cîteva luni,
l-a g\sit într-o mizerie de nedescris, tîrîndu-[i hernia prin cas\. {i-a dat seama c\ nu-l poate l\sa singur în situa]ia aia [i l-a adus la Pite[ti,
unde locuiam noi [i fratele lui taic\-meu.

La Pite[ti, l-au internat pentru vreo cîteva s\pt\mîni la dezalcoolizare, apoi a stat pu]in timp la noi ([i a dormit cu mine-n pat), pentru
ca în cele din urm\ s\-l ia fratele lui taic\-meu la el acas\. Unchiu-meu avea o feti]\ de vreo trei ani, Andreea, [i [i-a f\cut socoteala c\
taic\-s\u poate s\ ]in\ loc de bon\. A[a a stat mo[u’ cîteva luni la el [i a avut grij\ de feti]\. Nu mai punea pic de alcool pe limb\, era un
bunic model [i între el [i nepoat\-sa se crease o rela]ie incredibil\. Puteai spune c\ Andreea era singura fiin]\ de pe lumea asta care
exista pentru el, la care ]inea cu adev\rat.

Dup\ ceva vreme, îns\, mo[u s-a îmboln\vit de cancer pulmonar, iar boala a evoluat rapid. Cum se întîmpl\ de obicei în cazurile
\stea, nu i s-a spus c\ are cancer, ci doar o pneumonie mai rebel\ care va trece pîn\ la urm\. A[a încît omul a fost foarte mirat cînd a
constatat c\ i-au ap\rut dou\ umfl\turi, una pe stern [i alta pe coaste. (M-am dus la un moment dat s\-l v\d [i m-a pus s\-i pip\i
umfl\turile, s\-mi dau cu p\rerea ce ar putea fi; cea de pe stern era cît jum\tate de m\r. Intrase în metastaz\.)

În cîteva s\pt\mîni avea s\ se cure]e, dup\ o perioad\ de dureri groaznice de care nu sc\pa nici cu cele mai tari medicamente. }in
minte c\, în noaptea de priveghi, cît st\tea întins pe mas\ în mijlocul camerei, m\ uitam la el [i nu-l mai recuno[team. Ajunsese un
schelet acoperit de piele. Avea mîinile puse pe piept, desigur, dar nu [tiu cum se f\cuse c\ degetul ar\t\tor de la mîna dreapt\ r\m\sese
cocîrjat. Am ap\sat de cîteva ori pe el s\ se îndrepte, dar revenea de fiecare dat\ în pozi]ia ini]ial\. Pe vremea aceea eram un adolescent
bovaric, cu lecturi din existen]ialismul francez [i cu ideile despre moarte [i sinucidere p\strate la loc de cinste, a[a c\ mi-a pl\cut s\
traduc aceast\ chestie prin faptul c\ mo[u’ m-ar chema la el. Cînd am auzit îns\ ce vorbeau ni[te femei, c\ dac\ îngropi mortul lunea îl
trage dup\ el pe cel la care a ]inut cel mai mult, mi-a cam înghe]at sîngele în vine.

Din fericire, nu eu am fost preferatul lui mo[u’. La vreo lun\ dup\ ce s-a pr\p\dit, murea în chinuri [i Andreea. L\sat\
nesupraveghat\, feti]a a înghi]it cu pumnul ni[te chestii care p\reau bombonele. Erau pastilele pe care i le d\duser\ lui, în ultima faz\
a cancerului.

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

elena dr`ghici
revista Tiuk!
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Nea Ion: Pe acorduri de Alan’s ppsychedelic BBreakfast [i Echoes, dup\ ce am b\ut cîteva beri [i dup\ ce [i-a f\cut
sim]it\ prezen]a firea mea de „homo erectus” satanist, anti D-zeii m\-sii [i anti în general, m-am pus s\ scriu cîteva
rînduri, la insisten]ele editorului Noua lliteratur\, despre {trumfii aafar\ ddin ffabric\! a lui Marius Ianu[. 

La o prim\ lectur\ am zis c\ \sta e înc\ unul din zecile de poe]i rata]i care habar nu au de via]a lor. Care cred
c\ sînt ni[te genii neîn]elese doar pentru c\ fumeaz\, beau vodk\ [i scriu poezii, cînd de fapt…. A[ fi putut s\
zic la fel de bine acela[i lucru [i despre Ianu[. Nu o s\ m\ apuc s\ scriu acuma, cum sînt convins c\ editorii nici
nu se a[teapt\ de la mine s\ scriu a[a ceva – vrînd s\ vad\ p\rerea simpl\ a unui nea Ion, despre problema
consensualit\]ii în versurile lui Ianu[. Chiar dac\ versurile nu au rim\, trateaz\ ni[te probleme de doi lei, nu
au nici o finalitate [i sînt lipsite de valoare din punctul meu de vedere, totu[i au reu[it s\ m\ fac\ s\ m\ identific
cu autorul în unele versuri... s\ îmi capteze interesul.

Ca s\ fie în]eles cît de cît, volumul trebuie luat de la început [i nu deschis aleatoriu la mijloc [i citit\ o poezie.
În lips\ de o alt\ lectur\ mai valoroas\, eu zic c\ merit\ încercat acest volum de poezii. Decît s\ cite[ti
poezie avangardist\… mai bine Ianu[.

Hai Rapid!

