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Julian Bennett, Traian, traducere de Vladimir Agrigoroaiei, Editura BIC ALL, Colec]ia
„Împ\ra]i romani“, 2006, 38,90 RON.

P
entru litera]ii excentrici care cred c\ o carte de pur\ istorie poate fi la fel de
pl\cut\ ca una de fic]iune, recomandarea mea din aceast\ lun\ este
monografia istoric\ a lui Julian Bennett. Autorul este arheolog, doctor în
istorie la Newcastle cu o lucrare despre Zidul lui Hadrian, în prezent profesor
de arheologie roman\ la Universitatea Bilkent din Ankara. A[adar o carier\

serioas\, care garanteaz\ într-un fel [i seriozitatea lucr\rii de fa]\, pentru c\, trebuie s\
recunoa[tem, mai ales în ceea ce prive[te antichitatea, pia]a e invadat\ de tot felul de
f\c\turi dubioase, superficiale, mai ales cele „pentru copii”. Lucrarea despre Traian este
probabil cea mai documentat\ lucrare de acest fel de pe pia]a româneasc\, care nu
abund\ în domeniu, de[i cuceritorul Daciei ar putea fi o figur\ exploatabil\ pentru
imaginea de ]ar\. Cartea are capitole extinse despre organizarea politic\ a Romei, zeci [i
zeci de am\nunte despre figuri marginale, dar foarte interesante, în fine, e o lectur\ nu
tocmai la îndemîn\, dar foarte generoas\ ca informa]ie. Iar traducerea sun\ foarte bine,
ceea ce e lucru rar în cazul c\r]ilor de non-fic]iune publicate la noi. (L.M.) 

Andrzej Stasiuk, C\l\torind sspre BBabadag, traducere din limba polon\ de Cristina
Godun, Editura RAO, 2007, Colec]ia RAO contemporan, 23 RON.

A
ndrzej Stasiuk m\rturisea într-un interviu c\ i-ar fi pl\cut s\ scrie un On tthe
Road polonez. La fel ca romanul lui Kerouac, C\l\torind sspre BBabadag e un
anti-ghid turistic, numai c\ de aceast\ dat\ nu prin marile ora[e [i prin
aglomera]ie, ci prin p\r]i de lume... uitate de lume. Spa]iul este unul
profund subiectivizat, Stasiuk nu propune experien]e ini]iatice [i nici nu

lanseaz\ mode în materie de lifestyle, ci reface o lume mai pu]in obi[nuit\ cu lumina
reflectoarelor - aceea a periferiilor Europei Centrale (zdruncinînd din temelii mitul Europei
Centrale cochete [i ordonate), în care coordonatele existen]ei sînt date de haos,
descompunere [i mediocritate. (R.A.)

Esquire, Ianuarie&Februarie 2008, 128 p., 10 RON.

D
e[i nu sînt adeptul revistelor care transform\ un sex sau altul în public-
]int\, m-am trezit cump\rînd Esquire mai mult pentru interviul cu Johnny
Depp. Am r\mas pl\cut surprins de ce am g\sit în\untru. Deloc ca celelalte
reviste adresate b\rba]ilor: texte inteligente [i foarte mi[to scrise de la
pagina unu pîn\ la ultima, iar în acest interval: o anchet\ despre scriitori

români afla]i „între muz\ [i chirie” (r\spund Ion Manolescu, Sorin Ghergu], Elena
Vl\d\reanu, R\zvan R\dulescu [i Philip Ó Ceallaigh), un reportaj despre cea mai bun\
shaorma din lume, recomand\ri de carte, film [i muzic\, un interviu neconven]ional cu
Charlize Theron. În sfîr[it, o revist\ care î[i propune s\ fie cump\rat\ de alt fel de public [i,
de[i se recomand\ ca revista care te înva]\ „[tiin]a de a fi b\rbat”, cred c\ este citit\ cu
interes [i de femei. (G.D.)

Alexandra Ciorcârlie, {i ttotu[i, cclasicii......, Editura Cartea Româneasc\, 2007, 24.95 RON.

{ i tot pentru împ\timi]ii de antichitate, dar nu numai pentru ei, cartea
Alexandrei Ciocârlie e pur [i simplu o încîntare. Nu m\ a[tept s\ fie prea
mediatizat\, pentru c\ este o carte de critic\ [i istorie literar\ a unei perioade
care nu are prea mul]i fani, dar cartea ar merita cu prisosin]\ (nici m\car pe
site-ul editurii nu e trecut\ în prim-plan, de[i tocmai o carte de acest fel ar

avea nevoie de sprijin). S\ reu[e[ti s\ scrii atît de proasp\t, de interesant, de viu, despre
autori ca Plaut, Pindar, Catul, Vergiliu sau extraordinarul Petroniu, e o performan]\ rar\!
Capitole problematizante, cu puneri în contextul epocii, dar [i cu interpret\ri moderne,
serioase [i volubile totodat\, fac din cartea Alexandrei Ciocârlie o lectur\ tonic\ [i cu totul
aparte. (L.M.)

Joey Goebel, Tortura]i-ll ppe aartist, traducere din limba englez\ de Irina Horea, Editura
Humanitas Fiction, 2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 32 RON.

P
entru fanii lui Chuck Palahniuk – [i nu sînt pu]ini deloc – cea de-a doua carte
a lui Joey Goebel este un must have, must read. Spun asta nu doar pentru c\
foarte mul]i critici îl compar\ cu Palahniuk, ci pentru c\ dac\ numele nu ar fi
trecut pe copert\, oricine ar fi tentat s\ spun\ acela[i lucru. Goebel are doar
27 de ani [i este deja tradus în 15 limbi, un lucru care spune multe nu doar

despre actuala carte, dar [i despre viitoarele. Alt lucru interesant în leg\tur\ cu acest
scriitor este c\ înainte de toate a fost chitaristul unor forma]ii punk (The MMullets sau
Novembrists). F\r\ prea multe spoilers, Tortura]i-ll ppe aartist este un fel de manual din seria
Cum ss\... Dar cine s-ar fi gîndit c\ exist\ un tipar dup\ care arti[ti geniali, demni s\
concureze cu nume precum Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Kerouac, Verlaine, Capote,
Cheever, cummings etc., se pot scoate pe band\ rulant\, ca produs al unei corpora]ii? Iar
cu aceast\ carte, Goebel poate s\ concureze lejer nu doar cu Palahniuk, dar [i cu nume
precum Ellis sau Mitch Cullin.  (G.D.)

~n paginile 9, 10 [i 30 am folosit ilustra]ii 
din volumul Ora[ul `̀nfiat –– OOra[ul `̀nviat. 
Un pportret dde ccetate vv\zut dde ccopii 
de Maria Cosmina Dragomir.
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Kurt Vonnegut, SSirenele dde ppe TTitan, traducere din limba englez\ de Ligia
Caranfil, Editura Humanitas Fiction, 2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 28 RON.

D
e fiecare dat\ cînd apare o carte de Vonnegut, pe coperta a
patra exist\ cineva care s\ scrie c\ este cea mai bun\ carte a
acestui autor, [i asta pentru c\ nimeni nu se poate hot\rî la
una singur\. Sirenele dde ppe TTitan este o carte ame]itoare,
un mixaj de S.F., filozofie, satir\ politic\ [i religie. Este [i o

reîntîlnire cu tralfamadorienii din Abatorul ccinci. Foarte pe scurt,
Malachi Constant, cel mai bogat om de pe planet\, ajunge pe planeta
Titan [i afl\ de la tralfamadorianul Salo, a c\rui nav\ se pr\bu[ise pe
aceast\ planet\, c\ absolut tot ce s-a întîmplat pe P\mînt a fost doar
pentru ca oamenii s\ evolueze pîn\ la stadiul în care s\ îi poat\
aduce lui Salo piesa de schimb necesar\. Dinozaurii, de exemplu,
au existat pentru a ne oferi combustibilul necesar evolu]iei, iar
megastructurile vizibile din spa]iu sînt de fapt mesaje pentru
Salo (Marele Zid Chinezesc înseamn\ în tralfamadorian\ „Ai
r\bdare. N-am uitat de tine.”).  (G.D.)

Alex. Cistelecan, Via]a cca ffilm pporno.. PProtocoalele LLacan,
Editura Aula, 2007, 10 RON.

A
m citit cu pl\cere cartea colegului nostru
Alex. Cistelecan, chiar [i f\r\ s\ fiu o bun\
cunosc\toare a scrierilor lui Lacan, `n
marginea c\rora se dezvolt\ eseurile [i
analizele din acest volum. Alex nu e at`t de

naiv `nc`t s\ cread\ c\ cititorii s\i posed\ expertiza lui `n
scrierile psihanalistului francez, astfel c\ jargonul –
inevitabil – e dublat de o scriitur\ relaxat\ [i prietenoas\.
Recunosc c\ am apreciat mai ales cea de-a treia parte,
unde schemele abstracte se aplic\ unor situa]ii
cotidiene, duc`nd la concluzii surprinz\toare. Deci nu v\
l\sa]i descuraja]i de titlul „greu“ [i nici de aspectul
copertei. (A.C.)

L
a Editura Vinea exist\ o colec]ie spectaculoas\ vizual de poezie româneasc\ în limba englez\.
Colec]ia e condus\ de Ioana Ieronim (Bucure[ti) [i Saviana St\nescu (New York), se nume[te
Vinea International Collection [i beneficiaz\ de distribu]ie pe teritoriul Statelor Unite. C\r]ile 
au un format elegant, voit sobru, mai pu]in reu[ite fiind fotografiile autorilor de pe ultima copert\. 
Nu se face economie de hîrtie de bun\ calitate, iar traducerile sînt realizate de Adam J. Sorkin, 

Sean Cotter, Ioana Ieronim, Georgiana Fârnoag\, Doru Motz, Ileana Orlich, Magda Teodorescu, Lidia Vianu,
împreun\ cu autorii în[i[i. În cazul Savianei St\nescu [i al Ioanei Ieronim, poemele sînt scrise direct în limba
englez\. O men]iune special\: exist\ la sfîr[itul acestor c\r]i prezent\ri ale principalilor traduc\tori, ceea 
ce se întîmpl\ foarte rar în lumea editorial\ româneasc\. (L.M.)

Mihai Ursachi, The MMarch tto tthe SStars, Editura Vinea, Bucharest, New York, 2006.
nicolae tzone, balkan aaprodite, Editura Vinea, Bucharest, New York, 2006.
Ioana Ieronim, Life LLine aas aa SSkycraper, Editura Vinea, Bucharest, New York, 2006.
Saviana St\nescu, Google MMe!, Editura Vinea, Bucharest, New York, 2006.

N oua literatur\ nu e doar proz\, a[a ar putea s\ spun\ cineva sup\rat
pe privilegiul acordat de revista noastr\ prozei. Nu e un secret.
Din doisprezece scriitori invita]i, zece sînt cu preponderen]\
prozatori. Proiectul editorial în care eu am crezut cel mai mult

în ace[ti ultimi ani, „Ego.Proz\” (un proiect la care m\ gîndesc cu nostalgie
acum, v\zînd în ce s-a transformat), a fost unul de proz\. Am crezut cu t\rie c\
proza va fi cea care va face deschiderea înspre str\in\tate [i iat\ c\ a[a s-a întîmplat.
S-ar putea întîmpla mai sistematic [i mai spectaculos, dac\ ar fi min]i care s\
priceap\ [i gîndiri editoriale de mai mare anvergur\ decît cele de tipul tarabagiu
de c\r]i. Poate o s\ se g\seasc\ [i acestea la un moment dat. Dar ce s-a
întîmplat cu poezia în tot acest timp? A[a-numita poezie tîn\r\, poezia nou\,
dou\miist\, „fracturist\” etc., a r\mas în prim-planul scenei zgomotoase interne.
Pentru c\ „poe]imea”, cum o numea un poet-critic chiar din interiorul fenomenului,
e aprig\ la mînie. {i ar]\goas\ [i violent\ [i orgolioas\ [i de]ine blog-uri în care
te treze[ti f\cut mai ceva ca la România mmare [i de]ine femei cu care nu e de glumit,
pentru c\ sînt „masculine [i sadomasochiste” care au fiice [i nepoate la fel de
„masculine [i sadomasochiste” [i mai de]ine poe]i genialoizi cu care iar nu e de
glumit, pentru c\ o dat\ ce s-au exersat pe România, o pot face pe orice altceva,
f\r\ scrupule - mai pu]in pe criticii care îi declar\ geniali [i care sînt, evident, cei
mai mari critici. Poe]imea are cî]iva idoli seniori, care plimb\ exemplarele tinere
pe la diverse întîlniri în str\in\tate [i atunci, sigur, respectivi seniori sînt cei mai
mari scriitori ai neamului. Poe]imea a avut un cenaclu, condus de Marin Mincu,
unde se produceau discursuri neverosimile - dar chiar [i numai pronun]înd
aceste lucruri deja m-am c\ptu[it cu ni[te reac]ii indignate [i [tiu sigur c\ voi fi
demascat\ c\ fac ni[te jocuri (ale Uniunii, ale pre[edintelui, ale lui B\sescu... treaba
e complex\!). Dar tu, biet privitor ca la teatru, nu trebuie s\-]i dai seama de toate
aceste lucruri derizorii care produc o parapoezie cu totul jenant\, ci trebuie s\ crezi
în scopul nobil [i superb dezinteresat al acestei m\re]e îndeletniciri...

Bun, dincolo de aceast\ para-, mai exist\ [i altceva? Exist\ c\r]ile, textele,
poezia în sine. Po]i s\ le cite[ti cu serenitate? Po]i s\ încerci m\car. Cu toat\
amintirea jenant\ pe care o am de la singura [edin]\ de cenaclu Euridice la care
am participat, pot s\ spun cu mîna pe inim\ c\ am g\sit în antologia Genera]ia
2000 poezii foarte bune. Pot s\ spun c\ în ciuda clovneriilor penibile din
spa]iul public ale autorului, poezia Ursul ddin ccontain\r m\ înso]e[te cu sunetele
ei acute [i cu perfecta ei atitudine de marginalitate revendicativ\. Pot s\ spun
c\ poeziile unor autoare mai pu]in „sadomasochiste”, ca Doina Ioanid sau Ioana
Nicolaie, intr\ într-o rezonan]\ tulbur\toare cu feminitatea timpului. {i se mai
pot spune o mul]ime de alte lucruri despre poezia contemporan\, dup\ cum
ve]i vedea în acest num\r... Sigur, cerîndu-ne scuze în fa]a „criticilor de poezie”
- un alt ingredient important al parapoeziei - pentru c\ n-am folosit jargonul
consacrat, abisalismele, metafizicismele [i psihanalismele de rigoare, f\r\
de care, sigur, nu po]i fi luat în serios. {i cerîndu-mi scuze pentru textul de
mai sus poe]ilor pur [i simplu, care nu au nici o leg\tur\ cu parapoezia
despre care am vorbit înainte, pentru c\ s-ar putea sim]i b\ga]i în acela[i...
contain\r!  

lumini]a 
marcu

poezie [i parapoezie

ed
itoria
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Trebuie 
s` ai mult` putere [i ambi]ie 

ca s` r`m\i \n literatur`

ioana nicolaie:
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Societatea rromâneasc\ ee ppatriarhal\ [[i ee
greu dde ppresupus cc\ lliteratura ee aaltfel

Ana CChiri]oiu: E[ti una dintre vocile feminine - nu foarte
numeroase - consacrate în poezia româneasc\ actual\,
inclusiv prin unele teme din volumele tale. Cum î]i asumi
aceast\ postur\ [i cum comentezi prezen]a vocilor feminine
în lirica actual\?

Ioana NNicolaie: Povestea asta cu lirica feminin\ a fost mult
discutat\, pentru c\ sînt cîteva prejudec\]i legate de ea
care vin din trecut [i care, în mod paradoxal, ocup\ dou\
extreme. Prima echivaleaz\ poezia femeilor cu metafora
dulceag\, cu înfloriturile, zorzoanele, cu viziunea roman]ioas\.
Dar, dac\ ne gîndim la modernism [i la recuperarea din
anii ’60, am putea pune sub semnul femininului  întreaga
perioad\; poezia Anei Blandiana era la fel de împodobit\
ca aceea a lui Ioan Alexandru, de pild\, sau textele Gabrielei
Melinescu aveau acelea[i volute gra]ioase ca [i poemele
lui Nichita St\nescu. Cea de-a doua extrem\ a început s\
se contureze înc\ din anii ’70, odat\ cu textele agresive
[i neconven]ionale ale Angelei Marinescu. În anii ’90, dup\
Revolu]ie, mai mul]i poe]i [i-au declarat afinit\]ile cu
aceast\ poet\ de curs\ lung\, redescoperit\ înc\ o dat\,
mai tîrziu, [i de Genera]ia 2000. În nea[ezatul deceniu
nou\, cînd au fost înlocuite cîteva modele culturale, percep]ia
asupra poeziei feminine a basculat dintr-odat\. Schimbarea
începuse, de fapt, cu optzecismul, care oricum modificase
fa]a poeziei, chiar dac\ la nivelul înalt, livresc - optzeci[tii
veneau din tradi]ie, din cultur\ [i, fiind mari consumatori
de literatur\, au recuperat sau au refolosit modelele
trecutului. Poe]ii anilor ’80 au vorbit despre personism -
pe linia scriitorilor americani - în lirica lor.  Poezia autobiografic\
a devenit dintr-odat\ interesant\. Sigur c\ scrisese ceva
asem\n\tor [i Mircea Iv\nescu, îns\ poesiile iv\nesciene
reconstruiau biograficul, îl fic]ionalizau, nu îl decupau pur
[i simplu. Nici optzeci[tii n-au mers prea mult în direc]ia
asta, înc\ tern\, f\r\ str\lucire. Abia în anii ’90 biografismul
a ajuns exhibare, inventariere a concretului, a cotidianului,
a lucrurilor aparent f\r\ semnifica]ie, toate acestea
învecinîndu-se [i cu experien]e traumatice, la limit\,
care în anii ’80 nu puteau fi spuse în mod direct, pentru c\
exista cenzura. Cî]iva poe]i, grupa]i în jurul lui Dan Silviu
Boerescu, au fost cei care au încercat s\ relaxeze barierele
bunului-sim] în poezie. Mihai G\l\]anu sau Daniel B\nulescu
au detabuizat limbajul poetic, dar au fost privi]i ca ni[te
ciud\]enii. Nu era înc\ timpul provoc\rilor violente în
poezie,  nu existau cititori sau critici literari care s\ crediteze
genul acesta de literatur\. Din aceea[i grupare mai f\ceau
parte [i dou\ poete, Rodica Dr\ghincescu - acum plecat\
din ]ar\ - [i Saviana St\nescu - cunoscut\ azi ca dramaturg,
cu piese jucate în Statele Unite. Autoarele acestea aveau
o poezie foarte agresiv\, foarte dur\, atît în limbaj, cît [i în
con]inut. Prin urmare, a fost simplu s\ se ajung\ la extrema
în care poezia feminin\ s\ fie considerat\ obscen\, indigest\,
indecent\, exhibat\, cu probleme menstruale [i cu o anume
doz\ de isterie. Iar asta nu e în regul\, pentru c\ poezia
feminin\  de fapt nu exist\. Exist\ doar poezie, poezie
foarte diferit\ de la poet la poet, fie el b\rbat sau femeie. 

Gruia DDragomir: Dar crezi c\ lumea cultural\ româneasc\
este dominat\ de b\rba]i? E greu pentru o femeie s\ se
afirme?

I.N.: Fire[te. Este înc\ o lume patriarhal\, dar eu n-am avut
niciodat\ un sentiment de frustrare legat de asta. Am [tiut
dintotdeauna c\ e a[a [i c\ lucrurile sînt greu de clintit. Ele
se schimb\ prin educa]ie, deci e nevoie de foarte mult
timp. Toat\ societatea româneasc\ e patriarhal\ [i e
greu de presupus c\ literatura ar fi altfel. Poetelor nu le
este u[or s\ se afirme, pentru c\, previzibil, criticii care
conteaz\ sînt b\rba]i. Ei dau verdictele. Femeile intr\ greu
în topuri [i intr\ undeva la mijloc; întotdeauna exist\ trei
b\rba]i sau cinci care iau fa]a. {i nu pentru c\ sînt mai buni,
ci pentru c\, psihologic, în mintea celui care face topul,
b\rbatului i se cuvine primul loc. Eu cred c\ lucrurile se
schimb\ încetul cu încetul; probabil c\ peste cincizeci de
ani va fi altfel.

Nu ccred cc\ ccei ppatru-ccinci ppoe]i ccare „„iau
caimacul” ssînt the bbest sau uunicii

A.C.: Cum comentezi, atunci, ultimele premii de poezie,
ultimele apari]ii cît de cît zgomotoase?

I.N.: Ca s\ v\ r\spund, sînt nevoit\ s\ schi]ez un context
mai larg. Dup\ Revolu]ie, în România, a fost un colaps
institu]ional [i cultural. Institu]ii vitale pentru scriitor, ca
editurile, n-au mai func]ionat în favoarea lui. Vreme de
zece ani s-a scris foarte greu [i, în cazul scriitorilor tineri,
f\r\ perspectiva public\rii. Mul]i autori notorii la Revolu]ie
au migrat - sub presiunea realit\]ii, a politicului - spre alte
zone, mai ales spre publicistic\. Participau, în sfîr[it, la via]a
cet\]ii. Jurnalismul este îns\ solicitant [i te acapareaz\. Un
prozator extraordinar precum Cristian Teodorescu s-a l\sat
a[teptat un deceniu pîn\ la o nou\ carte. Gabriela Adame[teanu
a „construit” Revista 222 [i, dup\ o lung\ perioad\, s-a întors
la literatur\. Aceste dou\ exemple nu sînt îns\, din p\cate,

regula. Trebuie s\ ai mult\ putere [i ambi]ie ca s\ r\mîi
în literatur\; [i s\ spui ceva în literatur\. Sînt multe
lucruri în jur care nu te las\ s\ faci asta. În ace[ti 10-13
ani au disp\rut reviste, au ap\rut altele, au fost în pragul
falimentului aproape toate editurile [i doar unele [i-au
revenit. Humanitas, de pild\, fiind lider editorial în tot acest
timp, a fost foarte selectiv\ cu literatura. Autorii - consacra]i
sau la început de drum - nu aveau prea multe alternative.
Dac\ ajungeau totu[i s\ publice, ap\reau problemele
insurmontabile ale difuz\rii, tirajelor – c\r]ile se scoteau
în tiraje din ce în ce mai mici -, ale minimei reclame de care
are nevoie orice titlu nou. Toate neajunsurile acestea au
început s\ dispar\ abia în ultima vreme. Odat\ cu stimularea
interesului pentru literatura autohton\ -  Editura
Polirom a f\cut enorm pentru asta -, au început s\ func]ioneze
concertat pîrghiile sistemului editorial. Publicul larg,
poten]ial consumator de literatur\, nu era informat în
leg\tur\ cu noile apari]ii. De cî]iva ani a început îns\ s\
aib\ repere. Pentru c\, în sfîr[it, editurile au în vedere [i
stimularea, prin reclam\, a vînz\rilor. {i-atunci se vînd [i
c\r]ile autorilor români. Poe]ii publica]i la Cartea Româneasc\,
fiindc\ despre ei vorbim cînd vorbim despre premiile pentru
poezie...

A.C.: {i despre cei publica]i la Vinea...

I.N.: Autorii publica]i de Cartea Româneasc\ sînt una, cei
publica]i de Vinea sînt cu totul altceva. Cei de la Cartea
Româneasc\ sînt autori despre care [tim, pe care îi citim,
chiar dac\ unii dintre ei nu sînt la în\l]imea imaginii care
li se face. Vinea e o editur\ specializat\ în poezie - probabil
c\ posteritatea va vorbi despre Nicolae }one [i în ipostaza
de editor care a f\cut mult pentru poezie -, îns\ c\r]ile
nu au nici o promovare. Tirajele sînt foarte mici [i c\r]ile
nu se g\sesc. Dac\ autorii nu sînt noroco[i, cum au fost
Dan Coman sau Claudiu Komartin, nu ajung la cititori.
Cei doi au fost noroco[i din multe ra]iuni, inclusiv pentru
c\ Al. Cistelecan a scris despre ei o dat\: „Ace[tia doi sînt
poe]ii cei mai buni din anul care a trecut”. Le-a f\cut [i o
cronic\ extraordinar\, care a avut impact. Sînt cîteva vedete
în peisajul poe]ilor tineri - eu cred foarte mult în Dan Coman,
Dan Sociu, Claudiu Komartin -, dar mai sînt mul]i care
îmi plac, de[i n-au fost publica]i de mari edituri. Ace[tia

din urm\ nu sînt îndeob[te cunoscu]i, de[i merit\ toat\
aten]ia. Constantin Acosmei, de exemplu, a scos o carte
acum 10-15 ani, a r\zb\tut foarte greu [i a crescut underground,
iar cei care l-au citit, l-au transmis mai departe. El chiar e
un fel de erou subteran. Sînt sigur\ c\ sînt extraordinar de
mul]i poe]i în ]ara asta, dar care public\ la Cluj sau la Oradea,
iar eu n-am cum s\ ajung la ei. Prin urmare, nu cred c\
cei patru-cinci care „iau caimacul” sînt the best sau unicii.
Admir proiectele de autor - m\ gîndesc acum la Adela
Greceanu, care î[i construie[te atent poezia, are originalitate,
e temperat\, delicat\, consecvent\, sau la Ana Maria Sandu,
cu excelenta carte Din aamintirile uunui CChelbasan.
Cunosc o poet\ foarte original\, Svetlana Cârstean, care
de mai mult de un deceniu nu a reu[it s\-[i publice
cartea de debut. Anii ’90 au fost nefa[ti, tinerii ajungeau
s\ publice doar în urma unor concursuri de debut [i asta
dup\ mai multe încerc\ri. Mare parte dintre cei care ne-am
întîlnit la Cenaclul Litere - care a func]ionat la Literele
bucure[tene, cu întreruperi, aproximativ [apte ani - am
debutat cî[tigînd concursuri de debut.

Oameni cciviliza]i, rretra[i, 
care-[[i vv\d dde sscrisul llor, ff\r\ ss\ ffac\ gg\l\gie

G.D.: Dar au existat [i ni[te volume colective care au ie[it
din cenaclul Litere.

I.N.: Au fost, de fapt, dou\ perioade ale cenaclului: în prima
s-au afirmat cei din antologia Tablou dde ffamilie: Cezar Paul-
B\descu, Svetlana Cârstean - era singura fat\ din echip\
-, T.O. Bobe, Sorin Ghergu], Mihai Ignat [i R\zvan R\dulescu.
În a doua antologie, Ferestre 998, am fost [apte autori:
Marius Ianu[, Angelo Mitchievici, Cecilia {tef\nescu, Victor
Nichifor, Doina Ioanid, Iulian B\icu[ [i eu. Fiecare dintre
ace[tia e o poveste. Marius a fost o vedet\ [i, indiscutabil,
poetul ultimilor ani. Dup\ ce a publicat în Ferestre, a urmat
volumul de debut din 2000. A reu[it ca în [apte ani - e o
perioad\ foarte scurt\ - s\ str\luceasc\, s\ orbeasc\ pe
toat\ lumea [i s\ se sting\. E un traseu care i se potrive[te,
fiindc\ el fusese de la început cumva flamboaiant. Istoriile
cu el sînt foarte multe [i, ca s\ r\mînem la cele frumoase,
am s\ spun ce avea el extraordinar: o credin]\ fantastic\
în poezie; iubea poezia. Obsesiile puternice pot duce la
literatur\ adev\rat\ [i în cazul lui au dus. Marius a venit în
cenaclul nostru într-o perioad\ în care Mircea (C\rt\rescu)
era plecat din ]ar\, iar noi f\cusem un substitut de cenaclu.
Iar un cenaclu de oameni tineri înseamn\ [i mult\ cruzime.
Niciodat\ judec\]ile critice nu se fac cu mai mult\ duritate
ca atunci. O lectur\ înseamn\ expunere total\. Oamenii
te execut\ cu non[alan]\, pentru c\ singurul lucru care
conteaz\ este textul. Umorile î[i au [i ele locul, fiindc\ e
vorba deseori [i de mult\ imaturitate. Noi - o s\ spun des
„noi”, ad\ugîndu-m\ colegilor mei de cenaclu - credeam
în literatur\. Ne pl\cea atmosfera întîlnirilor, fiindc\ un
cenaclu e, de fapt, un loc foarte frumos. 

A..C..: M\ bucur c\ vorbim despre cenaclurile de la Litere,
pentru c\ lucrurile astea ]in de o istorie oral\ care merit\
amintit\.

I.N.: Trebuie spus c\ Mircea C\rt\rescu însemna enorm
pentru noi. Era un scriitor consacrat care a vrut s\ ne ajute
în felul acesta. Atunci nu ne gîndeam c\ el, în fiecare
s\pt\mîn\, în fiecare sear\ de miercuri, vine acolo [i st\
cu noi; nu ni se p\rea ceva deosebit, aveam sentimentul
c\ aten]ia lui ni se cuvine. A fost foarte important - dincolo
de literatur\ - [i exemplul lui etic de autor. Mai mul]i scriitori
care au trecut prin acel cenaclu s-au dovedit oameni civiliza]i,
retra[i, care-[i v\d de scrisul lor, f\r\ s\ fac\ g\l\gie - totul
e munc\ [i scris. În perioada în care Mircea plecase - [i
pentru c\ terminaser\ facultatea, plecaser\ [i cei mai mari
din cenaclu -, ne-am hot\rît s\ continu\m întîlnirile noastre.
Am rugat-o pe Simona Popescu s\ preia rolul de moderator,
dar, cu mult\ delicate]e, ne-a f\cut s\ în]elegem c\
vedea în noi „proiectul” lui Mircea [i nu i s-ar fi p\rut cinstit
s\-l „concureze”. În parantez\ spus, Simona e una dintre
poetele la care eu ]in foarte mult. E o scriitoare extraordinar\.
C\r]ile ei de poezie sînt piese foarte grele pentru poezia
contemporan\ [i cred c\ e o mare triste]e c\ sînt mul]i
tineri aspiran]i la poezie care nu ajung s\ le citeasc\. M-am
întrebat deseori care-i „secretul” lui  Ioan Es. Pop - autor
fascinant [i pentru mine -, care a debutat în aceea[i perioad\
cu Simona [i a cî[tigat toate simpatiile. Balan]a pe care-i
pun eu nu ]ine de universurile lor - sînt complet diferi]i
ca autori; unul e preponderent grav, iar cel\lalt ludic,
nuan]at cultural - , ci mai degrab\ de ideea de valoare, în
general. Cred c\, dincolo de pr\pastia care-i desparte, ei
sînt comparabili ca valoare. Simona [i-a cî[tigat greu gloria
poate [i pentru c\ e femeie. Dar [i pentru c\ literatura care
se fundamenteaz\ cultural - [i nu direct emo]ional - e luat\
mai á la légère. {i nu e cazul. 
În fine, ca s\ m\ întorc, am încercat s\ facem cenaclul în
lipsa lui Mircea [i a fost o catastrof\. Eram foarte r\i, executam
pe oricine citea. Atunci a ap\rut Marius Ianu[, în plin
dezastru. A citit într-o sear\ - [i, cum eram foarte duri, abia
a[teptam s\ termine lectura -, [i-a dozat efectele, iar ultimul
text l-a declamat în timp ce ie[ea pe u[\. A evitat în felul
acesta comentariile, a înc\lcat regulile, ne-a sfidat. A sc\pat,
deci, de execu]ie.

G.D.: Tu cum ai ajuns la cenaclul Litere? 

I.N.: Eu sînt dintre cei care [i-au descoperit foarte devreme
voca]ia. Am avut norocul s\ [tiu de timpuriu ce vreau s\
fac. În liceu, la N\s\ud, am fost la cenacluri de elevi -
interesant e c\ acolo au citit doi poe]i care azi sînt în vog\:
Dan Coman [i Florin Partene (care a debutat de curînd,
cu volumul Reveren]a, la Vinea, [i a luat Premiul de
debut „Mihai Eminescu“). Cînd am ajuns la facultate eram
foarte încrez\toare [i-a fost [ocant s\ descop\r - în condi]iile
în care trecusem printr-un examen de admitere destul
de dur - c\ foarte pu]ini dintre colegii mei au înclina]ii spre
literatur\. În primele zile am v\zut un afi[ cu Cenaclul
Central. Am mers acolo [i i-am g\sit pe Cezar, Teo, R\zvan,
Sorin Ghergu] etc.; la una din seri a fost [i Cristi Popescu
în postura de invitat. Era un cenaclu de exerci]iu - pentru
fiecare [edin]\ se d\dea o tem\ [i cineva se înscria. Eu
m-am oferit s\ scriu o poezie plecînd de la ni[te rime
date - ca Styx/pix - [i, cînd am citit, m-au judecat cu o duritate
extraordinar\. N-o s\ uit niciodat\ cum unul dintre ei a
spus: „Eu nu-i dau nici o [ans\!”. Am suferit, dar la cîteva
s\pt\mîni am revenit cu proz\. Am primit laude de la R\zvan
R\dulescu. Deci ei mi-au dat [anse mari la proz\ [i m-au
desfiin]at ca poet. 
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D up\ cîteva zile în care ne-am
îngropat în tot felul de c\r]i de
poezie, ne-am gîndit c\ nu
stric\ s\ facem o pauz\ de la

citit [i s\ mai st\m [i de vorb\, face to
face, cu cineva care s\ ne povesteasc\
despre poezie din mijlocul lucrurilor.
Ioana Nicolaie este o poet\ care probabil
ar trebui s\ se afle mai mult în centrul
aten]iei, dar nu pentru asocierea ei cu
numele lui Mircea C\rt\rescu, ci pentru
volumele sale de poezie pe care [i le-a
promovat cu mult\ discre]ie. Astfel c\ am
petrecut o diminea]\ tîrzie acas\ la Ioana
Nicolaie, într-o camer\ plin\ cu c\r]i [i
juc\rii [i, în miros de cafea proasp\t
f\cut\, am vorbit despre poezie, despre
poe]i, despre Cenaclul Litere [i despre
cum arat\ via]a de familie a unui scriitor.
(G.D.)

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro



A.C.: }ii, deci, s\ fii asociat\ cu promo]ia de la cenaclul Litere.

I.N.: E inevitabil. Cînd chiar eram împreun\, nu aveam o
idee de grup. Ba chiar voiam s-o rupem cu ideea de hei-
rup colectiv - pentru c\ a[a fuseser\ optzeci[tii -, cu atît
mai mult cu cît eram foarte diferi]i în scrisul nostru [i în
mizele pe termen lung. A[a c\ n-am avut nici o clip\
sentimentul de grup. În paralel cu noi, deja cunoscu]i [i
g\l\gio[i, erau nou\zeci[tii. Ei scoseser\ Art PPanorama,
scriau texte violente, aveau un cenaclu care se numea...
Clan. Ideea de grup ne era, deci, antipatic\. Nu ne-am
coagulat niciodat\, ceea ce a fost o gre[eal\. Pentru c\ în
timp lucrurile se a[eaz\ [i brusc î]i dai seama c\ tu e[ti de
acolo, c\ aceea e biografia ta cultural\. Dac\ n-am fi fost
atît de orienta]i spre noi în[ine, dac\ am fi avut o reprezentare
a propriului grup, am fi putut, de pild\, s\ scoatem o revist\.
Dar pe noi ne interesa doar scrisul nostru. De-asta aproape
to]i cei care am fost în cenaclul Litere - cu excep]ia lui Marius,
care [i-a f\cut [i revist\, a f\cut [i scandal, s-a f\cut v\zut
dintr-odat\ -, n-am f\cut parte din jocuri, din premii literare.
Eram puncte izolate în peisaj. Iar lucrurile au venit mai greu.
Exist\ un prag psihologic, care ]ine de maturitate: dac\
pîn\ într-un punct ]i se pare c\ tot viitorul e al t\u, brusc
î]i dai seama c\ lucrurile s-au încetinit [i c\ tu tocmai
treci un prag. Am avut acest sentiment [i a fost ciudat s\-mi
dau seama c\ nu mai sînt un scriitor tîn\r, c\ dup\ mine
mai sînt cel pu]in dou\ promo]ii de scriitori tineri - unii deja
cunoscu]i [i mediatiza]i [i unii care a[teapt\ s\ intre în
curs\. Totul merge foarte rapid. Scriitorul tîn\r nu [tie c\
la dou\zeci de ani are toate [ansele [i tot creditul, toate
for]ele. Mai tîrziu î[i d\ seama c\ atunci trebuia s\ demonstreze,
c\ atunci [i-a format [i op]iunile... [i-[i mai d\ seama c\,
dup\ o carte sau dou\, f\r\ voia lui, a fost pus deja în insectar.
La a treia carte, chiar dac\ vine cu ceva complet diferit, el
nu se mai poate smulge din insectar. Dac\ Florin Iaru, de
pild\, scoate acum un roman, nu se va putea dezb\ra decît
foarte greu de eticheta de poet optzecist.

Genera]ia ddou\miist\ eeste uuna aanti-ccultural\,
anti-eelitist\

G.D.: Tu e[ti asociat\ îns\ [i cu cenaclul Litere, [i cu dou\mii[tii,
pentru c\ ai ap\rut [i în antolgia  Genera]ia 22000.

I.N.: Noi am fost un grup aflat pu]in în afara circuitului - nici
nou\zeci[ti, nici dou\mii[ti. Dup\ ce am v\zut, ulterior,
direc]iile dominante în literatur\, pot spune c\ am sentimentul
c\ noi, cei care am fost în cenaclul Litere, ne-am raportat
altfel la literatur\; noi venim din literatura înalt\, asta ne
interesa, sîntem fiin]e culturale, noi citeam foarte mult, pe
cînd genera]ia dou\miist\ este una anti-cultural\, anti-
elitist\.

A.C.: „Anti-cultural\” înseamn\ c\ ei nu citesc?

I.N.: Înseamn\ c\ mul]i dintre ei pot s\ nu citeasc\. Dan
Sociu e un poet foarte inteligent, dar nu to]i sînt ca el. Locul
lui Dan ar fi fost în cenaclul Litere, lîng\ Marius Ianu[. Noi
am mizat mult pe cultur\, în toate c\r]ile scrise de colegii
mei se vede asta. Ele n-au nimic de-a face nici cu lejeritatea,
nici cu u[urin]a - pîn\ [i la Cezar, care are un discurs direct,
se vede, de fapt, construc]ia.

G.D.: Tu ai un proiect cu care ai vrea s\ ie[i din „insectar”?

I.N.: Am vrut s\ ies din categorii cu fiecare carte pe care am
publicat-o. Fiecare volum al mea a fost altceva, ca

proiect, poate [i pentru c\ eu pariez mereu pe altceva.
Prima mea carte, Poz\ rretu[at\, mergea pe un discurs
autenticist, biografic, pu]in visceral - genul de poezie pe
care ulterior l-a f\cut genera]ia 2000.

A.C.: Era o carte scris\ în cenaclu? 

I.N.: O parte din ea, da, în faza tîrzie, cînd Ferestre... era deja
publicat\. Cred c\ înc\ nu era timpul pentru Poz\ rretu[at\,
pentru o poezie de felul \sta. Era aceea[i situa]ie cu
nou\zeci[tii, nu era timpul recept\rii poeziei neconven]ionale.
Timpul s-a f\cut dup\ aceea. A fost o for]are continu\ a
recept\rii [i, pîn\ la urm\, biografismul poetic s-a impus.
Este o carte nefericit\ a mea, înjum\t\]it\ la publicare - am
cî[tigat concursul la Cartea Româneasc\ [i volumele nu
puteau dep\[i un anumit num\r de pagini - , pe care s-ar
putea s-o republic cîndva. Am avut cronici bune, dar nu a
fost ceva deosebit. {i dup\ aceea am scos Nordul, care a
avut vreo 30 de cronici. Unii au [i spus c\ este cartea anului.
Apoi  a urmat Credin]a, un proiect geam\n al Nordului,
care a contrariat un pic. În Nordul [i Credin]a am f\cut
altceva decît în Poz\ rretu[at\, cu totul altceva. Am scris
despre lumea nordului, copil\ria fiind un pretext pentru
un spa]iu mitic, arhetipal, care trebuia neap\rat scos la
lumin\. M-a interesat [i limba, recuperarea antropologic\,
tradi]ia, rela]iile stranii dintre oameni, faulkneriene. Or
toate acestea nu erau, desigur, în trend. Eu am mers pe
altceva, pe construc]ii epice - Nordul [i Credin]a sînt
vertebrate romanesc -, nu pe poeme puse unele lîng\ altele,
care s\ formeze un volum. Toate c\r]ile mele sînt, de
fapt, romane.  Cerul ddin bburt\ a fost, dup\ aceea, altceva.
{i, pentru c\ mai am cîteva pariuri, voi publica în curînd,
la Corint Junior, Aventurile llui AArik, o carte pentru copii.

Bucure[tiul ee oora[ul ooboselii mmele

G.D.: Dar nu te tenteaz\ s\ scrii [i proz\?

I.N.: Ba da. Am un roman pe care l-am scris la Stuttgart. Am
avut mare noroc s\ pot, în diverse perioade ale ultimilor
zece ani, s\ plec din ]ar\ [i s\ stau în locuri bune pentru
scris - asta fiindc\, nu e nici o enigm\, l-am înso]it pe Mircea
la ni[te burse de scriitor.

A.C.: {i a fost un lucru bun s\ ie[i o vreme din spa]iul
\sta?

I.N.: Este un lucru f\r\ egal, e nemaipomenit s\ ai timp.
Odat\ cu maturitatea, via]a se complic\ foarte tare, iar via]a
în Bucure[ti e foarte stresant\ [i devoratoare: nu î]i las\
timp de nimic. Am ajuns, în ultimii ani, s\ am o via]\ cu
agend\. E foarte ciudat. Cînd am v\zut prima dat\ pe cineva
programîndu-[i astfel zilele, mi s-a p\rut stupid. În ]ar\
se pierde treptat lini[tea, izolarea. Nu mai ai cînd s\ scrii,
împ\r]it între slujbe [i solicit\rile obi[nuite ale familiei.
Reziden]ele sînt locuri în care ie[i din timp [i e de necrezut.
Nu î]i mai sun\ telefonul, e[ti lini[tit, totul se regleaz\, e
un fel de regresie în adolescen]\. 

A.C.: Deci ai reu[it s\ scrii acolo.

I.N.: Da, ducînd aceea[i via]\. La Stuttgart mergeam cu
b\ie]elul la gr\dini]\ în alt or\[el, pentru c\ noi st\team
undeva într-un castel din afara Stuttgartului, la Schloss
Solitude. Au mai fost acolo T.O. Bobe, Nora Iuga, Daniel
Vighi etc. {i îl duceam pe Gabriel 7 km cu ma[ina prin
p\dure. Era o minune. Aveam timp, fiindc\ nu alergam în

fiecare zi prin ora[ - nici nu era nimic acolo, decît p\dure.
Puteam s\ alerg în fiecare zi prin p\dure, dac\ voiam, ceea
ce am [i f\cut la un moment dat. Acolo am putut s\ scriu
romanul. L-am terminat într-o prim\ form\, urmînd s\-l
rev\d la întoarcerea în ]ar\. Or, de aproape un an, n-am
reu[it s\ pun punct final, de[i mai aveam doar de recitit,
de f\cut ni[te leg\turi, de fluidizat stilistic textul. Acum,
mai ales c\-l voi publica la Editura Polirom în lunile urm\toare,
mi-am dat un deadline. Sper s\-mi foloseasc\. 

A.C.: Tu lucrezi, ai un  job?

I.N.: Nu. Ultima mea slujb\ concret\ a fost de redactor.
Dup\ ce-a venit copilul, am lucrat acas\ un timp. Am colaborat
la Editura Casa Radio, la Polirom, la Paralela 45 etc. Dup\
ce ne-am întors din Germania, am fost într-o mare
derut\. O întoarcere dintr-un asemenea loc e dureroas\.
Bucure[tiul e ora[ul oboselii mele. Alerg mereu pe bulevardele
lui, ca un [oricel în labirint. Cu b\ie]elul în cas\ e greu s\
lucrez. Programul lui e foarte important pentru mine: nu
îl las la televizor sau la computer prea mult, pentru c\ e
la vîrsta la care începe s\ înnebuneasc\ dup\ jocuri pe
computer. Prefer, deci, s\ citim în fiecare zi, s\ ne juc\m cu
plastilin\, s\ construim lucruri frumoase, s\ facem colaje,
s\ pict\m [i, foarte important, s\ citim serile. 

Am [[tiut cc\ MMircea nnu oo ss\ ppoat\ ss\ sscrie
niciodat\ nnici uun rrînd ddespre sscrisul mmeu

G.D.: Apropo de via]a de familie, cum e s\ tr\ie[ti cu un
autor atît de apreciat? E un avantaj, un dezavantaj?

I.N.: Revistele mondene îmi pun de multe ori întrebarea
asta. Iar eu le spun de la bun început: „Dac\ vre]i s\ vorbim
despre Mircea, s\ nu fie mai mult de 1%, dac\ vre]i s\ vorbim
despre altceva, mai vedem...”, [i atunci dispar; m\ rog,
nu toate. Lucrurile sînt foarte simple. Noi sîntem doi oameni
absolut obi[nui]i, cu toate problemele a doi oameni obi[nui]i,
cu între]inerea pe care o pl\te[ti, cu nu [tiu cîte lucruri care
trebuie f\cute, nemaivorbind de cur\]enie, g\tit, tot ce
]ine de convie]uire. 

A.C.: De asta v\ ocupa]i tot voi?

I.N.: Fire[te, eu [i Mircea în egal\ m\sur\ (deci o s\ vi-l pute]i
închipui [i în ipostaze „neobi[nuite”). Copilul înseamn\ alt
consum de timp [i de energie. Din punctul \sta de vedere,
facem toate lucrurile împ\r]it [i, cumva, clarificat din timp.
Începem fiecare zi cu stabilirea programului. De fapt, ne
lupt\m cu via]a... Ceea ce e aberant [i absurd, pentru c\ î]i
d\ o mare frustrare. De multe ori te gînde[ti c\, în loc s\
dai cu aspiratorul, ar trebui s\ cite[ti o carte. Pentru c\
nu mai avem timp de citit, timpul nostru de citit înseamn\
program de somn împu]inat. 

G.D.: Asta pe partea domestic\, dar pe partea care ]ine
de percep]ia exterioar\ cum stau lucrurile?

I.N.: A fost o problem\ pe care eu mi-am asumat-o de la
început, nefiind, deci, luat\ prin surprindere. Am avut de
luptat cu varii prejudec\]i, unele legate exact de statutul
lui de scriitor. A fost complicat, mai ales la prima mea carte,
s\ fiu tenden]ios asociat\ cu el. Toate criticile r\uvoitoare
pe care le-am avut au fost mereu din zona asta. De fapt
schema e foarte simpl\, e ca în telenovele, i-am mo[tenit
du[manii, adversit\]ile.
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A.C.: I-ai mo[tenit [i admiratorii?