Andrei, ooperator PPC : „Am citit mai mult de jum\tate din tîmpeniile alea cu [trumfi [i n-am mai rezistat.
Parc\ e poezie f\cut\ la be]ie. Nu-s mare cititor de poezie, dar abera]iile alea nu înseamn\ mare oper\ de art\

din punctul meu de vedere. 
De exemplu, într-o chestie de asta de art\, artistul \sta îmi poveste[te cum a luat el b\taie în nush ce discotec\,

din cauza unei fete care avea un prieten mai posesiv. P\i nu tre’s\ fii mare artist s\ scremi a[a ceva. În alta îmi zice
cum î[i pune el prezervativul [i cum o p\trunde pe una... b\i, m\ la[i….

Nu [tiu cum or fi restul „poeziilor”, dar dac\ sînt toate la fel (ceea ce [i cred), [i au succes, fac [i eu un volum
de \sta. M\ îmb\t [i, pe la 3 noaptea, s\ vezi ce poezie cu rim\ gri compun... de un banal excep]ional.

Nu în]eleg unde-i rima în „poeziile” astea. M\car una s\ fie, ca s\ v\d c\ nu m\ fur\ cînd îi cump\r volumul. O
s\ zic\ al]ii c\ rima nu e obligatorie... o fi, dar nu krek îi mai zice poezie. Ar trebui inventat alt termen pentru a[a
ceva. 

Înc\ o chestie care cred c\ e aiurea e limbajul folosit. Poate e frustrat „artistul” \sta [i de asta nu se poate
ab]ine s\ nu foloseasc\ pula [i alte organe. Poate asta, în viziunea lui e  cool sau e semn de rebeliune împotriva
limbajului „lame” folosit de majoritatea scriitorilor. Dac\ ar sc\pa cîte un termen-doi de \[tia, a[ zice c\ e cumva mai
special, dar abunden]a vulgarit\]ii stric\ încercarea asta de poezie. Nu se poate ab]ine s\ nu înjure sau s\-mi prezinte
tot felul de experien]e sexuale sau banale. 

A[tept s\-mi dea cineva urm\torul volum de poezie al autorului (sau de proz\, cine [tie) ca s\ vad dac\ tot a[a
î[i exprim\ frustr\rile [i tr\irile. N-am nimic cu „artistul”, dar opera n-o în]eleg deloc. Nu-s mare critic de art\, nici
m\car un critic foarte mic, dar [trumfii sau spiridu[ii a[tia nu-mi convin deloc.

Hai, b\i, F\nele........”

C
uu aacceeaasstt\\ ppaaggiinn\\ vvrreemm ss\\

ssppuunneemm uunn ssiinngguurr lluuccrruu::  [[ii
nneelliitteerraa]]iiii cciitteesscc,, ttrreebbuuiiee cc\\
cciitteesscc lliitteerraattuurr\\ nnoouu\\,, ddaarr nnuu llee

ccuunnooaa[[tteemm pp\\rreerriillee.. DDiinn aacceesstt mmoottiivv,, vvoomm lluuaa
ccîîttee oo ccaarrttee pprrooaasspp\\tt aapp\\rruutt\\,, vvoomm mmeerrggee ddee
llaa ccaass\\ llaa ccaass\\,, ddiinn ssttrraadd\\-nn ssttrraadd\\,, ddee llaa
ffaaccuullttaattee llaa ffaaccuullttaattee,, ddee llaa mmiinniisstteerr llaa
mmiinniisstteerr,, vvoomm cciittii uunn ffrraaggmmeenntt,, vvoomm
îînnrreeggiissttrraa pp\\rreerriillee aassccuulltt\\ttoorriilloorr//cciittiittoorriilloorr [[ii
vvii llee vvoomm ttrraannssppuunnee aaiiccii,, îînn „„PPooppuullii bbooxx””,,
nneeffaallssiiffiiccaatt,, aauutteennttiicc 110000%%..

Marius Ianu[, {trumfii aafar\ ddin ffabric\, 
Editura Cartea Româneasc\, [Bucure[ti], 2007:

„Ce-mmi ddoresc dde zziua mmea/
plus uun ddu[ îîmpreun\

Via]a are prea mul]i pixeli neretu[a]i - 
m-am prins
de mai mult\ vreme de asta, iar
Foto[opul nu face fa]\ situa]iei - 
via]a
ar trebui f\cut\ din curbe,

&dragostea mea se întinde ca guma - 
am ajuns s\-mi iubesc du[manii
pentru c\ m\ consider cre[tin [i chemat
[i asta mi se pare o prostie - 
îi înjur [i-i iubesc...

Prea mul]i pixeli, prea mult\ nostalgie...

Poate e mai frumoas\ a[a - mi 
se spune - mai frumoas\,
mai s\lbatic\...

Ce-mi doresc de ziua mea - m\ întreab\
o prosp\tur\ pe  mail...

Ce a[ putea s\-mi doresc?

S\ fie pîine în lume, plus
un du[ împreun\.

programul xxxl

Unde e cerul? [i unde e z\pada?
Unde e Castro? [i unde Zappata?
Unde-i Garincha? [i unde Jardel?
Unde-i programul xxl?

Unde-i z\pada? [i unde e El?
Scobe[te în creier întruna tunel?
Merge pe ap\ sau e
Israel?

Unde-i z\pada?
{i unde-i Poplaca?
Unde e cerul
zgrun]uros, de o]el ?
Unde sînt banii?
{i unde e banca?

Unde-i programul (de pe*) xxl?

*variant\

ianu[ iinside

Îmi place s-o fac ca un artist
îmi place s\ stau îndelung în tine,
pe penisul meu scrie ianu[ inside - 
un virus homofob mi-l sus]ine...

femeile sînt, aproape toate, cu mine...

Îmi place s-o fac ca un artist
mi-o bag într-un prezervativ cu ]epi
înainte
s\ mi-o bag în tine”
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