I.N.: Nu, admiratorii trebuie cî[tiga]i. Abia cu Nordul lucrurile
s-au potolit. Dac\ nu a[ fi scris Nordul, mi-ar fi fost foarte
greu din punctul \sta de vedere. Admiratori înseamn\
inclusiv prieteni [i exist\ o anume condescenden]\, trebuie
s\ dovede[ti mult mai mult. Exist\ cazuri în care, într-un
cuplu, unul dintre cei doi se las\ de scris, renun]\ cu
totul la literatur\, eventual î[i schimb\ [i profesia. Eu cred
îns\ c\ ori e[ti ori nu e[ti în literatur\. Cred c\ cei care
renun]\, fie c\ sînt b\rba]i sau femei, nu sînt cu adev\rat
acolo. O renun]are nu dovede[te ce voiai tu s\ fii de fapt
în lumea asta literar\ [i spune mult [i despre convingerea
ta, despre drumul pe care îl ai, despre ce ai tu de spus
personal. 
În plus, eu mai [tiam, cînd am r\mas cu Mircea, c\ el nu o
s\ m\ poat\ sprijini niciodat\. Adic\ nu va putea scrie nici
un rînd despre mine, ca autoare. Iar dac\ el a scris
cronica despre Marius Ianu[ în România lliterar\, atunci
Marius Ianu[ a devenit Marius Ianu[. Mai este ceva, care
conteaz\ foarte mult: noi nu concur\m. Cred c\ e foarte
greu pentru un cuplu de scriitori afla]i în aceea[i competi]ie.
Poate fi ap\s\tor, de pild\, s\ vezi c\ partenerul t\u are
succes sau prime[te o burs\, iar tu nu. S\ fim din genera]ii
diferite [i din lumi diferite este pentru noi un mare
noroc. 

Scrise mmai aales dde bb\rba]i, ffemeile aau ffost
foarte mmult ddistorsionate [[i îîndep\rtate
de cceea cce ssînt eele ccu aadev\rat

A.C.: A[ fi vrut s\ ne întorcem un pic [i la biografismul
despre care am vorbit la început . Ai scrie despre via]a unei
femei c\s\torite, cu copil, la 33 de ani?

I.N.: Dac\ are relevan]\, da. Dac\ se încadreaz\ în ceva mai
mare. Nu este neap\rat un subiect, este mai mult un
ingredient. Po]i s\ faci un subiect, dar atunci trebuie s\ îi
adaugi o structur\ epic\. O carte nu e ca [i cînd ai t\ia
din biografie ceva, e o construc]ie, pleci de undeva [i ajungi
undeva, altfel nu are sens. M\ intereseaz\ femeile,
personajele femei, asta pentru c\ le cunosc cel mai bine,
dar [i pentru c\ am sentimentul c\ au fost nedrept\]ite.
Scrise mai ales de b\rba]i, au fost foarte mult distorsionate
[i îndep\rtate de ceea ce sînt ele cu adev\rat.

A.C.: {i în sensul \sta, Cerul ddin bburt\ a fost un fel de revan[\?

I.N.: Partea ideologic\, legat\ de devierile spre feminism
sau spre protest, nu m-a interesat foarte mult. Miza mea
a fost autenticitatea; adic\ adev\rul transferat în estetic
[i semnificînd, astfel, mai mult decît un fapt cotidian.

G.D.: Cred c\ ai avut nevoie [i de un curaj foarte mare ca
s\ publici o carte de acest fel. 

I.N.: Da, dar a fost foarte bine. E o carte care înc\ mai are
mult de spus. A fost foarte bine primit\, dar au r\mas înc\
lucruri pe care s\ le duc\ mai departe. E construit\ pe
mai multe paliere [i sînt sigur\ c\ n-a[ fi putut s\ o scriu
dac\ n-a[ fi fost poet\.

A.C..: Atunci de ce ai optat pentru formula - sau formularea
- de roman?

I.N.: Pentru c\ ea, ini]ial, este un jurnal. Pleac\ de la un
jurnal real, care are alt\ form\ [i în care toate lucrurile sînt
foarte concrete [i clare. Dar nu m\ interesa s\ fac un decupaj
biografic, voiam s\ o construiesc, s\ o ajut s\ aib\ mai mare
impact. De asta a ap\rut în forma asta. P\r]i din ea au
fost traduse în polonez\ [i chiar m\ gîndeam, lucrînd cu
traduc\toarea, c\ poate ar fi fost mai bine s\ optez pentru
alt gen de text. Dar nu ar fi fost bine, pentru c\ a[ fi pierdut
palierul poeticului. Iar poezia este [i text - adic\ stil,
rafinament -, nu doar exprimare brut\ a afectelor. E o carte
care cred c\ are, în continuare, viitor. A fost important\
în scrisul meu, pentru c\ [tiam c\ nu vin pe o tradi]ie. 

A.C.: Ai planificat-o în sensul \sta?

I.N.: Subiectul era foarte important, dar, dincolo de
orice, cred c\ la baza c\r]ii a stat chiar sentimentul miraculos
pe care îl ai cînd e[ti îns\rcinat\. Este ceva extraordinar,
despre care femeile au vorbit pu]in [i în cli[ee [i despre
care b\rba]ii e greu de presupus c\ pot intui. Aveam cartea
terminat\, eram la Viena, [i am vorbit la Paralela 45 pentru
publicare. C\lin Vlasie mi-a spus c\ nu poate - era în aprilie
- [i s\ o l\s\m pe toamn\. Iar eu i-am zis: „Nu, trebuie s\
o public\m acum!”. Mi-era team\ c\ poate veni altcineva
cu subiectul. 

A.C.: În România nu exist\ un curent critic feminist, specializat,
dar cum crezi c\ ar citi o feminist\ cartea asta?

I.N.: Depinde din ce zon\ a feminismului, pentru c\ orice
ideologie are cî[tiguri, dar [i excese. Dac\ ne gîndim la un
feminism liberal, pe o anumit\ zon\, cartea mea poate fi

un punct de reper. Am avut o cronic\ scris\ de Mihaela
Miroiu [i-am avut sentimentul c\ mi s-a f\cut o onoare. Iar
Mihaela Ursa, un critic literar foarte bine specializat, în
sensul c\ nu sînt jum\t\]i de m\sur\ în ceea ce scrie, are
în preg\tire o carte pe tema spa]iului public - spa]iului
privat în lumea scriitoarelor. A f\cut un interviu amplu, cu
întreb\ri foarte inteligente, cu mai multe scriitoare. Cred
c\ va fi o carte interesant\. 

În aalte llocuri, pprestigiul ppoe]ilor mmai eexist\
înc\ 

G.D.: Toamna trecut\ ai fost la maratonul de poezie de la
Sibiu, cum ]i s-a p\rut?

I.N: Mi-a pl\cut foarte mult. Eu admir foarte mul]i poe]i
[i am impresia c\ în Rom<nia avem cî]iva poe]i extraordinari
[i  îmi pare r\u c\ soarta poeziei e a[a cum este [i
oamenii nu ajung la ea.

A.C.: Cum este?

I.N.: Cu tiraje foarte mici, cu prestigiu limitat. Po]i s\ fii Dan
Coman, dar nu e[ti niciodat\ Florin L\z\rescu, aici e diferen]a.
Un poet poate s\ ia nu [tiu cîte premii [i s\ fie nu [tiu cît
de apreciat de critic\ [i s\ fie mereu în topul Revistei 222,
dar nu va avea prestigiu la modul real, nu va cî[tiga niciodat\
din ce scrie, nu va fi invitat în str\in\tate decît rarisim, c\
mai trebuie s\ invi]i [i un poet din cînd în cînd. În alte locuri,
prestigiul poe]ilor mai exist\ înc\. 

A.C..: Cred c\ acolo unde critica comunic\ cu oamenii de
rînd.

I.N.: În unele cazuri da, în unele nu. Oricum, în Germania,
de pild\, critica este foarte profesionist\. Sînt cotidiane
care au pagini culturale uluitoare, f\cute la cel mai bun
nivel, [i astea ajung la tiraje enorme. Eu cred c\ pe foarte
mul]i oameni îi intereseaz\ cultura, dar noi tr\im într-o
]ar\ în care reperele înalte s-au diluat, aproape au disp\rut,
într-un fel de s\lb\ticie. 

A.C..: Sau unde nu ajung reperele/c\r]ile.

I.N.: Nu ajung nu [tiu din ce motiv... Postul na]ional de
televiziune, de pild\, care tr\ie[te din banii pe care îi
d\m cu to]ii, nu d\ emisiuni culturale pentru c\ n-ar
avea audien]\. La TVR Cultural s-au scos talk-show-urile,
iar asta, dup\ mine, e o gre[eal\ uria[\: ele erau lucrurile
vii, care chiar interesau. Dar s\ revenim la TVR1, care nu
mai d\ emisiuni culturale, dar d\ o gramad\ de tîmpenii
prin care imbecilizeaz\ na]iunea. E o problem\ destul de
mare la capitolul modele, de aceea copiii se identific\ cu
cine se identific\. Televizorul ajunge în toate casele din
România [i,  nefolosindu-l pe partea de poten]ial
cultural, educa]ional, faci o eroare fantastic\. Mai vreau
s\ subliniez un lucru: cred c\ poezia se poate vinde, iar
Cartea Româneasc\ [tie c\ poezia se poate vinde. Cu Cerul
din bburt\ eu am fost lider de vînz\ri la Paralela 45, pe zona
de literatur\ româneasc\, [i asta în condi]ile în care
c\r]ii nu i s-a f\cut reclam\. {i din Nordul, care, la fel, n-a
fost sus]inut\, s-au vîndut destul de multe exemplare.

A.C.: Noi tocmai am vorbit cu Robert {erban care ne spunea
c\ este foarte lucid [i c\ [tie c\ nu o s\ vînd\ prea multe
c\r]i. 

I.N.: Eu i-am cump\rat cartea. Întotdeauna sînt ni[te poe]i
care vînd în România. Despre ei îns\ nu vorbim niciodat\.
Sigur c\ vînd pentru c\ sînt implica]i politic sau pentru
c\ au reputa]ie. Ana Blandiana [i-a vîndut c\r]ile, Mircea
Dinescu spulber\ tirajele, Brumaru sigur î[i vinde c\r]ile.
Sînt al]ii care sînt extraordinari - de exemplu Ion Mure[an,
to]i cei din genera]ia ’80 vorbesc despre Ion Mure[an - dar
care ajung greu s\ fie citi]i. Ion Mure[an [i-a scos tot timpul
c\r]ile la nu [tiu ce editur\ de nu [tiu unde, în 300 de
exemplare [i nu [tim nimic despre ele. Eu am fost uluit\
cînd am citit o carte de antropologie, despre basm, care
a ap\rut în 500 de exemplare la o editur\ din nordul ]\rii
[i care a ajuns întîmpl\tor la mine. Cartea asta ar fi un hit
dac\ ar lua-o o editur\ renumit\. Acum a ap\rut la Paralela
45 un volum cu 5 poe]i, printre care [i el. A[a mai ajunge,
în sfîr[it, la cititori. Mai exist\ o carte a ultimilor ani care
a avut o soart\ un pic nefericit\ [i care e o carte extraordinar
de frumoas\: Muzici [[i ffaze. Cred c\ motivul e acela[i: nu
a fost scoas\ la o editur\ care s\ o promoveze, a ap\rut
la Univers, la Aula [i-acum nu [tiu dac\ se g\se[te pe pia]\.
În orice caz, asta e o carte care ar fi putut s\ devin\ o carte-
cult. Este foarte frumoas\, deosebit\, [i cred c\ la un moment
dat va fi redescoperit\. Începem s\ tr\im într-o perioad\
în care editurile au impact comercial, conteaz\, în care ele
- [i asta nu înseamn\ neap\rat o mare bucurie, pentru c\
totul este cu cî[tiguri [i pierderi - încep s\ fac\ jocurile.

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
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M ult\ vreme am crezut c\ lipsa unor c\r]i cu adev\rat bune dintr-o literatur\,
dintr-o epoc\ literar\, dintr-un curent, se datoreaz\ infla]iei de c\r]i
proaste. M-am în[elat. Capodoperele nu s`nt sufocate de non-valoare, ci de
mediocritate. Prostia te poate, la o adic\, stimula. În fa]a unor pagini de

maculatur\, orgoliul literar, mai c\znit sau mai liber, izbucne[te. În schimb, mediocritatea
e caldu]\ si confortabil\. Nu te motiveaz\ s\ scrii mai bine pentru c\ ofer\ iluzia c\ DEJA
scrii bine. Sau m\car ok. Sau m\car mult mai ok dec`t al]ii (tot la fel de mediocri, se
în]elege). 

Teoria asta mai veche (sti]i voi, genul acela de filozofare bl`nd\, la un pahar de
vorb\ [i de vin cu un amic, într-ale literaturii) mi s-a reactivat brusc citind volumul
Liviei Ro[ca, Ruj ppe iicoane, carte premiat\ de Cartea Rom<neasc\ (pentru debut `n
poezie în 2006). Cartea cuprinde un soi de prolog, Camera ccu ddiafilme, urmat de
trei cicluri, mai mult sau mai pu]in închegate [i independente: Ferma ccu 3300 dde
hectare, Erau ddoar ffetele îîn ccamer\ [i Ruj ppe iicoane.

Poemul de deschidere începe bine, cu propozi]ii scurte, de mare impact vizual.
Cu mintea de acum, Livia Ro[ca se autoproiecteaz\ într-un trecut extrem de
personal pe care tinde s\ îl universalizeze: „Aici s`nt trei pere]i de var/ [i unul
de p`nz\/ e[ti ca [i mine/ un prunc negru înf\[urat în p\rul mamei// s\ treci
prin s`ngele ei/ ca printr-o ap\ mare/ apoi/ buzele s\ caute s`nul cu lapte/ s\
molf\i între gingii/ juc\riile tale fierte mereu/ ca ni[te seringi sterilizate/ s\
a[tep]i biberonul/ [i/ mamei s\-i tremure carnea/ de frica s`nilor ei albi/ din
care curge s`nge cu lapte”. Din p\cate îns\, tocmai în finalul poemului, dup\
ce tensiunea se acumulase [i ne-am fi a[teptat la o imagine puternic\, [i care
s\ ne r\m`n\ în minte, Livia Ro[ca surprinde un instantaneu banal,

derularea unui diafilm: „cu o p\tur\ în geam/ un film
rulat de la coad\ la cap/ înt`i nunta care dureaz\ trei
zile”. Astfel de versuri necesit\ o anumit\ filtrare,
nu se pricep din prima [i s`nt lipsite de orice
putere de sugestie. Dup\ sc`nteierile nostalgice
de mai devreme, dublate de un imaginar infantil-
violent foarte reu[it, poemul se încheie plat, narativ,
f\r\ nerv. Vorba lui Robbie Williams, ale c\rui versuri
s`nt citate la tot pasul: undone. Se vede lipsa unui
plan de ansamblu. Livia Ro[ca nu are nici un pic de
premeditare în poeziile sale [i înghesuie [i banalit\]i
între r`ndurile [i pasajele excelente. 

Primul ciclu, Ferma ccu 3300 dde hhectare, cuprinde
poeme dintr-o copil\rie veche, un soi de amintiri/jurnal
al unei vremi în care via]a era dominat\ de rude,
n\zb`tii mici, prietenii copil\re[ti. În continuare,
adev\rul [i experien]ele personale se generalizeaz\.
Perspectiva e de zoom. Atunci c`nd Livia Ro[ca nu se
m\rgine[te doar s\ consemneze fapte, cu ra]iunea
unei tinere femei care î[i contempl\ cu mirare melancolic\
trecutul („simt pielea r`c`it\ de scoar]a copacului/ brusc/
îmi cabrez tot corpul/ m\ aflu într-un balans rigid”), pot
ie[i versuri înduio[\toare, precum poemul O ddat\ ppe aan:
„tata îmi pune m\rgelele mamei la g`t/ tot timpul o perl\
din [irag se cariaz\/ tata o sparge cu ciocanul [i mu[chii
to]i îi cad/ de triste]e/ Eu îmi duc genunchii la gur\/ Am
din]i de iepure/ îi decojesc de piele p`n\ la os”. 

Al doilea grupaj, Erau ddoar ffetele îîn ccamer\, mi se pare
de departe cel mai nereu[it. Majoritatea poemelor de aici trimit c\tre o v`rst\
adolescentin\, a nimicurilor, a impulsurilor sentimentale, erotice, nervoase. O
v`rst\ interesant\ [i tumultuoas\ din care Livia Ro[ca pare s\ nu re]in\ dec`t o frustrare
sexual\ profund\, expus\ pe [leau: „Coapsele tale se închid/ f\r\ ca el s\ te ating\”,
„La 20 de ani/ meri]i mai mult dec`t/ propriile m`ini înc\lzindu-]i sexul”, „[i deodat\
m-am ru[inat/ de/ s`ngele care-mi ]`[ne[te în obraji/ de/ dorin]a adunat\ între coapse
ca un cheag”. Nemul]umirile femeii care se treze[te la sim]uri în aceast\ perioad\ nu s`nt
nici pu]ine, nici u[oare, dar felul în care s`nt expuse e prea direct [i banal. 

Ruj ppe iicoane e ciclul unei alte v`rste. De[i sun\ glossy [i trimite poate mai degrab\
la o v`rst\ adolescentin\, ultimul grupaj de poeme e cel al unor realit\]i cu care Livia
Ro[ca e contemporan\. Dac\ poemele de p`n\ acum aveau aerul unor amintiri molcome,
sf`r[itul volumului sincronizeaz\ realitatea cu poezia. Avem de-a face aici cu tensiuni, cu o
încrîncenare poticnit\, cu nuclee de nelini[te, cu o permanent\ problematizare. În cele din
urm\, cu pierderea oric\rui reper. Ruj ppe iicoane e o metafor\ a indeciziei profunde, a luptei
dintre dou\ seturi de valori complet opuse (ruj-materialitate, icoan\-spiritualitate), a pierderii
punctelor de referin]\. Balans`nd mereu între dou\ contrarii, Livia Ro[ca g\se[te nefericita cale
de mijloc, a inconsecven]elor [i mediocrit\]ii: „Am s\ fac gestul \sta/ îmi prind p\rul sub m\tase/
îmi potrivesc palmele una peste alta/ M\ a[ez în fa]a icoanei/ dar/ [tiu dinainte c\/ tr`nti]i pe
podea/ genunchii mei se fac ]\nd\ri”. 

Ruj ppe iicoane nu este o carte proast\, ci doar inconstant\, mult prea inegal\, [i oarecum
f\cut\ f\r\ un plan general mai complex. Mediocritatea perfect\ devine periculoas\ pentru c\
alimenteaz\ iluzia unei valori îndeajuns de ridicate. Aproape c\ nu mai merit\ efortul de a încerca
s\ scrii mai bine. P\cat. Cam undone.

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii de Litere, Universitatea Bucure[ti, ̀ n prezent masterand ̀ n teoria [i practica
edit\rii. ~n 2004 a publicat volumul de poezii JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree (Editura Metafora, Constan]a). Colaboreaz\ la RRoomm<<nniiaa lliitteerraarr\\ [i ]ine
rubrica de cronic\ a traducerilor `n CCoonnttrraaffoorrtt.

Livia Ro[ca, RRuujj ppee iiccooaannee, 
Editura Cartea Româneasc\, 
2006, 78 p.
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P entru c\ acum, cînd scriu articolul acesta, se apropie sfîr[itul anului [i
pentru c\, al\turi de colinde, a venit vremea bilan]urilor tradi]ionale, mi-am
spus c\ ar trebui s\ intru, în sfîr[it, în rîndul lumii [i s\ spun care mi se pare
a fi evenimentul editorial din 2007. Spun „editorial” [i nu „literar” fiindc\,

în mod firesc, titlul de eveniment literar se cuvine unei c\r]i nou ap\rute, iar în privin]a
aceasta nu cred s\ existe vreun dubiu c\ el este adjudecat de Aripa ddreapt\, ultimul volum
al romanului Orbitor. Îns\, dac\ romanul lui Mircea C\rt\rescu a fost o apari]ie
anun]at\ [i a[teptat\, surpriza a constituit-o lansarea, tot la Humanitas, a seriei de autor
Mircea Horia Simionescu. 

Nu mai credeam c\ acest gest de excep]ional\ normalitate ar putea veni din partea
vreuneia dintre editurile importante din România. De-a lungul vremurilor postrevolu]ionare,
au mai existat reedit\ri ale c\r]ilor lui Mircea Horia Simonescu, fie la Nemira, fie la Allfa sau
la Paralela 45, îns\ niciodat\ pîn\ acum n-a fost lansat\ o serie de autor care s\-i poarte
numele. Din p\cate, doar ciclul Ingeniosul bbine ttemperat, din care au ap\rut deja Breviarul,
Toxicologia [i Bibliografia ggeneral\, e anun]at în respectiva serie. Nu [tiu cîte [i care vor
fi c\r]ile reeditate de Humanitas. Nici m\car nu [tiu dac\ va mai fi vreuna. Concuren]a n-a
stat nici ea cu mîinile în sîn [i, stimulat\ probabil de eveniment, s-a gr\bit s\ reediteze
Nesfîr[itele pprimejdii. Ani la rînd, c\r]ile lui Mircea Horia Simionescu au fost de neg\sit,
[i acum iat\ c\ editurile par s\ se lupte pentru el. Care s\ fie motivul? S-a produs de curînd
la bursa valorilor literare un cutremur cu epicentrul la Pietro[i]a? N-au [tiut pîn\ acum
editorii c\ e, probabil, cel mai important prozator contemporan? Au primit de la cititoare
bile]ele de tipul: „Drag\ editur\, te rog s\ reeditezi c\r]ile lui Mircea Horia Simionescu.
Cu drag, Camelia.”? M\ îndoiesc. 

A[ crede, mai degrab\, c\ subitul interes pentru scrierile lui Mircea Horia Simonescu
are leg\tur\ cu faptul c\ în ianuarie 2008 scriitorul împline[te 80 de ani. E o vîrst\ numai
bun\ pentru promovarea celui pe care pîn\ acum l-au ignorat cu aplomb. Cred c\
abia atunci or s\ apar\ omagialele obi[nuite, una sau dou\ reviste literare îi vor
a[eza fotografia pe prima pagin\, alta îi va dedica un supliment din care nu va lipsi,
repetat a zece mia oar\, faptul c\ scriitorul [i-a amînat debutul pîn\ dup\ vîrsta de
40 de ani, c\ la fel au f\cut [i prietenii s\i, Radu Petrescu [i Costache Ol\reanu, [i cam
atît. Fire[te, b\nuiala mea nu se întemeiaz\ pe nimic. Pe nimic altceva decît pe faptul
c\ în jurul c\r]ilor recent reeditate, cu excep]ia unei lans\ri la Gaudeamus [i a
dou\ interviuri în dou\ cotidiane centrale, nu s-a f\cut pîn\ acum rumoarea de
rigoare. Mai mult chiar, editura Cartea Româneasc\ a publicat Nesfîr[itele pprimejdii
aproape pe [est, de parc\ evenimentul n-ar fi avut cel pu]in importan]a
reedit\rii lui Hemingway. 

De fapt, ce s\ spun\ bietele edituri despre el, dac\ Mircea Horia Simionescu
nici n-a fost tradus în 36 de limbi, nici n-a scris m\car o jum\tate de verset satanic,
nici nu contribuie la detabuizarea limbajului prin intromisiunea genitaliilor în
literatur\? {i cum s\ spun\ editurile ceva, cînd nici m\car critica de tip academic
n-a f\cut-o? Despre Ingeniosul bbine ttemperat s-ar fi putut scrie, în cei vreo
35 de ani de la încheierea ciclului, rafturi întregi, îns\, pîn\ acum, c\r]ile
care compun ciclul au avut parte mai cu seam\ de priviri generale, de
„sus”. Din cîte [tiu, nimeni pîn\ acum nu le-a demontat pentru a explica
„f\r\delegea vaselor comunicante” dintre realitate [i bibliotec\, nimeni n-a
scris vreun volum despre ironia lui Mircea Horia Simionescu sau despre
raporturile dintre sonorit\]ile onomastice [i caracterologie sau despre
metaliteratura lui. Oricum, nu s-ar putea spune c\ a fost discriminat.
De aceea[i ironie a soartei au parte to]i sau aproape to]i scriitorii români
de valoare din ultimii 50 de ani. Se ]es în jurul lor legende, au parte
de premii, sînt omagia]i la împlinirea unei vîrste rotunde, dar
nimeni nu pare s\-i citeasc\ atent [i s\ scrie aplicat despre fiecare
în parte. Se public\ în draci sinteze, istorii [i panorame ale literaturii,
dar privirea „de aproape” asupra c\r]ilor lipse[te aproape cu
des\vîr[ire. În condi]iile astea, cum s\ intre ace[ti scriitori în con[tiin]a
public\ [i cum s\ ajung\ la cititorii care nu sînt interesa]i s\ afle
dac\ eroina se m\rit\ la final sau dac\ o s\ fie prins criminalul,

cînd din lan]ul recept\rii critice lipse[te chiar prima verig\?

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 Editura 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
acas`, acase

cristina 
chevere[an

Jhumpa Lahiri,
IInntteerrpprreett ddee
mmaallaaddiiii,
traducere [i
note de Silviu
Mihai, Editura
Univers,
Bucure[ti,
2007, Colec]ia
"Cotidianul".

27 decembrie, dup\-amiaz\. Un asasinat zguduie
lumea. Imagini needitate ale cadavrelor sf\r`mate
în alt\ parte a globului. În paralel, al 3145-lea
episod din T`n\r [[i nnelini[tit. Îmi amintesc o

scen\ din C`nd ddomnul PPirzada vvenea lla ccin\. 1971, r\zboi civil
în Pakistan. Departe, în casa ei american\, fiica unei familii de
indieni este martora uluit\ a neclintirii: „La [coal\, nimeni nu a
vorbit despre r\zboiul care era urm\rit at`t de constant în sufrageria
mea. Am continuat s\ studiem Revolu]ia American\, am aflat
despre nedreptatea tax\rii f\r\ reprezentare [i am înv\]at pe
dinafar\ pasaje din Declara]ia de Independen]\”. C`nd în sf`r[it
g\se[te o carte despre Pakistan, profesoara o întreab\: 

- „«Cartea asta face parte din referatul t\u, Lilia?». «Nu, doamn\
Kenyon». «Atunci nu v\d nici un motiv s\ o consul]i»”.

Pasajul se înscrie în volumul Interpret dde mmaladii (1999) -
debutul anului în clasamentele The NNew YYorker, c`[tig\tor al
r`vnitelor PEN/Hemingway [i Pulitzer. Ast\zi, la 40 de ani, cu dou\
succese interna]ionale la activ, Jhumpa Lahiri este una dintre vocile
distincte ale valului de tineri autori americani ce atrag aten]ia
asupra implica]iilor unui fenomen tot mai amplu: imigra]ia. Traduse
în român\ pentru Colec]ia „Cotidianul”, cele nou\ povestiri ale
c\r]ii de debut aduc un omagiu rafinat ]\rii de provenien]\ a
familiei autoarei, India, evit`nd cu grij\ auto-sabotajul prin striden]e
bollywoodiene. Discre]ia [i minimalismul expresiei s`nt elemente-
cheie ale unui tip de scriitur\ ce puncteaz\ prin sugestie [i detaliu.

Titlul, deloc înt`mpl\tor, a fost de fapt ales cu mult înaintea
na[terii textului care îl poart\. În acesta, domnul Kapasi, asistentul
unui doctor, îi traduce din dialect descrierea f\cut\ de pacien]i
simptomelor resim]ite. „Am [tiut de la bun început c\ aceasta
va fi povestirea ce va da titlul volumului fiindc\ exprim\ tematic
cel mai bine contextul esen]ial c\r]ii - dilema, dificultatea [i adesea
imposibilitatea de a ne comunica durerea, trauma emo]ional\ at`t
celor din jur, c`t [i nou\ în[ine. C`t\ vreme încerc s\ articulez aceste
tr\iri îmi în]eleg oarecum propria pozi]ie de scriitor [i ca pe una
de interpret” i.

Întreaga colec]ie pare a-[i propune s\ dea glas st\rilor incerte,
tulbur\rilor f\r\ nume, nimicurilor cruciale din via]a unor personaje
aparte. Indivizii ce traverseaz\ proza Jhumpei Lahiri nu s`nt f\pturi
extraordinare cobor`te de pe t\r`m mitic. Dimpotriv\, formeaz\
un [ir de oameni simpli, diferen]ia]i de mas\ prin experien]a
dezr\d\cin\rii, prin amintirea persistent\ a locului [i timpului
ce i-au format. Nu î[i pl`ng de mil\, nu glorific\ gratuit miracolul
natal. Cel mai adesea, nu î[i analizeaz\ sau discut\ condi]ia; o

tr\iesc. Împ\r]i]i cu g`nd [i suflet între Asia matern\ [i America
adoptiv\, î[i poart\ dubla identitate cu nostalgia, orgoliul [i
nedumerirea inerente oric\rei disloc\ri.

Scriitoarea opteaz\ pentru o deta[are formal\. Concizia, lipsa
ornamentelor stilistice, tonalitatea moderat\, eradicarea efuziunilor
sentimentale contrazic a[tept\rile la o sensibilitate exuberant\.
C\ldura, emo]ia nu se degaj\ la nivel declarativ,  ci  prin
constanta [i subtila remodelare a no]iunilor de „acas\”, „familie”,
„comunitate”. În America ultra-modern\ a hiper-specializ\rii [i
supravie]uirii prin semi-preparate, indienii de varii genera]ii
p\streaz\ obiceiuri elaborate ce dau gust [i culoare unui cotidian
tern prin compara]ie. Pe c`t de lapidare s`nt dialogurile, pe at`t de
generoase descrierile elementelor ce marcheaz\ diferen]a cultural\
- de la sari-uri [i cosmeticale la savuroase bucate [i condimente
preparate cu [tiin]\ str\veche.

Jhumpa Lahiri nu este, totu[i, o fanatic\ a tradi]iei indiene sau
o denigratoare a culturii americane. Scrierile nu îi s`nt programatice
lament\ri sau atacuri ideologice. Ele folosesc paleta de nuan]e
pentru a schi]a multitudinea de reac]ii, impulsuri, st\ri a celor care,
adapt`nd [i asimil`nd, s`nt adapta]i [i asimila]i. Situa]iile s`nt uzuale,
umane, palpabile, „interpret`nd” pe diverse paliere sentimentul
difuz al exilului. Lahiri plaseaz\ cu delicate]e preocup\ri, incidente,
drame de pretutindeni în contextul dublei apartenen]e. Din\untrul
[i dinafara propriilor pove[ti, observ\ [i consemneaz\ cu acribie
lungul drum c\tre „casa” ce se cl\de[te, se transform\, devine. 

Melancoliile, nelini[tile, frustr\rile individuale s`nt pa[i necesari
construirii r\bd\toare a unui nou sine. Via]a e o c\l\torie, nu o
destina]ie, spunea cineva. O spune [i  Lahiri,  cu voce de
personaj, în finalul unui traseu cu nou\ opriri memorabile pe ruta
Calcutta-Boston, MA: „{tiu c\ realiz\rile mele s`nt destul de comune.
Nu s`nt singurul om care [i-a c\utat norocul departe de cas\ [i
cu siguran]\ nu s`nt primul. Totu[i, s`nt momente în care m\
simt tulburat de fiecare kilometru pe care l-am parcurs, de fiecare
mas\ pe care am luat-o, de fiecare persoan\ pe care am cunos-
cut-o, de fiecare camer\ în care am dormit. Oric`t de obi[nuite ar
p\rea lucrurile astea, exist\ momente c`nd mi se par ireale”.

_________
i Interviu accesibil la

http://www.readinggroupguides.com/guides_I/interpreter_of_maladies2.asp

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 29 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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maria manolescu
Pentru c\ mi-e lene s\ scriu altceva, pentru c\ sunt

obsedat\ de asta [i pentru c\ m-am zgârcit s\ zic ceva
despre subiect în interviul din nr. 10 [i 

m-au apucat remu[c\rile, iat\ un mic capitol din romanul
la care scriu...

„„M
ama are 18 ani. Tata are 20 de ani. Ei nu s`nt
înc\ Mama [i Tata. Ei au alte nume. Pe care
nu [i le [tiu. Pentru c\ abia s-au cunoscut. Mama
[i Tata s-au v\zut prima dat\ într-un montagne

russe. Un montagne russe mic, vechi [i ruginit dintr-un
parc din Bucure[ti. Într-o zi o s\-l g\sesc [i o s\ m\ dau în
el. Am tot timpul din lume s\-l g\sesc. 

Dar acum eu nu exist [i Mama [i Tata se dau în el. Mama
are 18 ani. Tata are 20. {i Tata vrea s\ moar\. {i dac\ Tata
ar fi murit atunci, ar fi fost mult mai bine. Dar n-a avut curaj
s\ se arunce din prima de pe bloc. A vrut înt`i s\ se obi[nuiasc\
cu senza]ia. A[a c\ a venit s\ se dea în montagne russe. 

Iar Mama... Mama crede c\ e gras\. De[i nu e. Eu n-am
v\zut niciodat\ o femeie în carne [i oase. Dar [tiu de la Tata
c\ nu era gras\. Dar ea credea c\ e, pentru c\ uneori oamenii
cred - credeau - lucruri care nu s`nt adev\rate. {i vroia s\
vomite. O dat\ pe s\pt\m`n\ m`nca tot ce vroia, oric`t de
mult, [i cartofi pr\ji]i, [i ciocolat\ [i pr\jituri [i hamburgeri [i
toate lucrurile pe care le-am v\zut în reclame. Pentru c\
reclamele au r\mas. M`nca mult mult mult [i dup-aia vroia
s\ vomite tot, ca s\ nu se îngra[e. {i nu putea. Nu suporta s\-[i
bage degetul pe g`t. Cred c\ sem\n cu ea pentru c\ odat\ am
încercat s\ m\ sufoc a[a [i n-am reu[it. Dar eu oricum nu pot
s\ mor în nici un fel. A[a c\ Mama s-a urcat în montagne russe.
Era singurul mod în care putea s\ vomite toat\ m`ncarea aia,
ca s\ nu se îngra[e. 

Mama [i Tata s`nt în montagne russe [i nu se cunosc. {i
ea e în fa]a lui. În primul loc, ca s\ nu vomite pe cineva. {i Tata
e în spatele ei. {i trenule]ul porne[te. {i Mama se concentreaz\
pe stomacul ei. {i Tata pe senza]ia din cap. Închide ochii.
Num\r\ etajele. Încearc\ s\ se obi[nuiasc\ cu ideea impactului.
Î[i vede fa]a zdrobit\ de ciment [i ochiul st`ng plin de s`nge
[i obrazul st`ng plin de s`nge. {i trage aer în piept. {i
întinde instinctiv m`inile. Pe g`tul Mamei. Exact c`nd trenul
coboar\. Etajul 3.  Etajul 2.  Tata se concentreaz\ pe
senza]ie. Mama e c`t pe-aci s\ vomite. Simte gustul acru în
g`t. Simte o boab\ de porumb ating`ndu-i omu[orul. Simte
m`inile lui Tata care s`nt at`t de reci din cauza panicii [i m`inile
lui Tata fac ca voma s\ se retrag\  exact în clipa în care Mama
se r\zg`nde[te, exact în clipa în care Mama nu mai e
dispus\ s\ vomite. A[a c\ m`inile lui Tata au salvat-o. 

Iar Tata - Tata simte un g`t cald [i viu puls`nd sub

m`inile lui înghe]ate. Simte via]\. Simte un flux cald care urc\
[i coboar\ sub m`na lui [i mai simte o putere uria[\, g`ndul
c\ dac\ ar vrea ar putea str`nge g`tul \sta cald [i nimeni n-ar
observa [i g`ndul \sta de putere asupra altei vie]i îl duce cu
g`ndul - pentru c\ Tata e de[tept - la faptul c\ ar putea avea
aceea[i putere asupra propriei vie]i. A[a c\ exact c`nd trenul
se opre[te - Tata a uitat de impact [i de dorin]a de a muri [i
tot ce simte în stomac e o mare mare putere. Iar Mama - Mama
simte în stomac toat\ m`ncarea aia sc`rboas\ [i î[i promite
c\ se va schimba. C\ se va ab]ine [i nu va mai m`nca porc\rii.
{i pe l`ng\ asta simte o c\ldur\, ca [i cum stomacul ei ar fi
un cuptor cu microunde care a înc\lzit pu]in toat\ m`ncarea
aia, iar c\ldura asta e din cauza atingerii. Din cauza m`inilor
lui Tata.

{i Mama [i Tata se dau jos din montagne russe [i se privesc.
{i Tata se simte puternic. {i Mama se simte cald\. {i am`ndoi
au în stomac senza]ia aia de zbor [i p\m`ntul înc\ li se înv`rte
sub picioare [i Tata se simte puternic [i atunci f\r\ s\ se
g`ndeasc\ o ia pe Mama [i o ridic\ - pentru c\ Mama nu era
a[a gras\ pe c`t credea ea - [i o ridic\ [i o înv`rte [i el se înv`rte
odat\ cu ea [i se simte puternic [i viu [i Mama se simte u[oar\
[i îndr\gostit\ [i singurul lucru de care-i e fric\ e ca voma
s\ nu ]`[neasc\ pe noul ei iubit. {i noul ei iubit se înv`rte din
ce în ce mai repede [i simte c\ se ridic\ odat\ cu mama, ca
un tirbu[on în sens invers [i uit\ c\ a vrut s\ moar\ [i uit\
de impact [i nu în]elege de ce totu[i continu\ s\ vad\ imaginea
impactului - fa]a cu ochiul st`ng [i obrazul st`ng plin de s`nge.
{i se opre[te brusc [i în]elege. {i Mama vede [i ea. {i imaginea
ochiului st`ng plin de s`nge [i a obrazului st`ng plin de
s`nge fac ca voma s\-i ]`[neasc\ cu toat\ puterea peste
Tata. {i peste victima zborului lor. 

Pentru c\, a[a cum Tata a ]inut s\-mi explice în fiecare
zi de c`nd am r\mas singuri, a fost victima Zborului [i nu a
lor. În timp ce o înv`rtea pe Mama, pantoful ei cu toc cui dar
metalic (ca s\-i fac\ piciorul suplu [i s\-i men]in\ greutatea)
a intrat în ochiul st`ng al unui trec\tor. Ochiul st`ng plin de
s`nge [i obrazul st`ng plin de s`nge. {i \sta a fost primul semn
c\ oamenii se bag\ în dragostea dintre Mama [i Tata. Primul
semn c\ oric`t de pentru tine ar fi cel de l`ng\ tine [i oric`t\
c\ldur\ ai sim]i în stomac [i oric`t\ prim\var\ ar fi în
sufletul t\u, întotdeauna oamenii apar de unde nici nu te
a[tep]i [i stric\ totul. Pentru c\ s`nt - pentru c\ erau - at`t de
fragili. At`t de fragili [i asta e suficient ca s\-i ur\[ti.“

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 27 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 Gianinei C\rbunariu.

nesigurantze
mama [i tata
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iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll
„revoltele a[teapt`”

Marius Babias, RReeccuucceerriirreeaa ppoolliittiiccuulluuii..
EEccoonnoommiiaa ccuullttuurriiii îînn ssoocciieettaatteeaa ccaappiittaalliisstt\\,
traducere de Cristian Cercel, revizuit\ de
Vlad Morariu, Idea Design & Print, Editur\,
Cluj, 2007, colec]ia „Public”.

P robabil c\ v-a]i
obi[nuit deja cu
ideea c\ Marius
Babias nu spune

lucruri comode [i nici c\ldu]e.
Dac\ ve]i citi Recucerirea ppoliti-

cului, cea mai recent\ traducere
româneasc\ din scrierile lui, v\ ve]i

sim]i, cred, cuprin[i de un fel de triste]e
amestecat\ cu nervi [i revolt\, fiindc\

e imposibil s\ nu recuno[ti în descrierile
extrem de exacte, chiar [i cînd sînt

teoretice (îns\ nu lipsesc exemplele),
lucruri observabile în jur. „Emo]ionalizarea

politicii” (lacrimile [efilor de stat v\ spun
ceva?), „criza educa]iei” (accesul restrîns la

educa]ie al celor proveni]i din medii defavorizate),
„deprecierea criticii” (în favoarea „opin\rii”,

mult mai ineficiente în a critica problemele),
„contractul de munc\ neoliberal” (Nokia? connecting

people, din Bochum pîn\ în Jucu), condi]ionarea
statelor în curs de aderare la UE prin acuze de corup]ie,

„statul suprana]ional” care se sustrage controlului
politic [i social, „starea de excep]ie” (pare o sintagm\

a lui Bush Jr., dar e a lui Agamben) etc. sînt doar cîteva
probleme pe care le po]i observa cu ochiul liber f\r\ s\ fii

mare teoretician. Dac\ e[ti [i teoretician, po]i pune totul într-o
ecua]ie din care s\ rezulte cam cum arat\ lumea în care tr\im

dac\ ridici un pic col]ul cortinei. 
În caz c\ pîn\ aici totul sun\ prea interna]ionalist, adic\ pare

genul de problem\ de care te a[tep]i s\ se ocupe al]ii, dat fiind c\
ea prive[te peste [ase miliarde de oameni, Babias face o dedica]ie

ici de data asta nu mi-au ie[it pasien]ele cu vacan]a de iarn\: s\rb\torile se duc ca pulberea de
aur de pe must\]ile lui Behemoth care se preg\te[te pentru marele bal (în caz c\ a]i uitat, motanul
genial din Maestrul [[i MMargareta), iar la ski n-am mai plecat pentru c\ a venit o z\pad\ ca pe
vremea cînd st\team lîng\ sob\ [i citeam romane ruse[ti. 

Acestea fiind zise, tot c\r]ile m-au salvat. N-am scris un rînd, sim]eam nevoia s\ las obiceiul \sta deoparte
pentru un timp [i ocupa]ia de baz\ a fost s\ m\ întind ca o peltea de pe canapeau de acas\, pe cea de la ai
mei [i tot a[a. M-au înso]it, cum b\nui]i deja, cei trei „necura]i” din romanul lui Bulgakov. Ne
cunoscuser\m cîndva dar, ast\ var\, un prieten a ajuns la Moscova [i mi-a povestit cum a stat pe o banc\ chiar
în parcul Patriar[ie prudî. Mi s-a f\cut atunci tare dor de adun\tura aia de derbedei care întorc ora[ul cu
susul în jos [i îi fac pe cet\]enii lui s\ o ia razna. Mi-am promis s\ recitesc cartea cu prima ocazie. Dac\ te ui]i
pe poze, locul de unde începe nebunia pare mai degrab\ lini[tit, caligrafic, dar de o solemnitate care î]i d\ fiori. 

Cu parcul \la trebuie s\ fie ceva. Prietenului despre care v\ povestesc i s-au întîmplat ni[te lucruri
ciudate [i bag mîna în foc c\ trupa de [oc nu a fost str\in\ deloc nici de povestea lui. Nu v\ impacienta]i, b\rbatul
tîn\r, trecut pu]in de 35 de ani, îmbr\cat în haine gri de var\, despre care v-am vorbit, s-a întors cu bine acas\
[i nici un tramvai nu s-a atins, slav\ Domnului, de vreun fir de p\r din capul lui. 

Un lucru e sigur, b\ie]ii ac]ioneaz\ în ga[c\ [i bîntuie prin diverse col]uri ale lumii. Cîteva sfaturi utile, în
cazul în care se întîmpl\ s\ fi]i martorii unor scene [ocante.

Dac\ cumva vede]i un motan mare [i negru care se suie în autobuz [i composteaz\ bilet, nu intra]i în
vorb\ cu el. L\sa]i-l în pace [i, eventual, dac\ e posibil, ridica]i-v\ de pe scaun [i ceda]i-i locul. Niciodat\ nu
po]i s\ [tii cu cine te întîlne[ti pe strad\, a[a, din senin, [i ce vrea de la tine.

Poate scamatoria cu banii e fumat\ [i i-a]i c\zut deja victime. Nu vreau s\ v\ mai fac sînge r\u [i s\ v\ amintesc
cum s-a întîmplat: a]i primit ni[te hîrtii de un milion (sau, [i mai r\u, era vorba despre valut\!), p\reau multe [i
în regul\, dar cînd a]i ajuns cu ele acas\ nu mai erau decît ni[te am\rîte de buc\]i de hîrtie, f\r\ nici cea mai
mic\ valoare. Parc\ cineva suflase peste ele [i le luase toat\ puterea. Înc\ o în[el\torie, dar ce s\ faci dac\
necuratului îi place s\ se joace [i are un chef de glume.

Femeile sînt cele mai slabe de înger, asta se [tie: oricînd [i-ar vinde sufletul pentru cîteva haine frumoase,
ni[te parfumuri [i cîteva perechi de dresuri fine. {i, exact ca-n carte, istoria poate s\ se repete. Nu intra]i în panic\
dac\ merge]i pe strad\ lini[ti]i [i vede]i ni[te femei respectabile care se prezint\ doar în desuuri. Le-a p\c\lit
[i pe ele Satana, nu înainte de a le vinde cele mai sofisticate iluzii. Cine [tie ce rochii de firm\ au cump\rat [i,
cînd s\ fie admirate, s-au evaporat [i nu le-a mai putut vedea nimeni.

Mijloacele de locomo]ie neconven]ionale sînt la mare c\utare. Dac\ vi se ofer\ o perie de p\r care
zboar\, înainte de a face actele pentru leasing, încerca]i-o!

Aten]ie, cei mai predispu[i la stimulii dr\ce[ti r\mîn, în continuare, scriitorii [i femeile îndr\gostite. A[adar,
messire Bulgakov, pe aici nimic nou sub soare!

P.S. Am primit de curînd cadou un parfum Azarro. De cîteva zile m\ tot uit la el [i m\ întreb dac\ o fi
vreo leg\tur\ între sticlu]a mea ro[ie, futurist\, [i distinsul domn Azazello. Recunosc, mi-e pu]in
team\…

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 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 Editura Polirom. A fost invitat\ s\ participe în cadrul Tîrgului Interna]ional de Carte, la
Budapesta, la First Novel Festival. Romanul publicat de ea anul trecut la Editura 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.
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special\ pentru cititorii est-europeni: „Problema fundamental\ a elitelor [i
intelectualilor din Estul Europei const\ în echivalarea în chip plat a proiectului
emancip\rii, a[a de cinic discreditat de comunismul de factur\ stalinist\, cu
economia de pia]\, capitalismul [i democra]ia. Nu pot sau nu vor s\ vad\ c\ ceea
ce urm\re[te capitalismul este opusul emancip\rii [i al particip\rii, anume
stratificarea noilor peisaje europene conform primatului cre\rii de valoare [i al
acumul\rii de profit, dincolo de pluralitate cultural\, participare [i solidaritate
- dincolo deci de acele virtu]i anun]ate [i apoi pervertite de modelul teoretic al
comunismului”.

{tim deja c\ vocile care s\ atace probleme de acest fel sînt automat trecute
la categoria  „stînga” - no]iune curios de indezirabil\ [i de slab reprezentat\ la
noi chiar [i la 18 ani de la c\derea Cortinei de fier. O explica]ie o d\ Vladimir
Tism\neanu, în num\rul de început de an din Revista 222, alta o d\ Marius
Babias cam în tot ce scrie. Numai c\ nu e necesar s\ fii „de stînga” ca s\ sesizezi
lucruri de felul celor men]ionate mai sus. E nevoie doar de o cultur\ a alternativelor
[i de gîndirea critic\ fie [i punînd în pericol confortul cu riscul confortului pe
care ]i-l dau convingerile oferite pe tav\ în media. Dar alternativele î[i fac loc cu
greu în sfera public\, unde urechile sînt fine [i unde tonul (de la centru) face muzica.
Babias nu se traveste[te în erou al adev\rului/cavaler al drept\]ii, ci î[i vede de
problemele artei, cu care [tim c\ s-a ocupat dintotdeauna. Dar ce te faci cînd arta
nu e o planet\ în sine, ci se produce în miezul unei epoci [i al unei societ\]i pe care
le reprezint\, fie c\ polemizeaz\ cu ele sau se pune de acord? Aici apar punctele
problematice, pe marginea c\rora merit\ s\ insiste un teoretician al artei [i, inevitabil,
al societ\]ii care o produce. 

Înainte de a ajunge la art\, la rolul ei în actuala ordine mondial\ [i la ce poate ea
s\ fac\ pentru a atrage aten]ia asupra cîtorva probleme, Marius Babias expune o parte
dintre aceste probleme în cadrul unei ecua]ii pe care doar dac\ n-ai bun\voin]\ n-o
po]i pricepe. Povestea e urm\toarea: controlul Noii Economii asupra mentalit\]ilor,
impunînd o ideologie profund liberal\, a poluat, încet [i sigur, toate formele de expresie,
de la „forumurile” publice, unde datul cu p\rerea diminueaz\ amploarea [i prestigiul
criticii reale, pîn\ la noile media, care difuzeaz\ înmiit mesajul dominant, [i pîn\ la art\,
care, chiar [i cînd protesteaz\ (de „lupt\” nu mai încape vorb\) împotriva discursurilor
absolutizante, se folose[te de categoriile construite de aceste discursuri. Un exemplu
excelent este cel al bienalelor de art\, care, de ceva vreme, cultiv\ imaginea „str\inului”,
ceea ce, indiferent de scopul nobil de a dezvolta toleran]a [i în]elegerea între popoare, pleac\
de la o premis\ a ideologiei globaliz\rii - Babias nume[te asta docilizare a str\inului prin
autoafirmare. Exist\ o posibilitate de reac]ie: „În fa]a primejdiei permanente [i a tenta]iei
globalismului economic în ve[mintele unui post-colonialism al identit\]ilor multiple, bienalele
ar putea avea o reac]ie de rezisten]\: nu imaginarea «altor» culturi «str\ine», ci problematizarea
conflictului dur - în m\sura în care ele clarific\ faptul c\ Lumea Întîi [i Lumea a Treia nu sînt
ansambluri care se exclud reciproc, ci sînt p\r]i cînt\rind diferit (în mod injust), legate între ele,
ale unei economii globale.”

Dup\ ce descrie cuprinz\tor [i articulat cum st\m cu ideologiile, Babias ofer\ [i solu]ii -
venind dinspre zona artei - la problemele expuse. Solu]iile încep cu exemplificarea unui proiect pe
care autorul l-a coordonat împreun\ cu Florian Waldvogel: Kokerei ZZollverein ll ZZeitgenössiche KKunst
und KKritik din Essen privind restaurarea unui fost areal industrial ca un centru pentru art\ contemporan\;
proiectul ridica problema „sferei publice”, dar dup\ trei ani de func]ionare a fost anulat de guvernul
landului, de[i fusese prev\zut pentru cinci ani. (În urma proiectului a rezultat o carte, Ora[ul ddeschis:
modele dde uutilizare, care sper c\ se afl\ în planul editorial de la IDEA, fiindc\ e aproape un manual de
adaptare a ora[ului la contemporan; ar fi de maxim interes pentru cum se poate dezvolta un spa]iu
public în ora[ele din România [i cum se pot reconfigura ele pentru a fi suportabile azi, cînd folosirile ora[ului
sînt diferite de cele pentru care fusese construit - [i v\ închipui]i c\ nu este vorba de schimbarea
bordurilor.) Un exemplu similar l-ar constitui [i „reciclarea” docurilor - acum dezafectate - din zona de nord a
Amsterdamului în areal artistic. În Bucure[ti, din p\cate, nu prea exist\ asemenea exemple, dar, ca s\ nu r\mînem
de c\ru]\, o s\ amintesc totu[i de Casa Poporului/MNAC.

Pentru ca arta s\ evite transformarea într-o marf\ a capitalismului este necesar\ emanciparea subiectului [i
reabilitarea no]iunii de critic\ în forma descris\ de Foucault, în care are sens „doar în raport cu altceva decît ea
îns\[i”, adic\, spune Babias, de „nega]ie a puterii”, care s\ se adreseze tuturor oamenilor, oferind un cadru de
mobilizare. Concluzia? „Epicentrul unui concept al criticii politice cre[te propor]ional cu augmentarea democra]iei
«nedemocratice». Schizostructurile ac]ioneaz\ atît opresiv, cît [i autoeliberator. Revoltele a[teapt\”.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu, 23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la SNSPA. Este prezent\ cu articole în
aaLLttiittuuddiinnii [i în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee..

ariana a fost de cînd se [tie o partizan\ a traiului s\n\tos. De fumat, Doamne
fere[te, n-a fumat niciodat\ - poate [i din cauz\ c\ tat\l ei, fum\tor de dou\
pachete de Carpa]i „f\r\” pe zi, murise de cancer pulmonar. Nu se atingea de
alcool nici s-o pici cu cear\. Totu[i, ca s\ fim sinceri, de pe la dou\zeci [i ceva

de ani luase decizia s\ bea o dat\ pe zi, dup\ masa de sear\, 50 de mililitri de vin ro[u, dup\
ce citise într-o revist\ naturist\ c\ vinul în cantit\]i moderate e benefic, fiind un antioxidant
puternic, ce previne bolile cardiovasculare.

S-a c\s\torit din dragoste cu Firicel. Pe vremea aceea mai mînca [i ea carne. Dup\ vreo
cîtva timp îns\, spre disperarea lui Firicel - care, în ciuda numelui s\u, era un b\rbat înalt [i lat
în umeri, cu o poft\ de mîncare greu de stins -, Mariana a trecut pe un meniu exclusiv vegetarian,
fiindc\ aproape toate studiile despre alimenta]ia s\n\toas\ pe care le citise considerau carnea
un aliment d\un\tor [i o scoteau vinovat\ pentru o gr\mad\ de boli dintre cele mai diverse, în
func]ie de animalul de la care provenea ea.

Cînd s-au cunoscut, Firicel juca baschet, fuma moderat, mergea la bere cu b\ie]ii [i vedea în
carne alimentul cel mai important din lume. {ni]ele, mici, mezeluri, gr\tare - orice era bun. Iubirea
dintre ei a fost îns\ prea mare ca s\ se împiedice de atîta lucru. Doar se [tie c\ dragostea te îndeamn\
la cele mai mari sacrificii imaginabile [i inimaginabile. Prin urmare, în al treilea an de c\snicie Firicel
nu mai fuma decît s\pt\mînal [i pe furi[, „cîte una cu b\ie]ii”, dup\ partida de baschet din
fiecare miercuri. B\rbatul ajunsese s\ a[tepte cu nesa] ziua ie[irii, dar n-am putea spune c\ asta
îi diminua în vreun fel iubirea fa]\ de aleasa lui.

Au urmat meniurile reglementate, pe baz\ de num\r de calorii [i în func]ie de calit\]ile nutritive
ale diverselor alimente. Apoi meniurile reglate în func]ie de grupa sangvin\. Mariana, care lucra
ca manager PR la o firm\ multina]ional\, se învîrtea printr-un mediu în care astfel de discu]ii se
desf\[urau obsesiv, ca tot ce era legat de s\n\tate [i perfec]iune trupeasc\. A[adar, nu i-a fost
prea greu s\ se adapteze la spiritul epocii, pentru care p\rea deja preg\tit\. Firicel îns\, care era
contabil autorizat, ori de cîte ori ie[ea „pe teren”, adic\ mergea în ora[, mai înghi]ea cîteva h\lci
de animal, pr\jit sau fiert, în vreun restaurant ce-i ie[ea demonic în cale. Uneori Mariana afla [i
atunci izbucneau periodicele [i atît de banalele certuri de familie. Ea nu voia decît s\-l ajute s\
duc\ un trai s\n\tos, s\ tr\iasc\ amîndoi cît mai mult, s\ nu ajung\ s\ se tîrasc\ prin spitale, cu
boli incurabile, provocate de nes\buin]\, l\comie [i alte vicii umane. Nu vedea el cum începe
s\ i se depun\ gr\sime pe burt\, cum face f\lcu]e, cum îl pînde[te arterioscleroza? Carnea era
otr\vitoare - o dovediser\ sute de studii medicale. Berea la fel. {i parc\ nu [tia ea c\ so]ul ei
mai tr\gea [i din ]igar\, c\ î[i f\cea pl\mînii praf?

Pe Firicel îl mai salva faptul c\ juca în continuare baschet cu b\ie]ii. Dar asta nu se
compara cu cele [ase ore de jogging [i cele trei [edin]e de aerobic s\pt\mînale ale Marianei.
Ce-i drept, femeia era pu]in nedreapt\: chiar dac\, l\sat de capul lui, trupul lui Firicel s-ar fi
putut degrada, deocamdat\, sub supravegherea Marianei, el se p\stra în limitele acceptate
de tabelele pe care so]ia lui le consulta cu sfin]enie în fiecare sear\, dup\ cin\, cînd se cînt\reau
[i se m\surau amîndoi în dormitor. În ceea ce o privea pe Mariana, la 35 de ani, ea
r\m\sese la fel de supl\ ca [i în studen]ie, ba chiar avea cîteva kilograme în minus. Poate
c\ se ridase u[or, iar pielea i se în\sprise [i i se întunecase, dar a[a ceva era absolut
natural.

Dar dac\ pe Mariana micile sc\p\ri ale so]ului ei o sîcîiau moderat, exista o persoan\
al c\rei mod de via]\ i se p\rea o sfidare la adresa tuturor principiilor ei. Persoana
aceea era vecina lor, doamna Farmache, care dep\[ise 90 de ani. B\trîna doamn\
fuma cel pu]in un pachet de ]ig\ri pe zi - sau a[a b\nuia Mariana, care nu o v\zuse
niciodat\ altfel decît tu[ind sec, în rafale, [i cu o ]igar\ fumegînd\ în col]ul gurii -, iar
în cele cîteva d\]i în care cele dou\ vecine î[i vorbiser\ fa]\ în fa]\, tîn\ra
vegetarian\ putea s\ jure c\ sim]ise un damf puternic de coniac venind dinspre gura
zbîrcit\ a celei ce-i sfida modul de trai s\n\tos.

În ziua în care doamna Fotiadi a murit, la respectabila vîrst\ de 96 de ani, Mariana
l-a tîrît pe Firic\ la cimitir, în urma cortegiului funerar, laolalt\ cu o mîn\ de oameni

mult mai b\trîni decît ei. Rudele doamnei au privit-o cu o oarecare înduio[are, ca
pe o vecin\ inimoas\ ce se dovedea, dar [i cu un strop de suspiciune, ca în

toate cazurile în care e implicat un mort [i o poten]ial\ mo[tenire. În fa]a gropii
deschise, Mariana, îmbr\cat\ în negru [i cu o figur\ impenetrabil\, a aruncat

[i ea un bulg\re de p\mînt peste co[ciug, iar sunetul sec al izbiturii i-a
sunat ca o sentin]\ definitiv\, f\r\ drept de apel.

În drumul spre poarta cimitirului a abordat-o o b\trîn\ îmbr\cat\ tot
în negru, probabil una dintre rudele doamnei Fotiadi. Înalt\ [i slab\ ca un

stîlp electric, b\trîna [i-a ridicat voalul uzat [i a întrebat-o, agitînd o
]igar\:

- Dr\gu]\, n-ai matale un foc?
Mariana a privit-o scurt, t\ios, [i a scuturat din cap. De lîng\ ea,

Firicel, galant ca întotdeauna, a scos reflex o brichet\ din
buzunar.

- Poftim, doamn\!
- Mul]umesc, i-a r\spuns b\trîna, puf\ind cu poft\.

Firicel se uit\ repede la so]ia lui [i î[i vîrî bricheta în buzunar.
Îl a[tepta o sear\ grea.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 38 de ani scriitor, publicist [i umorist român. Redactor
[i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele AAddiioo,, aaddiioo ppaattrriiaa

mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa, RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii, FFaaiirriiaa - oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\,
DDEEXX-uull [[ii sseexxuull..
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alex. 
cistelecan

P entru g`ndirea comun\ [i cea [tiin]ific\,
nimic nu poate fi mai clar [i de la sine
în]eles dec`t legile cauzalit\]ii. Investi]ia
de apodicticitate de care se bucur\

aceste legi e at`t de cov`r[itoare, înc`t raportul
dintre eviden]\ [i cauzalitate st\, mai degrab\,
astfel: nu at`t binomul cauz\-efect e cel mai evident
lucru din c`te exist\ sub soare, c`t eviden]a
îns\[i e construit\ [i fundamentat\ pe scheletul
acestui binom.

În teoria lacanian\, lucrurile stau exact pe
dos. Cauza este, aici, „un concept, la urma urmei,

inanalizabil... De fiecare dat\ c`nd vorbim despre
cauz\, exist\ în acest termen ceva anticonceptual,

indefinit. Nu exist\ cauz\ dec`t pentru ceea ce nu e
în regul\ [Il n’y a de cause que de ce qui cloche]”1.

Cum a[a? Din cel pu]in dou\ motive. Mai înt`i, cauza
se opune aici, paradoxal, cauzalit\]ii; „ea se distinge

de ceea ce e determinant într-un lan], adic\, altfel spus,
de lege”2. Acea cauzalitate liniar\ [i care este redus\ în

corpusul [tiin]ei la un set de legi rateaz\, din punctul de
vedere al lui Lacan, natura cauzei. Într-un mod similar cu

evenimentul la Badiou (ca s\ leg\m [i cu semnifica]ia politic\
a termenului „cauz\”) sau cu dezv\luirea ustensilului la Heidegger,

cauza este, pentru Lacan, chiar cea care rupe scurgerea fireasc\,
natural\ a lucrurilor. Ceea ce înseamn\ c\, de partea cealalt\ a

binomului nostru, „efectele se descurc\ bine doar în absen]a
cauzei” 3.  Prin acest aspect al no]iunii  de cauz\, Lacan se

desprinde deja de curentul structuralist cu care e asimilat de obicei:
în teoria sa psihanalitic\, exist\, pe l`ng\ nivelul func]ion\rii automate

a re]elei semnificante (pe care mizeaz\ structurali[tii [i la care se refer\
expresia lacanian\ „automatism de repeti]ie”), cauza care, tocmai, are

rolul de a întrerupe func]ionarea lin\ a acestui automatism [i de a pune
sub semnul întreb\rii legile sale aparent universale4.

În al doilea r`nd, cel\lalt aspect subminat de teoria lacanian\ a cauzalit\]ii
vizeaz\ temporalitatea. Pentru opinia comun\, rela]ia dintre cauzalitate [i

temporalitate e chiar mai str`ns\ dec`t raportul pe care l-am men]ionat mai sus,
dintre cauzalitate [i eviden]\: s-ar zice c\ nu at`t perechea cauz\-efect urmeaz\

fidel scurgerea timpului, c`t aceasta din urm\ se pliaz\ pe modelul oferit de
prima. De la sine în]elesul temporalit\]ii deriv\, altfel spus, din firescul cauzalit\]ii.

Pentru Lacan, dimpotriv\, aporiile cauzalit\]ii nu pot s\ nu implice ni[te paradoxuri

„„m
i-am pus ochelarii prin care v\d bucurii./
nimic nu se mi[c\ - copiii doar joac\ [otronul“,
„casele se transform\ în turt\ dulce“, „t\cere [i
urm\ de talp\ în z\pad\“, „castele de nisip

acoperite cu alge verzi-maronii,/ juc\rii de copii“, „un zmeu s-a
în\l]at at`t de sus -/ a[a cum eu nu am reu[it niciodat\“, „[iraguri
[i p`nze/ care plutesc în adierea dimine]ii“, „am f\cut din cuvinte
case de ciocolat\, batoane de înghe]at\ cu vanilie/ [i
avioane de h`rtie comestibil\“, „urmeaz\ s\ vin\ diminea]a/
împreun\ cu promisiunile ei de caramel“, „un poem obosit [...]
a f\cut s\ plesneasc\/ bobocii prin parcuri“, „firele ierbii fo[g\ie,
v`ntul mestec\/ vat\ de zah\r“. Test: ce pute]i spune, la
prima vedere, despre aceste versuri? Dar despre autorul lor?
Este un autor sau o autoare? T`n\r sau b\tr`n? Eu a[ r\spunde
a[a: Poeme îîn lloc dde ttutun, volum ap\rut de cur`nd la Editura
Brumar; autorul - Bogdan O. Popescu, poet [i medic neurolog,
ajuns deja la al [aptelea volum - descrie, în plin\ epoc\ dou\miist\,
dar foarte vag dou\miist, experien]a ini]iatic\ à rebours, „de
o parte [i de alta a vie]ii“, a renun]\rii la fumat, încheiat\ dup\
zece zile cu aparent succes. 

Vocea din spatele Poemelor îîn lloc dde ttutun este una foarte
special\: l\s`nd la o parte fragmentele unde vine vorba de
prezen]a mai mult sau mai pu]in concret\ a femeii iubite, avem,
cred, de-a face cu ceea ce Hortensia Papadat-Bengescu numea
„ochiul hermafrodit“ al autorului; cu un anume fel de a scrie -
destul de rar la autorii mai tineri de ast\zi - ca un b\rbat [i ca
o femeie în acela[i timp, echilibrat [i „cu nerv“, atent la detaliu
[i capabil de viziuni-sintez\, delicat [i impetuos, f\r\ a ascunde
sau a exhiba ostentativ ceva. Se trece mereu, de-a lungul
experimentului-cur\, de la perioade de acalmie, de ocupa]ii

cotidiene, de hoin\real\ prin lume [i prin
„insectarul memoriei“, la perioade de chinuitoare
luciditate, a corpului [i a întregii fiin]e, în
care ma[in\ria uman\, defectat\ [i r\mas\ f\r\
mecanismul exterior de ap\rare numit ]ig\ri, se
mi[c\ în gol [i strig\ dup\ ajutor. {i poezia trece,
astfel, de pe o parte pe alta a monedei: „poemul
meu nervos d\r`m\ tot ce a realizat/ poemul
meu iubitor [i tacticos/ de p`n\ acum“.

Frumuse]ea c\r]ii vine [i dintr-o [tiin]\ a punctului
de vedere inedit, spontan [i f\r\ nici o artificialitate
asupra lumii; de altfel, pe prima pagin\ g\sim
autoportretul infantil-avangardist al poetului cu o
ma[in\ în loc de trup [i cu dou\ pipe în loc de must\]i,
din care fumeg\ inscrip]ia: „O ma[in\rie uria[\ cu aburi
prin care vezi cum vreau eu“. Iat\ c`teva reu[ite ale
acestui punct de vedere: „m-am speriat, întruc`t cu m`na
dreapt\/ ]in minte cine s`nt,/[...] vorbesc la înt`lnirile
cu oamenii de z\pad\ care se topesc/at`t de încet“, „tu
ai fumat tot/ [i r\d\cinile plantei numit\ tutun/ [i p\m`ntul
din jurul ei/ [i picioarele oamenilor care o cultiv\“ (despre
un prieten mort), „pere]ii s`nt da]i cu fond de ten“, „prim\vara
coboar\/ ca o femeie frumoas\ dintr-un mercedes“, „p\m`ntul
pr\fuit de pe piept nu se mi[c\/ dec`t c`nd citesc“,
„cineva a desenat cu peni]a ro[ie/ o linie aproape orizontal\
departe“ (despre r\s\rit). Iar sensibilitatea aceasta e cu at`t
mai surprinz\toare cu c`t e creat\ printr-un fel de dereglare
aparent non-benefic\ a sim]urilor. Dac\ în general se consider\
c\ substan]ele „dereglatoare“ (tutun, cafea, droguri, alcool)
schimb\ percep]ia asupra lucrurilor, aici, invers, starea de
„trezie“ este generatoare de imagini poetice, dar p`ndit\
mereu de disperarea mocnit\ a sevrajului: „m\ stimulez cere-
bral profund s\ nu/ mai fumez/[...] ajutor“, „totu[i a[ fuma
o ]igar\. m\car un chi[toc“, „apoi nelini[tea, iminen]a/
înt`mpl\rii unor nenorociri prin cele mai str`mte locuri ale/
existen]ei mele“. Solu]iile? Scrisul (de „poeme în a[teptare“),
dar [i, surprinz\tor pentru un b\rbat, g\titul (cu tact, cu
aten]ie la arome [i la nuan]e, pr\jind chiar iubirea „pe o parte
[i pe alta“) [i ordinea (poemul „ordine“ se întinde pe cinci
pagini [i se încheie astfel: „ce mult mai simplu este s\
tragi din ]igar\/ dec`t s\-ncerci s\ ordonezi întreaga fiin]\
prima oar\“).

În sf`r[it, pentru c\ [i obiectul-carte este important,
mai ales în cazul poeziei, s`nt de remarcat [i schi]ele alb-
negru (intercalate printre poeme), care mai de care mai
n\stru[nice [i mai... sibilinice: parafraze la Magritte - pip\
înso]it\ de avertismentul „ceci n’est pas une pipe, ceci

est un poème“ [i la Escher - dou\ m`ini care î[i întind
una alteia c`te o pip\, c`teva iluzii - un v`rtej av`nd în centru
dou\ pipe, o pip\ multiplicat\ în [apte exemplare, un
semn de întrebare-pip\. Ele construiesc un comentariu
autoironic al c\r]ii, prob`nd finul sim] poetic al raportului
între serios [i glum\, între humour [i humour-noir.
Aceea[i impresie de joc grav o creeaz\ [i rama volumului
- poemele integral rimate „poeme în loc de tutun“
[i „zece zile“, introducere [i bilan] al lipsitei de
fumuri aventuri.

De[i are un subiect aparent nedemn de a
intra în poezie, „povestea“ Poemelor îîn lloc dde
tutun este autentic\ [i tocmai prin aceasta
reu[e[te s\ î[i ]in\ cititorii (fie ei fum\tori,
nefum\tori sau pe cale de a se l\sa de fumat)
în priz\ p`n\ la final, exact ca „jocul de
ping-pong egal de o parte [i de alta a
fileului“ dintr-unul dintre cele mai reu[ite
poeme ale volumului – „ziua a zecea“:
„ping-pong prelung [i repetat în
mintea mea/ deocamdat\ egal de
o parte [i de alta a vie]ii“.   

MMaarriieevvaa IIoonneessccuu, 23 de ani, este
student\ în anul IV la Facultatea de
Litere din Bucure[ti, sec]ia Român\-
Francez\. Este prezent\ în antologiile
RRiimmbbaauudd 22000066 [i RRiimmbbaauudd 22000077
ale tinerilor poe]i de expresie
francez\, publicate la MMaaiissoonn
ddee ppooééssiiee, Paris.
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ireductibile de partea temporalit\]ii. Mai exact, acolo unde pentru
g`ndirea comun\ exist\ o analogie fireasc\ între trecut [i viitor,
cauz\ [i efect, pentru teoria lacanian\ cauza relev\ de un fel
de viitor anterior, de un fel de trecut care n-a fost nicic`nd
prezent.

Numele acestei entit\]i absolut ambigue este „traum\”.
Pe de o parte, în ceea ce prive[te raportul cauz\-efect, trauma
este cea care se manifest\ prin dereglarea efectelor, prin
blocarea discursului [i a gesturilor fire[ti ale subiectului.
De ce, dat\ fiind aceast\ exterioritate a traumei fa]\ de
efecte, continu\m s\ o numim cauz\? Pentru c\ spre
deosebire de animal, la care trauma este ceva accidental,
o simpl\ excep]ie, la subiectul uman, scuza]i expresia,
trauma este fenomenul constitutiv prin excelen]\,
antropogeneza îns\[i. 

Pe de alt\ parte, în ceea ce prive[te temporalitatea
traumei, lucrurile s`nt ceva mai complicate [i ne oblig\
s\ arunc\m un ochi peste istoria psihanalizei. În prima
teorie a lui Freud, trauma numea un fenomen real de
seduc]ie petrecut pe bune în anii de ucenicie ai infantului.
Ulterior, trauma ajunge s\ constituie la Freud cu totul
altceva: în sine, evenimentul la care se refer\ ea este
aproape irelevant. Ceea ce-i confer\ natura sa traumatic\
este efortul repetat de interpretare pe care subiectul îl
depune [i, implicit, investi]ia fantasmatic\ pe care acesta
o realizeaz\5. Iat\ de ce, în cazul traumei, se poate vorbi
despre un trecut care n-a fost nicic`nd prezent. Practic,
„aspectul fantasmatic al traumei este infinit mai important,
în timp ce evenimentul trece în plan secund în ordinea
referin]elor subiective”6. Din acest motiv, viziunea curent\
asupra psihanalizei, conform c\reia aceasta s-ar aplica
doar cazurilor extreme de abuzuri asupra copilului [i, în
lipsa acestora, ea ar fi nevoit\ s\ le inventeze, este complet
paralel\ cu adev\rul: în primul r`nd, trauma nu este un
eveniment în sine, reperabil ca atare în istoria subiectului,
ci este rezultatul repeti]iei [i efortului de semnificare; iar
în al doilea r`nd, subiectul nu este niciodat\ simpla victim\
a acestei traume, ci exist\ întotdeauna din partea sa o
investi]ie libidinal\ în aceast\ scen\. 

Ca atare, temporalitatea traumei ([i, deci, a cauzei în
psihanaliz\) nu poate fi figurat\ dup\ modelul kantian al
unei linii drepte, ci necesit\, iar\[i [i iar\[i, modelul benzii
Moebius: trauma este cea care perturb\ func]ionarea registrului
simbolic [i cu toate astea ea nu e dec`t produsul retroactiv al
propriilor sale efecte, neexist`nd ca atare înaintea instituirii
acestui registru simbolic. Lacan a numit aceast\ temporalitate
a traumei „sincronie”: spre deosebire de simpla simultaneitate,
acel ceva cu care ne confrunt\m aici este o paradoxal\ coinciden]\
a trecutului [i a prezentului, a unui prezent în care rezoneaz\ un
trecut [i a unui trecut care n-a fost nicic`nd prezent. 

Din cele înv\]ate ast\zi, rezult\ cel pu]in dou\ consecin]e decisive,
capitale, adic\ oarecum importante. Mai înt`i, în celebra disput\
milenar\ dintre adep]ii facult\]ilor înn\scute [i cei ai facult\]ilor
dob`ndite, Lacan î[i asum\ postura imposibil\ de arbitru impar]ial,
pled`nd pentru o paradoxal\ „dob`ndire a înn\scutului”7. E [i \sta
unul dintre sensurile lui Wo Es war, soll Ich werden. 

În al doilea r`nd, din cele spuse decurg ni[te consecin]e deloc
fericite pentru un concept derivat din fenomenologia catolic\ francez\ [i
care face furori în ultima vreme prin critica literar\ de la noi. M\ refer, desigur,
la „experien]a revelatoare”. Dac\ afirma]iile noastre de mai sus s`nt adev\rate
- [i a[a s-ar zice - rezult\ c\ la „origine”, scuza]i, din nou, expresia, nu avem nici
o experien]\ [i, implicit, nici o revela]ie. A[a-zisa experien]\ revelatoare a
fost, o dat\ ca niciodat\, o scen\ îngrozitor de relevant\, dar care n-a revelat
nimic, [i va fi, la calendele grece[ti, o experien]\ revelatoare atunci c`nd se va
dovedi a fi perfect irelevant\. 

_______________
1 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXII:: LLeess qquuaattrree ccoonncceeppttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee, AFI, p. 28.
2 Ibid.
3 Ibid., p. 144.
4 Cf. Bruce Fink, TThhee LLaaccaanniiaann SSuubbjjeecctt.. BBeettwweeeenn LLaanngguuaaggee aanndd JJoouuiissssaannccee, Princeton University Press, Princeton,

1995, p. 31.
5 Cazul cel mai reprezentativ este celebra cur\ a omului cu lupi.
6 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree II:: LLeess ééccrriittss tteecchhnniiqquueess (1953-54), AFI, p. 72.
7 Cf. Bertrand Ogilvie, LLaaccaann.. LLaa ffoorrmmaattiioonn dduu ccoonncceepptt ddee ssuujjeett (1932-1949), PUF, Paris, 1987, pp. 83-84.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani, doctorand la Universitatea Babe[-Bolyai [i redactor la revista [i Editura IIddeeaa. A publicat volumul
de eseuri VViiaa]]aa ccaa ffiillmm ppoorrnnoo.. PPrroottooccooaalleellee LLaaccaann, Editura Aula, 2007.

S pune falsul editor dup\ ce cite[te falsul
manuscris al unui t`n\r, „g\sit într-o
cutie dintr-un sertar din biroul tat\lui
s\u aflat la mansarda re[edin]ei lor

de la ]ar\”, care constituie grosul acestei c\r]i:
„Imagina]ia de care d\dea dovad\ acest contabil

se înt l̀ne[te rar la un om din bran[a sa. For]a descrierilor
te f\cea s\ juri c\ un asemenea personaj extraordinar

cum era cel aflat în centrul scrierii sale a existat cu
adev\rat [i a f\cut toate c`te s`nt scrise acolo.” El î[i

asum\ aici o ironie ce urmeaz\ s\ fie detectat\ ulterior
[i care ar trebui s\ dea lecturii un alt nivel de interpretare.
Pentru c\ imagina]ia nu ]ine de altceva dec`t de g`nduri
[i idei pe care le ai [i pe care ar fi bine s\ le ui]i, for]a
descrierilor domin\ prin absen]\ iar personajul extraordinar,
Teodor Omul, este o construc]ie gratuit\, goal\, un
personaj at`t de extraordinar înc`t este lipsit de orice urm\
de credibilitate. Cele scrise acolo se afl\ pe linia unor idei
epuizate, deja obositoare prin insisten]a din ultimii
anii: ironie, parodie, intertext, rescriere, reinterpretare
soft, parodic\ a istoriei, religiei, literaturii. Doine, legende,
balade, al\turi de cronicari, literatur\ veche, romantism,
modernism, teorii [tiin]ifice s`nt luate, amestecate [i
aruncate în discursul dezl`nat al contabilului. {i un scenariu
conspira]ionist care are grij\ ca vocea sectei lui Teodor
s\ nu se fac\ auzit\. 

Literatur\ cu iz postmodern care î[i rateaz\ îns\
finalitatea. Autorului nu-i iese, pentru c\ vrea prea multe.
Dou\ lucruri m\ intereseaz\. În primul r`nd trama slab
construit\. La nivel narativ nu se înt`mpl\ nimic (din
p\cate nu asta se urm\re[te), în primul r`nd pentru c\ se
înt`mpl\ doar lucruri extraordinare, fabuloase, voit-
neverosimile [i, în al doilea r`nd, pentru c\ ele s`nt
str\b\tute de un diluat fir conspira]ionist, care presupun
c\ ar fi trebuit s\ le uneasc\ dar n-o face. Faptele s`nt
povestite de un contabil paranoic (nici m\car asta,
deoarece paranoicul fantazeaz\ în marginea realit\]ii)
care, în plin\ obsesie conspira]ionist\ - istoria lui Teodor
Omul, mai mult ne-om, o întrupare a tuturor calit\]ilor
imaginabile într-o persoan\, [i a apostolilor lui trebuie
[tears\ de autorit\]i -, preocupat deci de aceast\
idee fix\, nu uit\ s\ fac\ zeci de trimiteri la Orwell,
Kafka, Pynchon (s\ fie o coinciden]\ faptul c\ secta
î[i cump\r\ la un moment dat un Chevrolet Impala,
iar în alt\ parte se concretizeaz\ pe fug\ teoria
entropiei?) [i al]ii. Un dizident nebun urm\rit de
Securitate în jurul bibliotecii. Nu doar c\ nu po]i
lua în serios un asemenea personaj, dar el
blocheaz\ accesul la al doilea nivel al lecturii,
legat de imposibilitatea cunoa[terii, iluzia
literaturii, critica [tiin]ific\. Nu po]i crede
în discursul unui paranoic care î[i permite

distan]e, are pozi]ii „slabe” fa]\ de literatur\
[i cunoa[tere, din simplul motiv c\ este

paranoic, nu poate avea atitudini blazate

sau ludice. Finalul î]i împline[te lipsa de a[tept\ri c\ci
cartea reu[e[te cumva s\ se piard\ pe drum, s\-]i dai
repede seama de schematismul ei. Excesiv [i pompos,
ultimul capitol, ultim\ aluzie, de data asta la celebrul
monolog al lui Molly Bloom, care ar fi trebuit s\ schimbe
perspectiva [i s\ denun]e deraierile schizofrenice ale
contabilului, r\m`ne doar superfluu, totul fiind at`t de
for]at [i inocent construit. 

Al doilea lucru ratat este stilul. Autorul mizeaz\ pe
efecte de umor de genul cli[eelor lingvistice, aforismelor,
paradoxurilor banalizate. {i naufragiaz\ în teritoriul
glumi]ei. Un cli[eu este luat [i transformat într-o expresie
fad\, neinspirat\: „Vorbea oamenilor str`n[i în jurul s\u,
iar ace[tia îl ascultau cu porii dilata]i la maximum...” (s.m.),
un aforism este „deconstruit” [i
ajunge sentin]\ ieftin\: „În istorie,
mai mult chiar dec`t în fizic\,
nimic nu se pierde, nimic nu se
c`[tig\, totul se transform\.”
Multe lucruri c\utate, umor slab,
facil, de emisiune TV.

Senza]ia nu este aceea a unui
om care tr\ie[te un co[mar
real al istoriei ci a unei trupe
de a[a-zi[i umori[ti care, în loc
s\ se ocupe de politic\, sport [i
starlete, s-au apucat de istorie,
fizic\, filozofie [i literatur\.
Distopiile s`nt parodiate vulgar,
societatea concentra]ionar\
sugerat\ prin acel Comitet, o
lipsit\ de umor asocia]ie a
administratorilor de bloc corup]i,
Clubul dde bbiliard este chiar un
club de biliard, în orizontul c\ruia
s-a derulat istoria omenirii. Efect
inexistent, suspans urm\rit,
afectat [i prelungit în condi]iile
în care, încep`nd cu pagina 30,
e[ti deja plictisit. }i se promit
esen]e tari [i ]i se d\ gust înec\cios de fum.

Defectul, nu foarte greu de evitat, este u[urin]a cu
care se cedeaz\ în fa]a unor idei dintre cele mai banale.
C\ci „nucleul dur” al ironiei este ocupat de seriozitate -
batjocorit\, neputincioas\, ridicol\ -, în nici un caz de
superficialitate. Prin asta el î[i rateaz\ chiar miza c\r]ii,
adic\ posibilitatea transform\rii unor gesturi existen]iale
e[uate într-o analogie cu istoria ideilor, credin]elor,
literaturii. 

S\ încheiem totu[i cu vorbele editorului (fals), care
este sigur „c\ aceast\ savuroas\ fantezie va cuceri aprecierea
publicului rafinat iubitor de curiozit\]i literare.”

EEuuggeenn MMiicc[[aa, 30 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti,
Masterul de Traducere literar\ englez\;  a publicat traduceri pe Translation
Café.

eugen mic[a

ccccaaaarrrrtttteeeeaaaa  ddddeeee  pppprrrroooozzzz `̀̀̀
literatur` cu iz postmodern 
care \[i rateaz` finalitatea

Tudor C\lin, CClluubbuull ddee bbiilliiaarrdd,
Editura Cartea Româneasc\,
2007.
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Pessimism for beginners
R`zvan Mihai N`stase

Andrei Dobo[, m\n\[tur sstory, Editura Vinea, Bucure[ti,
2007, 75 pg.

Radu Dumbrav\, ~nchideri îîn ttorent ppelicule mmentale,
Editura Vinea, Bucure[ti, 2007, postfa]\ de Nina Vasile,
96 pg.

Carmen Dominte, Tu ccu vvia]a tta ppe bbancheta ddin ffa]\.
eu ccu mmoartea mmea ppe bbancheta ddin sspate - poezie de scurt
metraj, Editura Vinea, Bucure[ti, 2007, 78 pg. 

Am în fa]\ 3 c\r]i de poezie ap\rute în 2007, în fapt, 3
debuturi, toate la Editura Vinea, [i, lucru ciudat, toate
premiate cu „marele premiu pentru debut în poezie”, edi]ia
a XVI-a. Las la o parte faptul c\ mi s-ar p\rea firesc s\ nu
existe dec`t un singur mare premiu. Conteaz\ doar c\ ne
afl\m în fa]a unor volume de debut care, cel pu]in oficial,
au trecut de un filtru critic [i au ie[it c`[tig\toare. Cum arat\
c\r]ile lui Andrei Dobo[, Radu Dumbrav\ [i Carmen Dominte?
Exist\ ceva ce le apropie dincolo de frazarea, evident,
diferit\?

Polite]ea m\ îndeamn\ s\ încep cu doamnele. Carmen
Dominte, tu ccu vvia]a tta ppe bbancheta ddin ffa]\. eeu ccu mmoartea
mea ppe bbancheta ddin sspate. Cartea este alc\tuit\ din 26 de
poezii intitulate script-uri, un fel de scenarii biografice
miniaturale. Nota]ia e aluvionar\, ca un flux de sentimente,
senza]ii, impresii de moment. Toate de o nemaipomenit\
triste]e. „Brusc chipul ei se-ntoarse rimelul îi curgea/ peste
h`rtia de pudr\ a obrajilor... umbra ei/ despletit\ îmb\tr`nise...
în oglind\ se vedea/ numai o inocen]\ moart\ [i rochia ei
ro[ie/ decolorat\”. Fiin]a uman\ în poezia doamnei Carmen
Dominte e disperat\, învins\, la p\m`nt: „s`nt un corp
mototolit/ pe dale de asfalt rece/ liniile [otronului. Le pip\i
cu obrazul”. Impresia autoarei e c\ f\r\ suferin]\ [i
privire neagr\ nu exist\ poezie. C\ doar momentele de
triste]e profund\ din via]a noastr\ s`nt poetice. Concluzia
se re]ine, trecem la urm\torul debutant.

Radu DDumbrav\ propune o formul\ poetic\ diferit\, cu
versuri lungi [i strofe compacte, într-o în[iruire care aduce
a flux al con[tiin]ei, un fel de proz\ liric\ ce se transform\
în poezie numai din motive ce ]in de form\, de scindarea
arbitrar\ a textului. Textul cuprinde mult\ intertextualitate
[i mult\ încordare. De foarte multe ori discursul devine
incoerent, asocierile între evenimente, st\ri, obiecte se fac
f\r\ ca cititorul s\ poat\ deslu[i pa[ii ra]ionamentelor.
Nu de pu]ine ori ne trezim într-un v`rtej interminabil de
cuvinte, din care nu se re]ine dec`t o viziune sumbr\ asupra
existen]ei. Ritmul e sufocant [i sufocat, poezia parc\ nu are
aer [i se îneac\ cu fiecare vers: „în ultimul [i în ultimul hal
o [tiam pe ea (femeia [tirb\)/ dintr-un film suedez nu f\cea
nimic asculta muzic\ pe/ sub mas\ [i î[i mai storcea bubele
de pe beregat\ [i a[tepta/ parc\ un fel de sf`r[it revolu]iile
noastre p\g`ne despre/ ele s\ discut\m [i nu despre
singur\tatea st\p`nului” etc. 

Ajung în cele din urm\ [i la Andrei DDobo[, cel mai
promi]\tor dintre cei trei pe care i-am citat aici. În poezia
lui, încordarea, viziunea întunecat\ [i tensiunea se
topesc în imagini calme, s`nt înghi]ite de fr`nturi miraculoase
de poezie care mai topesc ceva din elanul de doliu care pare
s\ îi fi cuprins pe debutan]i. m\n\[tur sstory este un
volum destul de echilibrat, cu multe momente frumoase,
dar [i cu destule poticneli. C`nd devine prea relaxat, Andrei
Dobo[ cade în p\catul unei banaliz\ri excesive. Spune
platitudini, uneori de prost gust: „s`nt fericit/ [i de fericit
ce s`nt/ pun m`na pe fundul/ tuturor bunoacelor care-mi
ies în cale”. Alteori, foarte simplu [i auster, te face s\ tremuri:

„de ce s\ ne trezim/ de ce s\ ne trezim/ [i dac\ ne trezim/
ce s\ facem”. 

Ce re]inem din toate aceste „mari premii”? C\ pentru
a c`[tiga un trofeu în poezie trebuie s\ str`ngi din din]i [i s\
încrun]i din spr`ncene? Sau c\ debutan]ii simt c\ nu î[i pot
face loc printre poe]ii veritabili dec`t venind cu o viziune
sumbr\ asupra vie]ii, mai mult sau mai pu]in autentic\?
Poate c\ starea asta de fapt se datoreaz\ în mare parte [i
felului în care s`nt alc\tuite manualele [colare (care întotdeauna
îl vor trece la mare cinste pe-un Bacovia [i îl vor uita complet
pe Top<rceanu, care vor t\ia în fel [i chip „Luceaf\rul”,
dar nu vor consemna niciodat\ un „Antropomorfism”).
Destul acum cu pl`nsul de mil\. Pentru a progresa în vreun
fel, [i a mai [terge din tiparele [i automatismele unei poezii
care se complace într-o b\ltoac\ difuz\, ar trebui propus
un model diferit. O dovad\ clar\ c\ se poate face poezie
[i altfel. Pe scurt. La BBC 4, candida]ii de anul acesta la
premiile T.S. Eliott pentru poezie [i-au citit c`te dou\ poeme.
Asculta]i, citi]i [i v\ minuna]i, dragi debutan]i [i cinsti]i
cetitori, poezioara Pessimism ffor bbeginners de Sophie
Hannah :

http://www.bbc.co.uk/radio4/today/listener_editors/tseliotprize
2007.shtml

Pentru cei care nu vor avea timp sau chef s\ intre pe
link-ul de mai sus, transcriu poezia în englez\. Un bun
exerci]iu, pentru debutan]i & consacra]i deopotriv\, ar fi
s\ o traduc\. Nu-i pu]in lucru s\ scrii deta[at, cu ironie, cu
rim\, f\r\ crispare. {i înc\ ceva. Hot\r`t lucru, pesimismul
e doar pentru încep\tori!

Pessimism ffor BBegginners
When you’re waiting for someone to e-mail,

When you’re waiting for someone to call - 
Young or old, gay or straight, male or female -
Don’t assume that they’re busy, that’s all.

Don’t conclude that their letter went missing
Or they must be away for a while;
Think instead that they’re cursing and hissing - 
They’ve decided you’re venal and vile,

That your eyes should be pecked by an eagle.
Oh, to bash in your head with a stone!
But since this is unfairly illegal
They’ve no choice but to leave you alone.

Be they friend, parent, sibling or lover
Or your most stalwart colleague at work,
Don’t pursue them. You’ll only discover
That your once-irresistible quirk

Is no longer appealing. Far from it.
Everything that you are and you do
Makes them spatter their basin with vomit.
They loathe Hitler and Herpes and you.

Once you take this on board, life gets better.
You give no-one your hopes to destroy.
The most cursory phone call or letter
Makes you pickle your heart in pure joy.

It’s so different from what you expected!
They do not want to gouge out your eyes!
You feel neither abused nor rejected -
What a stunning and perfect surprise.

This approach I’m endorsing will net you
A small portion of boundless delight.

Keep believing the world’s out to get you.
Now and then you might not be proved right. 

Poezia \n 2007

Andrei Dobo[, mm\\nn\\[[ttuurr ssttoorryy, Editura Vinea, Bucure[ti, 2007, 75 pg.

Radu Dumbrav\,
`̀nncchhiiddeerrii îînn ttoorreenntt
ppeelliiccuullee mmeennttaallee, 

Editura Vinea, Bucure[ti,
2007, postfa]\ 

de Nina Vasile, 96 pg.

Carmen Dominte, 
ttuu ccuu vviiaa]]aa ttaa ppee
bbaanncchheettaa ddiinn ffaa]]\\..
eeuu ccuu mmooaarrtteeaa mmeeaa
ppee bbaanncchheettaa ddiinn
ssppaattee - poezie de
scurt metraj, 
Editura Vinea,
Bucure[ti, 
2007, 78 pg. 

Spre deosebire de anul 2006, la finele
c\ruia tocmai ap\rea, `n 2007 revista NNoouuaa
lliitteerraattuurr\\ a fost contemporan\ cu
apari]iile de carte, premiile [i eveni-
mentele culturale. Pe unele le-a [i comen-
tat, altele i-au sc\pat. Nu ne-am propus, de
altfel, niciodat\ s\ fim exhaustivi, ci s\
vorbim despre c\r]ile care conteaz\. ~n
dosarul din acest num\r ne-am uitat
`ndeaproape la poezia anului precedent -
R\zvan Mihai N\stase s-a ocupat de trei
debuturi, Gruia Dragomir [i Marieva
Ionescu au comentat c`teva apari]ii, iar
Ana Chiri]oiu a reluat volumele de poezie
premiate `n 2007. ~n final am inclus c`teva
poeme din doi autori str\ini: Sharon
Mesmer (cu un comentariu al 
traduc\torului, Paul Doru Mugur) [i Juan
Vicente Piqueras (`n traducerea Cristinei
Sava [i a lui Rafael Pisot).
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4 c`r]i de poezie
Gruia Dragomir

Marius Ianu[, {trumfii aafar\ ddin ffabric\!, Editura
Cartea Româneasc\, 2007, 113 p.

Andrei Ruse, BLACK JJOB, Editura Vinea, 2007, 95 p.
Gabriel H. Decuble, eclectica, Editura Cartea Româneasc\,

2007, 66 p.
Kata, r\uf\c\torul vvorbe[te, Editura Vinea, 2007, 68 p.

M-am cam împiedicat în „lirismul elementar” din volumul
{trumfii aafar\ ddin ffabric\! al lui Marius Ianu[, îns\, din fericire,
nu mi-am fracturat nimic. Cînd m\ gîndesc la cartea asta
îmi vine de fiecare dat\ în minte un citat din ea: „mie
circul \la nu mi-a spus nimic -/ eu m\ uitam ca la o pînz\
alb\” (Cîntec eelementar(3)). Un volum de poezii resentimentare,
despre „tr\darea” prietenilor ([trumfii aafl\ mmai mmulte pp\reri
p\reri ddespre [[trumfi), despre cît este de invidiat autorul
(„to]i vor s\ fie ianu[”), despre frustrarea cauzat\ de job
(„omoar\-]i patronul”), [i despre via]\ în general, plus o
poezie care e din alt desen animat, despre o floare
(Tanka: oo ffotografie).

Pe coperta a patra, Ianu[ spune c\ acest volum a fost
„influen]at zdrav\n de noile media de comunicare”, drept
pentru care m\ a[teptam la ni[te chestii experimentale, dar
în practic\ asta înseamn\ cîteva emoticon-uri [i un poem
scris în stilul messenger (home aalone 330), o aluzie la procesorul
intel (ianu[ iinside) [i cam atît. Dac\ tot exist\ atîtea referin]e
la desene animate în ultimul volum al lui Ianu[, cum ar fi
[trumfii din titlu, „nu zaie] vs. bugs bunny” ai lui R\zvan
}upa din „poemul postfa]\” sau Oblio cu care se identific\
„eul liric elementar”, ca s\ fiu în ton, l-a[ compara pe Marius
Ianu[ cu Homer Simpson care „rîcîie cu zgomot machiajul
gros cît o cl\tit\ (mmm... pancakes! ) de pe obrajii poeziei”,
ca s\ citez un critic de pe coperta a parta. Temele banale ale
poeziilor lui Ianu[: salariile, femeile la care viseaz\, grijile
casnice sau „oda” adus\ echipei Rapid, dar [i limbajul la

fel de banal în care s`nt scrise toate astea îmi aduc aminte
de Homer Simpson sau de Al Bundy întins pe canapea, cu
o bere în mîn\, poetizînd sec anodinul vie]ii (unde-ii ccanalul
xxl, k1, Pentru RRapid). Nu spun c\ nu exist\ cîteva poezii
reu[ite în aceast\ carte, îns\ le putem num\ra doar pe cîteva
degete, [i sînt oricum prea pu]ine pentru tot zgomotul care
s-a f\cut în jurul acestui volum, premiat recent de revista
Cuvântul. Plus c\ nu pot s\ îmi dau seama ce imagine despre
tîn\ra genera]ie au criticii care pun etichete de genul „cel
mai bun poet al genera]iei tinere” pe Marius Ianu[. Care
tîn\r\ genera]ie? Maneli[tii? Hip-hop-erii? Emo-kids? Sau
tîn\ra genera]ie de copii b\trîni - rockerii-folki[ti-nostalgici
- r\ma[i la stadiul în care înc\ li se par noi Bob Dylan, The
Beatles, Jim Morrison, Led Zeppelin sau Pearl Jam, care o
ard prin Club A [i Argentin? Dac\ Ianu[ este „cel mai bun
poet al tinerei genera]ii”, nici nu e de mirare c\ se cite[te
atît de pu]in\ poezie. 

Dup\ piticii ([trumfii) lui Ianu[, am dat peste BLACK JJOB-
ul lui Andrei Ruse, despre care Mihail G\l\]anu spunea în
postfa]\ c\ poate s\ ne duc\ cu gîndul la munca la negru,
îns\ mai exist\ în limba englez\ cîteva expresii la care ne
poate duce cu gîndul titlul volumului. BLACK JJOB a cî[tigat
Marele Premiu pentru Debut în Poezie al „Premiilor
Vinea” din 2007. Spre deosebire de prima lectur\, în volumul
lui Andrei Ruse am g\sit un num\r ceva mai mare de poezii
reu[ite. Dintre toate, cea care m-a impresionat cel mai mult
a fost mi-aam îîngropat ccîinele aazi. F\r\ lamenta]ii, f\r\ întreb\ri
retorice despre moarte, f\r\ sentimentalisme, sînt cîteva
rînduri care se succed ca ni[te instantanee [i care sensibilizeaz\
prin simplitate: „Nu [tiam niciun ritual/ niciun obicei de-al
nostru/ l-am tras în groap\ ca pe un obiect vechi/ la care
ai ]inut odat\ [i cînd îl arunci la co[/ ai totu[i grij\ s\ nu se
sparg\/ sau s\ se zgîrie pe undeva/ l-am a[ezat bine/ s\
nu fie înghesuit/ mi-am aprins alt\ ]igar\/ [i-am început 
s-arunc p\mîntul”. P\cat îns\ c\ poezia lui Ruse este definit\
de cuvinte cheie (alcool&be]ie, femeia cauzatoare de suferin]\,
referiri la jimi hendrix, bob dylan, metallica (unforgiven),
beatles (all you need is love) - asta de[i unul dintre videopoemele

sale (fast llove) este pus pe muzica lui fatboy slim, care o fac
s\ cad\ de multe ori într-o r\t\cire penibil\, de[i cea mai
mare parte a poeziilor încep bine. 

Astfel, dup\ dou\ volume de poezii ale unor beatnici
wannabe ai anilor 2000 [i ceva, am ajuns [i la un alt gen
de poezie, care mizeaz\ pe joc, pe ironie [i parodie. eclectica
lui Gabriel H. Decuble este amuzant\, dar greoaie, obositoare.
Nu este genul de poezie care s\ te ]in\ conectat, fie te pierde
cu poezii precum goiul aales, oo aar\tare. aapocalipsa ddup\ 22000
sau cele din ciclul p\s\ri, nnep\s\ri, fie plictise[te prin delirul
din cele [ase poezii din ciclul româneasca. Dac\ în sec]iunea
poetologie aapofatic\ dezvele[te, f\cînd mi[to, cli[eele legate
de poet [i poezie, în româneasca î[i continu\ acest
proiect mixînd [i modificînd versuri din balade populare
[i din „marii clasici”; rezultatul este amuzant, dar u[or [i
oarecum gratuit. Un exerci]iu pe care îl poate încerca oricine
pentru amuzament, îns\ de care ne plictisim repede. Prea
preocupat de a-i lua pe al]ii peste picior, uneori chiar pe
el însu[i, Decuble face pu]in\ poezie [i mult\ b\[c\lie. 

Citind r\uf\c\torul vvorbe[te, a lui Kata (C\t\lin Lazurca),
am fost tentat s\ zic [i eu, ca Rare[ Moldovan (în prefa]\),
c\ la prima lectur\ nu am în]eles nimic din ea, asta pentru
c\ este foarte haotic\, sau praf [i pulbere, cum scrie Andrei
Dobo[ pe coperta a patra. De fapt, poezia lui Kata este easy,
o iei a[a cum este [i vezi ce iese, cu accent pe „vezi”, deoarece
poeziile din r\uf\c\torul... sînt ca ni[te filmule]e, cadre care
trebuie puse cap la cap sau cu care po]i s\ te joci. De[i în
cazul unor poezii easy  înseamn\ chiar u[urele, cartea lui
Kata m-a prins în joc [i am tot dat cut’n’paste pîn\ mi-a ie[it
un fel de filmule] cu o colec]ie de personaje rupte din gr\mada
de juc\rii a unui copil: trei boxeri ce aspir\ la „o categorie
superioar\”, un avion care este doborît de pira]ii care arunc\
cu pe[ti zbur\tori în el, un trib de indieni etc. Cartea vine
împreun\ cu un DVD cu cinci filmule]e - un fel de ghid de
întrebuin]are a imagina]iei pentru a ne bucura de
poeziile lui Kata.

Andrei Ruse, BBLLAACCKK JJOOBB, Editura Vinea, 2007, 95 p. Gabriel H. Decuble, eecclleeccttiiccaa, Editura Cartea
Româneasc\, 2007, 66 p.

Kata, rr\\uuff\\cc\\ttoorruull vvoorrbbee[[ttee, Editura Vinea, 2007, 68 p. Marius Ianu[, {{ttrruummffiiii aaffaarr\\ ddiinn ffaabbrriicc\\!!, Editura Cartea
Româneasc\, 2007, 113 p.
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Lectura selectiv`: 
poezia premiat` \n 2007
Ana Chiri]oiu

Lipse[te din oricum tot mai rarele c\r]i de teorie sau
critic\ româneasc\ un volum  despre poezie ale c\rui
teorii s\ se inspire din lirica de azi [i care s\ se adreseze unor
sensibilit\]i contemporane. Nu [tiu care e explica]ia - poate
c\ a trecut vremea unor asemenea sinteze sau poate c\
nu mai are nimeni chef s\ le scrie. Rezultatul este c\ despre
poezie se scrie fie exaltat, dup\ proximit\]i, fie tenden]ios,
fie cu mijloace de receptare învechite. Politica poeziei este,
de aceea, greu de luat în serios, lucru care nu e de natur\ s\
încurajeze consumul acestei specii tot mai îndep\rtate de
cititori [i tot mai constrînse s\ se mul]umeasc\ cu un public
minor. Fiindc\ problema recept\rii nu e, de cele mai
multe ori, în natura textelor, ci în contextul lor, care nu
vorbe[te conving\tor despre poezie [i despre poe]i. Cum
singura relevan]\ a vînz\rilor este, în acest caz, de a confirma
tristul divor] între poe]i [i cititori, pu]inele indicii care vorbesc
despre politica produc]iei [i a consumului de poezie sînt
premiile [i recenziile de ziar. Nu [tiu în ce m\sur\ selec]iile
[i premiile spun ceva despre starea real\ a poeziei; cu
siguran]\ îns\ c\ spun foarte multe despre politica sa. Din
acest motiv am fost curioas\ s\ m\ uit mai îndeaproape la
volumele de poezie care au primit, anul trecut, cele mai
cunoscute premii de profil.

Angela Marinescu a primit, în 2007, Premiul pentru
Poezie al Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumul
Întîmpl\ri dderizorii dde ssfîr[it, ap\rut în anul precedent la
Editura Vinea, iar Limbajul ddispari]iei a fost nominalizat
la Premiile Observatorului ccultural [i ale revistei Cuvântul.
Se pomene[te adesea în comentariile celor dou\ volume
despre autenticitate, tortur\, directe]e [i existen]ialism,
ceea  ce, din start, statueaz\ valoarea poetei, fiindc\ nu e
pu]in lucru s\ faci toate astea în poezie. Icon-ul „Angela
Marinescu” este mai ales produsul unui auditoriu fascinat
de cuvinte mari [i de teme „cu greutate”, de indescifrabil [i
de sumbru, r\mas, ca fluturii la bec, în siajul unui modernism
never-ending. 

Limbajul ddispari]iei este un volum secven]ial. Reune[te
[apte poeme ample despre care, înc\ din titlu [i din preambul,
putem intui c\ sînt str\b\tute de o problematizare intens\,
care poate s\ treac\ drept poezie m\car pentru c\ e „serioas\”,
fr\mîntat\, în tradi]ie modernist\ (tematic) [i vag avangardist\
(stilistic). Cele dou\ direc]ii m\ fac s\ m\ gîndesc la poate
nu prea dep\[itul concept de „pierdere a m\surii” al lui
Sedlmayr. Dac\ ad\ug\m [i asumarea unei feminit\]i
hardcore, rezultatul este un volum în care scriitura feminin\
nu se joac\ cu cuvintele, ci spune lucrurilor pe nume. Îns\
lucrurile spuse sînt, din p\cate, dezlînate - iar dezlînarea nu
e una creativ\, ci doar neglijent\, gîndit\, în cel mai bun caz,
pentru a sublinia caracterul excep]ional al celor spuse, pentru
a desfiin]a cu un gest de sictir retorica, fiindc\ ea nu e pe
m\sura mesajului. Efectul e, îns\, pervers: curgerea necontrolat\
a secven]elor se distinge prin fake [i prin nonreferen]ialitate
- fie ea [i deghizat\ în autosuficien]\ - ceea ce pune în umbr\,
în ansamblul poemelor, rarele versuri [i imaginile reu[ite. 

Al doilea volum, Întîmpl\ri dderizorii dde ssfîr[it, este un
volum de poezii - secven]ele poetice sînt mult mai scurte
[i nu mai au ambi]ia unui sens global, unificator; sînt întîmpl\ri.
Dup\ ce-l parcurgi, î]i dore[ti îns\ s\ te întorci la amploarea
poemelor din volumul anterior, unde puteai m\car s\ speri
c\, pîn\ la final, se va ar\ta sensul; curgerea lor întins\ pe
cel pu]in 3 pagini descoperea m\car o senza]ie, un indiciu
de atmosfer\. Aici, ermetismul întors spre sine nu las\ nici
o cale de acces - nu-]i r\mîne decît s\ te extaziezi sau,
dac\ e[ti „profan”, s\ renun]i. Nemaifiind diluat pe întinderi
mari, modernismul existen]ialist este [i mai evident aici.
În]eleg dintr-un interviu c\ acest volum a fost alc\tuit din
fragmente r\mase de la precedentul, ceea ce-mi inspir\ un
imens orgoliu auctorial. Angela Marinescu are, de altfel,
toate motivele s\-[i recicleze fiecare vers: o parte însemnat\
din critica româneasc\ de toate vîrstele o aduleaz\ necritic;
cînd vine vorba de modernisme înalte [i de „autenticitate”,
recenzen]ii î[i uit\ criteriile [i trec peste istoria literar\.

Pauz`
Marieva Ionescu

Cartea Mirunei Vlada - Pauza ddintre vvene (Editura
Cartea Româneasc\, 2007) -, o carte despre triste]e, î[i
tr\deaz\ cumva autoarea: dac\ proiectul [i inten]iile
ei, care pot fi reconstituite prin c`teva rare indicii, s`nt
bune, rezultatul dezam\ge[te. Iat\ un frumos mise en
abîme, a c\rui „voce“ ar fi trebuit împrumutat\ întregului
volum: „ajunsesem s\ m\ simt ca un astronaut mut […],
iar un astronaut mut prive[te doar în sus cu ochii mari
[i g`ngure [i ]ine m`inile împreunate [i dintr-o dat\ corpul
i se umfl\ cu ap\. Iar el pare c\ z`mbe[te dar e deja v`n\t“.
Îns\, din p\cate, a[a cum spune chiar autoarea undeva,
„ne întunec\m prea mult/«ferestrele sufletului» cu
dermatograf“: cartea este plin\ de striden]e [i gemete
(„te cr\p“, „bale“, „sf`rteca]i“, „bem lacrimi, urlete, ciocnim“,
„zile în care/ s`ngele menstrual îmi/ curge în loc de lacrimi“,
„cioburile disper\rii“ pe care s`nt picta]i fluturi, dureri
care zbiar\, „poft\ tribal\ de mine“, „spasme violente
îmi încle[teaz\ maxilarul“, „geam\tul crap\ în gura mea“,
„privirea/ înfing`ndu-[i [i ea m`na între pulpe“), de o
autenticitate creat\ artificial, nereu[it\ [i, cel mai grav,
de neomodernisme înt`rziate, de tipul: „lumina ce venea
dinspre fereastr\ ne visa cu ochii deschi[i“, „m\ va regiza/
m\ va merge departe“, „clipele se v\d unele pe altele
se recunosc/ se freac\ unele de altele“, „oamenii pe strad\
s`nt bandaja]i cu clipe“, „unde minutele se s\rut\ între
ele ore-n [ir/ [i cap\t\ aceea[i greutate ca trupurile
noastre“, „realitatea din jur nu va r\m`ne niciodat\/
îns\rcinat\ cu mine“, „dac\ n-am picioare, am s\/
îngenunchez în cuvinte“, „r\sfoiam cu genele frunzele
de laur“.

Atunci c`nd vorbe[ti despre lucruri serioase, precum
triste]ea, e imposibil s\ vorbe[ti prea f\]i[; e nevoie [i de
ironie, chiar de auto-ironie, de t\ceri, de nuan]e, dar exact
acestea lipsesc din volumul Pauza ddintre vvene, care ne
face s\ plonj\m, f\r\ posibilitatea salv\rii, într-un tragism
mizer, în parte mimat, în iubirea blazat-dramatic\ (de[i
dragostea, atunci c`nd e autentic\, înseamn\ bucurie) [i
în corpul poetei, autodisecat. Adev\rata triste]e [i adev\rata
suferin]\ se simt totu[i uneori, ca în poemul (foarte bun,
dup\ p\rerea mea) Note lla aalbumul ffoto ggerman, unde
experien]a vie]ii în spital este descris\ cumva din
afar\, la persoana a III-a, cum scriu copiii; [i, din loc în loc,
c`teva intui]ii expresive: „în col]ul ochilor se spune o cu
totul alt\ poveste“, „apropierea noastr\ e un copil obraznic/
mereu cu genunchii juli]i“, „ceilal]i îmi spun c\ ar\t foarte
ciudat/ c\ pe întuneric se vede str\lucindu-mi în piept/
distan]a dintre noi“, „iarn\. speran]a de culoarea vinului.
fiart\“, „în spitale timpul e orizontal“, „cum face un copil
îngrozit care nu poate nici s\ stea treaz, nici s\ adoarm\,
[i clipe[te încontinuu, de parc\ ar visa s\ fie orb“.

Nu e u[or s\ scrii despre triste]e f\r\ s\ cazi `n
banal sau `n penibil, iar `ncercarea Mirunei Vlada, de[i
curajoas\, nu e cu totul reu[it\.

MirunaVlada ,
PPaauuzzaa ddiinnttrree
vveennee, 
Editura Cartea
Româneasc\,
2007.

Angela Marinescu, `̀nnttîîmmppll\\rrii
ddeerriizzoorriiii ddee ssffîîrr[[iitt,, Editura Vinea,
2006.

Robert {erban, CCiinneemmaa llaa mmiinnee-
aaccaass\\,, Editura Cartea Româneasc\,
2006.

Octavian Soviany, DDiilleeccttaa,,
Editura Cartea Româneasc\,
2006.

Simona Popescu, LLuucc\\rrii `̀nn vveerrddee
ssaauu PPlleeddooaarriiaa mmeeaa ppeennttrruu ppooeezziiee,,
Editura Cartea Româneasc\, 2006.

Livia Ro[ca,
RRuujj ppee iiccooaannee,,
Editura Cartea
Româneasc\,
2006.

Gabi Eftimie, oocchhii rroo[[iiii ppoollaarrooiidd
aacceessttaa eessttee uunn tteesstt,, Editura Vinea,
2006.

Angela Marinescu, lliimmbbaajjuull
ddiissppaarrii]]iieeii,, Editura Vinea, 2006.
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Cum scriu „criticii de poezie“
despre poezie

Înainte de a stabili ierarhii [i de a face [i desface canoanele,
critica literar\ mediaz\, se spune, leg\tura dintre cititori [i
c\r]i. Oare? Iat\ cum se scrie despre poezie în 2007:

„Nota]iile u[oare, spontane [i candide s`nt permanent corupte
[i convertite de o depresie existen]ial\ care asigur\ partea de
greutate a viziunii, astfel `nc`t Livia Ro[ca pare a preg\ti o sintez\
`ntre lirismul spumos [i cel angoasat. Va fi, cu siguran]\, o sintez\
f\cut\ cu gra]ie.“ 

„Nichita Danilov este acum mult mai preocupat s\ descopere
acel profil interior al omenescului, de dincolo de aparen]e, astfel
c\ se retrage strategic din text [i orchestreaz\ situa]ii poetice apte
s\ impun\ o paradigm\ a investirii cu sens a vidului.” 

„La antipodul neomodernismului «[aizecist», metafizic [i
abstract, [i `n opozi]ie net\ cu «[aptezecismul» rafinat, livresc [i
calofil, versurile Angelei Marinescu contureaz\ o identitate tare,
un eu liric puternic ce-[i impune, asupra lumii, perspectiva. Este
ceva masculin [i sadomasochist `n aceste pagini scuturate de
rumegu[ [i reduse la o figura]ie esen]ial\. Autoarea caut\ interiorul
energetic al cuvintelor, miezul lor viu [i `l face s\ palpite sub ochii
cititorului, elimin`nd butaforia [i urin`nd, avangardist, pe poezia
oficial\.”

„Privite, ̀ ns\, ̀ n ansamblul ̀ ntregului volum, ele indic\ o criz\
identitar\ autentic\ - una cu at`t mai percutant\ cu c`t e mai cenzurat\
prin bagatelizarea calculat\ a feeling-urilor [i prin tenta]ia regresiunii
`n anorganic. ~n fond, figur`ndu-[i `ntr-o retoric\ relativ anodin\
depresiile [i livr`ndu-ne reveriile sub forma unor proiec]ii
virtuale, Gabi Eftimie nu face altceva dec`t s\ dramatizeze existen[a
unui subiect alienat, r\t\cit `ntr-un sistem al obiectelor.” 

„Cartea are mare for]\, poemele s`nt, multe dintre ele, lapidare.
Concentreaz\ o liric\ a jupuirii de sine, în fa]a celorlal]i [i a oglinzii,
care delecteaz\ îndat\ dup\ ce însp\im`nt\. Livia Ro[ca este o
profesionist\ a opera]iilor pe viu [i a enun]urilor originale, definitive.” 

„Dar e cu totul altceva sã scrii poezie decît proz\: e o experien]\
mult mai imersiv\, mai amniotic\.”

V
olumele colective au ceva deopotriv\ ludic [i emo]ionant,
fiindc\ arat\ cum doi - sau mai mul]i - oameni reu[esc s\
se sincronizeze [i s\ se pun\ de acord - ca într-un fel de

balet din cuvinte - în aventura individual\ a scrisului. În cazul
volumului de poeme Submarinul iiertat, lectura e cu atît mai interesant\,
fiindc\ autorii nu-[i semneaz\ textele; r\mîne s\ ghicim cine ce a
scris (dincolo de indica]iile date de desinen]e - pe care, ca s\ împing
ludicul [i mai departe, nu te po]i baza cu adev\rat). Mi-ar fi pl\cut
ca, pe l`ng\ poeme, s\ citesc [i povestea facerii lor, discu]ii între
autori, indica]ii de regie, rescrieri, observa]ii reciproce [i alte scene
de culise care sporesc deliciul unui asemenea eveniment editorial.
Am g\sit, totu[i, printre rînduri, un fel de confesiune de acest fel: 

„eu s`nt mama tu e[ti tata iar submarinul e odrasla r\sf\]at\
eu fac de mîncare dis de diminea]\
tu te duci la slujb\ pîn\ seara [i aduci bani în casa crea]\
iar submarinul doarme toat\ ziulica fumînd chi[toace-n cea]\
ala bala portocala peste mine cade smoala
ri]i pi]i s`nt n\uc\ insomnia m\ usuc\
la bal mascat am fost un arlechin rebel cu un cercel
regin\ n-am fost niciodat\ dar pa[i mi-am dat destui
cît pentru o c\l\torie pe furi[ [i amînat\
pe care iat-o fac acum cu un amerikan nedeslu[it
lîng\ care halucinez mînioas\ ori dimpotriv\ tihnit.” 
(ala bbala pportocala îîntre nnoi nn-aajunge ssmoala... )
(A.C.)

Volumul Ruj ppe iicoane semnat de Livia Ro[ca a primit
Premiul pentru Debut al USR; entuziasmul celor mai multe
întîmpin\ri se hr\nea din compara]ia cu alte voci poetice
ale momentului, fa]\ de care Livia Ro[ca este mai „seduc\toare”
(Claudiu Komartin, pe Club lliterar), mai „echilibrat\” (Mircea
A. Diaconu, în Contrafort), mai feminin\ (Tudorel Urian, în
România lliterar\) [i mai proasp\t-autentic\ (Simona Sora,
în Dilema vveche). Nu poate fi negat rolul compara]iilor în
stabilirea genealogiilor literare [i în a[ezarea pe rafturi a
nou-veni]ilor, îns\ nu a[ trece cu vederea nici efectul lor
de compromis. Paul Cernat (în Observator ccultural) evit\
compara]ia, iar rezultatul e lucid [i limpede: „feminitate f\r\
relief”.

Ruj ppe iicoane este un volum onest, care poveste[te, în
secven]e scurte, dar curg\toare, devenirea unei femei, de
la prima copil\rie pîn\ la maternitate, mimînd f\r\ s\ falseze
vocile vîrstelor. Ca s\ m\ înscriu în trend, a[ compara [i eu
volumul Ruj ppe iicoane cu mai vechiul volum Din aamintirile
unui CChelbasan, al Anei Maria Sandu, pentru scheletul de
factur\ narativ\, care închipuie o devenire, o „poveste”,
întins\ de la copil\rie, prin adolescen]\, pîn\ la prima tinere]e;
dar, în vreme ce poemul Anei Maria Sandu î[i cultiv\ curgerea
în secven]e ample, Ruj ppe iicoane are aparen]a unui volum
de poezii care, îns\, citit „pe s\rite”, nu mai are nici jum\tate
din calit\]ile lecturii cursive. În plus, cîteva poeme sînt marcate
de un metaforism care nu st\ bine lîng\ onestitatea care
define[te volumul [i nici lîng\ stilistica abrupt\ a secven]elor
ce se vor - iar uneori chiar sînt - „esen]e tari”: „Cu tt\cerea
în ooase/ cu din]ii înfip]i în genunchi/ sînt înc\/ o femeie
frumoas\/ asemeni icoanei/ sc\ldate-n l\turi”. {i înc\ o
precizare: pedala „feminit\]ii” e ap\sat\ mult mai tare aici
decît în Chelbasan, uneori într-atît încît devine strident\
aceast\ revendicare de la „regnul” femeiesc. Dac\ Livia Ro[ca
]ine s\ arate c\ feminitatea e o stare înn\scut\, care ordoneaz\
de la sine via]a [i percep]iile subiectului, a f\cut bine c\ a
pus aceast\ tez\ sub form\ de poezie, fiindc\, dac\ era
într-un eseu, am fi putut crede c\ citim ceva din epoca
victorian\ - o celebrare a naturii femeie[ti de dinainte s\ se
anun]e c\ feminitatea e un construct cultural [i nu un dat
natural.

În ochi rro[ii ppolaroid. aacesta eeste uun ttest, premiat de
România lliterar\ la categoria „debut”, Gabi Eftimie pune pe
versuri angoasa urban\ - post-grundge, post-comunicare,
post-cyberpunk. Prin asta, volumul aminte[te de ecograffiti.
poeme ppedagogice. ssteaguri ppe tturnuri al Ruxandrei Novac,
îns\ nu are puterea imagistic\ de acolo, deghizat\ în sl\biciune,
ci doar sl\biciunea, plus sugestivul redus la maximum.
Volumul se sus]ine tot prin lectura integral\, dar nu
pentru c\ altfel poemele n-ar avea sens, ci fiindc\ întregul
s\u comunic\ o atmosfer\. Poezia lui Gabi Eftimie
mizeaz\ pe schematism, pe feeling-ul din spatele versurilor

minimale. O poezie cu adev\rat contemporan\, [i în teme,
[i în form\ („inefabilul care ne balanseaz\ pedestrele activit\]i
cotidiene” scria, pe limba sa, într-o recenzie, Constantin
Ab\lu]\). Dar nu de recuzit\ este vorba - de[i mul]i comentatori
s-au oprit, fascina]i, aici -, [i nici de noutatea absolut\ a
temelor; nevroza urban\, tehnicist\, s-a mai f\cut sim]it\ în
poezie, dar Gabi Eftimie nu o denun]\, nu o blameaz\, ci
se arat\ resemnat\ în fa]a ei. Viziunea nu e dark, con[tiin]a
nu e ultragiat\, revolta e cea zilnic\, m\runt\, de la sine
anihilat\, a[a c\ volumul poate fi citit lini[tit [i de corporati[tii
aliena]i, [i de nevroza]ii citadini, [i de pastila]ii din cluburile
hip, [i de computer geeks. Gabi Eftimie nu face moral\ [i nu
arat\ cu degetul spre viermele mecanicist care s-a vîrît în
sînul societ\]ii de azi. Doar îl descrie, calm, cu o voluptate
vag\, cu sim]urile obosite [i cu a[tept\rile reduse.

Probabil c\ volumul Simonei Popescu, Lucr\ri îîn vverde
sau PPledoaria mmea ppentru ppoezie, premiat de revista Cuvântul,
nu se bucur\ de prea mul]i cititori ideali, care s\ priceap\,
adic\, toate aluziile culturale, pe de o parte, [i toate
aluziile de atitudine, pe de alt\ parte. Cele din urm\ sînt,
evident, cele care conteaz\ în acest manifest pentru lectur\
cum nu [tiu s\ se mai fi scris la noi. La aceste aluzii se
refer\ interdic]ia de pe pagina de gard\ - p\cat îns\ c\
unii comentatori au trecut-o cu vederea. Simona Popescu
nu pretinde de la cititori lecturi exhaustive, ci o minte deschis\;
nu-i vîr\ în cotloane dislexice ale subiectivit\]ii problematizante
cu orice pre] sau în fraze f\r\ sintax\ - ostentative, dar
neputincioase -, ci îi ]ine de mîn\ printre multele rafturi cu
c\r]i, muzici [i filme cu care vrea s\-i împrieteneasc\. În cele
peste 300 de pagini ale Lucr\rilor îîn vverde încape o bibliotec\
întreag\, pe care nu e obligatoriu s-o fi parcurs, dar de
care te apropii cu chef de citit. În pu]ine scrieri mai g\se[ti
atîta bucurie a lecturii [i pu]ine î]i cultiv\ atîta poft\ de citit,
în timp ce-]i [i compun, cu mult\ bun\voin]\, o bibliografie
cît pentru cea mai lung\ [i mai frumoas\ vacan]\ din
lume. 

Pentru volumul Dilecta, Octavian Soviany a primit Premiul
cititorilor revistei Observator ccultural - un premiu care, în
sfîr[it!, nu vorbe[te despre selec]iile speciali[tilor, ci despre
preferin]ele publicului; cu toat\ democra]ia, nu pot s\ sus]in
ca vocea acestora din urm\ s\ prevaleze asupra celor dintîi,
fiind binecunoscut [i în literatur\ pericolul consumismului.
Nu cunosc nici vreo cale de împ\care a celor dou\ voci,
adesea (mult) prea distincte ca s\ nu ne pun\ pe gînduri
cît de departe stau unele de altele criteriile lor. Prin consumism
în]eleg c\ sonorit\]ile lejere, amuzante, care nu pot s\ displac\
nici m\car pescuitorilor în apele tulburi ale subliminalului
sau ale altor zone de inspira]ie expresionist\, pot dep\[i
în clasamente versuri care, dincolo de estetic\ [i sonor,
comunic\ un sens, care vorbesc nu doar auzului, ci [i min]ii.

Pentru asta, a[ spune c\ poetul ludic prin excelen]\ este,
dup\ Dimov, neobositul {erban Foar]\. Dilecta e un exerci]iu
de virtuozitate într-un domeniu în care, cu mai pu]in\ fine]e,
s-a avîntat [i Emil Brumaru - manierismul revisited - [i
care lui Soviany i-a ie[it exact în aceast\ m\sur\ a exerci]iului,
a jocului. Rime rare, distihuri reu[ite, care î]i r\mîn în cap ca
un refren din melodiile vremii [i dup\ ce ai închis cartea,
„personaje” frumoase, estetism rafinat [i decadent, sonorit\]i
pre]ioase, aluzii nobile - în fine, cunoa[te]i ingredientele,
le-a subliniat fiecare cronicar în parte, de la Ioan Moldovan,
în revista Familia, la cronicarul din Adev\rul lliterar. Pentru
c\ drama e supraexpus\ [i ludicul prea obvios, nu m-a[
încumeta s\ admit c\ Dilecta are [i alt\ miz\ decît aceea
de a proba gratuitatea jocului livresc; mul]ii s\i cititori, a[adar,
au apreciat fie aceast\ provocare adus\ tradi]iilor literare
[i conven]iei rimei, fie sonorit\]ile memorabile [i facile, de
roman]\, care, de la Minulescu încoace, au r\sunat destul
de rar prin lirica noastr\, spre dezavantajul ei.

Volumul Cinema lla mmine-aacas\ al lui Robert {erban a
primit în 2007 Premiul pentru Poezie al revistei Observator
cultural. Un volum proasp\t chiar [i cînd problematizeaz\,
fiindc\ instantaneele sînt prea scurte pentru a bate cîmpii
[i fiindc\, în ciuda temelor „grele”, în scrisul lui Robert {erban
exist\ o binevenit\ „u[ur\tate a fiin]ei”, al c\rei scop nu este
s\ sublinieze excep]ionalitatea artistului, ci s\-l rea[eze în
lumea comun\. O alt\ noutate este [i masculinitatea self-
aware, care nu se declam\, dar se arat\ în micile detalii, de
pild\ în tonurile de flirt orgolios al unor poeme de amor,
probabil cele mai reu[ite [i mai înnoitoare. Formal, multe
poeme au o structur\ de anecdot\, sînt witty, adesea
auto-ironice, f\r\ s\-[i piard\ îns\ orgoliul temperat, chiar
[i cînd subiectul este b\rbatul îndr\gostit - fiindc\ el nu
compune ode sau distihuri iubitelor, ci î[i asum\ vocea
amorezat\ [i vorbe[te de-a dreptul despre sine. Dup\ ce o
bun\ parte dintre vocile feminine ale vremii au construit
iubirea, fie [i naturalist, ca un apanaj exclusiv al femeii, iar
o bun\ parte dintre vocile masculine [i-au impresionat
sentimentele în descrierea iubitelor sau a vie]ii de cuplu, e
binevenit\ o voce masculin\ inteligent\ care s\-[i asume -
cu încîntare chiar - o parte din vin\.

{apte volume, a[adar, spre care au mers preferin]ele
juriilor române[ti [i un bilan]: dou\ volume de metafizic\
mîloas\, unul (debut) de o feminitate obstinat\, altul (tot
debut) hipercontemporan, dar  gender-free (vorba altui
poet), apoi un volum  flirtatious - [i sentimental, [i cu cititorul,
unul ludic [i livresc, altul ludic [i sonor. Cînd nu sînt prea
ocupa]i cu lucrurile grave, poe]ilor le place, deci, s\ se [i
joace.

Ofelia Prodan, cartea mmic\, Editura
Brumar, 2007, 68 p.

C
ele trei p\r]i ale volumului Ofeliei
Prodan prezint\ trei lumi paralele.
Mi-a pl\cut mai ales prima parte,

poeme ddin llume, un fel de scurte seriale,
fiecare poem fiind un episod în care ni se
arat\ o poveste întunecat\, care [tie s\
p\streze suspansul, terminîndu-se ca
printr-un efect de fade away to black, din
care lipse[te tocmai punch line-ul. Un
serial cu ni[te personaje bizare, cum ar fi
Bor], Ellen [[i JJo, p\pu[a, micu]a ccer[etoare,
pe care, a[a cum sîntem preveni]i în intro,
„le a[tepta]i mai ales seara“. Celelalte
dou\ p\r]i vorbesc despre aceea[i lume,
dar din alte perspective, în doi (doi îîntr-oo
lume) sau centrat\ în jurul Lidiei (alt\ llume
- LLocul), personaj principal în mai toate
poemele din aceast\ parte. O voce care
se pricepe s\-]i intre în minte [i s\ te
ademeneasc\ în lumea ei, construit\ din
secven]e, cadre-instant [i nuan]e delicate,
dar precise. (G.D.)

Dou` c`r]i de la Brumar

Ruxandra Cesereanu,
Andrei Codrescu,
Submarinul iiertat, prefa]\
de Mircea C\rt\rescu,
ilustra]ii de Radu Chio,
Editura Brumar, 2007
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Trei poeme 
de Sharon Mesmer
din volumul CChhiiaarr aa[[aa
`n traducerea lui Paul Doru Mugur

Trei Piete
Pentru Nancy Pinchot

Michelangelo [i-a [lefuit piatra
În secret, din fa]a ascuns\ a mun]ilor.
{i [i-a luat revan[a fiind n\scut s\rac,
{i av`nd ca mam\ de lapte pe so]ia unui
pietrar,
Pentru el, sculptura era arta mai nobil\
Datorit\ dificult\]ii ei:
Ceea ce este sculptat de for]a brut\ a
ciocanului,
A îndep\rt\rii materiei.

Capul Cristului Pietei -
Cel faimos, primul din cele trei -
Este l\sat pe spate, departe de privitor:
O frumuse]e insuportabil\ care nu a fost
f\cut\ s\ fie v\zut\,
Iar Maria a fost reprezentat\ special
t`n\r\,
Astfel înc`t nimic s\ nu-i tulbure
durerea.

Dar c`t de înc`nt\tor acel Michelangelo,
Noaptea, ascuns în Biseric\, 
Sculpt`ndu-[i numele lui în mantia
Mariei 
La lumina l\mpii,
Pentru c\ auzise ni[te lucr\tori spun`nd
C\ Pietà lui ar fi opera unui alt artist.
Toat\ noaptea l-a privit pe cel mort
R\sucit la fel ca el
{i privindu-l pe cel a c\rui fa]\
Trebuia s\ r\m`n\ pentru eternitate un
secret.

Laid
Pentru Charles Borkhuis

„Laid”
ca „ur`t”
în francez\.
Dar de ce ur`t 
c`nd în afara ferestrei din buc\t\rie
un m\r înflore[te abundent,
Iar în\untru o pisic\ neagr\ pe o mas\
ro[ie laminat\
mestec\ o narcis\?
Seara trecut\ ai spus
„Cum de ne în]eleg francezii poeziile?
S`nt doar liste de non-sequitur.”
La reading-ul de poezie u[a era deschis\
ca s\ lase aerul în\untru.
La ora opt erau 36 de grade în\untru.
Marele Ora[ ne f\cea semne
dar noi am r\mas acolo.

Ascultam, cu frun]ile încre]ite,
priveam de parc\ aveam migrene,
am plecat înainte de a avea [ansa
s\ nu fi fost invita]i dup\.
Lipsa luminii str\lucea
nimeni care s\ ia vreo noti]\
nimeni care s\ fure vreun vers.
Î[i aminte[te cineva frumuse]ea
obi[nuit\?
O mai onoreaz\ cineva pe Mnemosyne?
În alt\ zi de prim\var\,
În clasa a [aptea,
Eddie Boback a venit la banca mea în
pauz\ [i mi-a zis:
„Mesmer, e[ti a[a ur`t\!”
Asta acum treizeci de ani.
dar îmi amintesc de parc\
s-ar fi petrecut azi.

New Yorkul 
lui Lou Reed
în Europa
oamenii s`nt mult mai receptivi la 
lucrurile utile
sau starurile din muzica disco
sau patinaj

în America dac\-]i pierzi
timpul c\ut`nd frumuse]ea
o s\ te izbe[ti de un st`lp

ca s\ nu mai vorbim

de contradic]iile 
m\cel\riilor

cred c\ ne afl\m la începutul
celei mai mari schimb\ri
[i toat\ lumea ar trebui 
s\ ias\ pe str\zi
[i s\ compun\ muzic\

am fost prezent\ la început
pe ambele fe]e 
ale discului de vinil
[i am fost uimit\ de magnitudinea
informa]iei 
pierdute

totul a fost corupt
ca s\ nu spun mai mult

apoi Dumnezeu zise,
„O s\ v\ iau filmele dar în schimb
v\ dau trei culori noi.
o vom face cu lame de ras [i
animale mici.”

[i Michelangelo a zis
„wau”.

obi[nuim s\ ne amintim
c`t de frumoase [i de curate
erau lucrurile înainte
dar acum ceea ce ne lipse[te
este mizeria.

Poezie spaniol`
contemporan`:
Juan Vicente
Piqueras 

Juan VVicente PPiqueras
(48 de ani) s-a n\scut în Los
Duques de Requena,
provincia Valencia (Spania).
Încep`nd cu 1985 a publicat
în Spania mai multe volume
de poezii: Încerc\rile uunui
erou îînvins (Tentativas

de uun hhéroe derrotado), Cuv`ntul cc`nd (La ppalabra ccuando),
Latitudinea ccailor (La llatitud dde llos ccaballos), Epoca aapei
(La eedad ddel aagua),  Adverbe dde lloc (Adverbios dde llugar)
[i C\tunul (Aldea). 

Aldea (2006), ultima sa carte, pentru care a primit Premiul
„Valencia de Poesía”, reprezint\ o întoarcere simbolic\ [i
nostalgic\ la lumea copil\riei, sub forma unei rena[teri:
„Adev\rul din fiecare dintre noi - ne spune Piqueras - const\
în a nu fugi de propriile r\d\cini. Asemenea lui Laz\r - la
care opera sa face de multe ori trimitere -, este nevoie s\
«rena[ti» la via]a familiei, a propriilor r\d\cini [i s\ ie[i
din tine însu]i pentru a te putea reg\si mai apoi”. În panorama
poetic\ actual\, Juan Vicente Piqueras reprezint\ o voce [i

un ritm particulare, efect al unei intensit\]i poetice exprimate
într-un limbaj clar, direct, lipsit de artificii. Mai multe detalii
pe www.juanvicentepiqueras.com

FF~~NNTT~~NNAA BBUUNNIICCIIII

F`nt`na este un ombilic [i un morm`nt
În care zac neatinse apele familiei.

Nu exista ap\ curent\.
Robinetul era un obiect mitologic
pe care unii îl v\zuser\ în ora[.
Fiecare cas\ avea un pu] orb
o cistern\ [i o f`nt`n\ care vedea 
cum ne aplecam asupra ei
[i ]ipam, ca ni[te narci[i negri,
înseta]i, pentru a asculta ecoul
vocii noastre, [i cum scoteam 
ap\ din p`ntecele ei.

Acolo mergeau femeile iarna
s\ spele rufele. Acolo se adunau,
tem\toare, fetele cu ulcioare
[i alte vase de lut, la c\derea serii.
Iar la mirosul lor, fl\c\ii precum tr`ntorii,
veneau atra[i de mierea cu miros de iubire. 

F`nt`na era ombilicul,
Sanctuarul setei str\vechi,

altarul ad`nc al unor sacrificii bizare
în care oameni, care nu v\zuser\ 
marea, [i nu ie[iser\ niciodat\ din c\tun,
luau hot\r`rea de a-[i pune cap\t zilelor,
[i se întorceau în p`ntecele p\m`ntului,
d`ndu-[i drumul în gol.

{i ce se înt`mpla mai apoi?
Ce f\cea familia cu f`nt`na?
O d\r`ma? O vindea? O astupa? 
Asculta ecoul, geam\tul scripetelui,
[i g\le]ile, c\z`nd în gol,
pentru ca, mai apoi, s\ le scoat\ 
pline cu o ap\, care ce gust o fi avut?

Acum f`nt`nile s`nt
Un p`lc de c\su]e amenin]ate de ruin\,
schituri dintr-o alt\ lume,
morminte de ap\, f\r\ flori, f\r\ dat\,
de care nimeni nu mai are grij\ [i unde nimeni nu se 

mai opre[te.

La telefon, azi, sora mea mi-a spus 
c\ f`nt`na bunicii,
din care scot tot ceea ce scriu,
a secat.

Din volumul Aldea (C\tunul, 2006)
Traducere de Cristina Sava [i Rafael Pisot
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acum tocmai am spus-o
Paul Doru Mugur

Timpul poeziei, poezia timpului, desene cu creta pe asfaltul min]ilor
noastre, desenele iau foc [i topesc asfaltul care, brusc lichefiat, se
metamorfozeaz\ în aburul timp-poezie, poezia este îns\[i timpul,
fiecare moment al timpului, esen]a poeziei este timpul, timpul circular
al rimei, timpul brusc al versurilor albe, timpul sufletului, sufletul care
este timp, cuvintele care s`nt timp cre`nd timp. Timp colorat, timp
rostit, timp verbal, substantival, adjectival, propozi]ional, adverbial,
timp onomatopeic, interjec]ional, timp, timp, întregul timp rotin-
du-se în jurul a dou\ r`nduri din volumul lui Sharon Mesmer „acum
am s-o spun/acum tocmai am spus-o”. Poezia, simultan timp [i absen]a
lui. Pariul oric\rei poezii este anularea imposibilit\]ii de a opri timpul.
Poemul, ma[in\ de oprit timpul.  Datorit\ acestei tensiuni între
temporal [i atemporal, datorit\ nostalgiei de a opri, nu numai afectiv,
ci [i efectiv, timpul, orice poezie este tragic\. 

Modalit\]i de a folosi limba. Manuale de utilizare. Fiecare poem
î[i este propriul manual de utilizare. Poetul inventeaz\ modalit\]i de
utilizare a limbii. „O ma[in\rie de creat starea poetic\ prin intermediul

cuvintelor”, cum spunea Valery, un proces automat. Colec]ionar\ de
cuvinte [i expresii, Sharon Mesmer scrie poeme non-sequitur, în care
surpriza, [ocul ironic deconcerteaz\, amuz\, cre`nd o atmosfer\ lejer\
[i juc\u[\. O poet\ care denun]\ ipocrizia poeziei cu „P” mare [i ne
face cu ochiul continuu propun`ndu-ne de fiecare dat\ un nou joc
lingvistic într-o serie de poeme aeriene care ar fi putut fi scrise de
spiridu[ul Puck.

În poezie, triunghiul autor-lume-cuvinte devine instrument
muzical, trianglu; suspicio[i la maximum fa]\ de orice idee
estetic\, poe]ii contemporani refuz\ cu obstina]ie s\ extrag\
vreun sunet armonios din el [i, de aceea, fie îl lovesc cu înd`rjire
într-o cacofonie de zgomote dezarticulate, fie, printr-o tactic\ opus\,
încearc\ s\ ne atrag\ aten]ia asupra t\cerii din centrul lui. Ironia
mu[c\toare a lui Sharon Mesmer este o protec]ie gra]ioas\ dar,
vai! adesea insuficient\ fa]\ de acest virus al nonsensului care apare
pe nea[teptate în mijlocul unora dintre poeme ei flarf create cu
ajutorul motorului de c\utare google. Desigur, efectul de aleator, de
hazard, de ready made este inten]ionat, construit, anticipat cu aten]ie
din ra]iuni apropiate de ale tinerilor poe]ii români „mesmeriza]i” [i
ei de aceea[i Fat\ Morgan\ a autenticit\]ii [i realismului.

Poezia lui Sharon Mesmer este o poezie post-apocaliptic\, a unui
apocalips anun]at [i tr\it intens dar care, paradoxal, nu a avut niciodat\
loc. Sharon Mesmer

Juan Vicente Piqueras
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R
evistele culturale electronice s`nt de-a dreptul
invizibile sau foarte pu]ine la num\r. De-aia mi-a [i fost
destul de dificil s\ g\sesc una pentru num\rul curent. Una
care înc\ s\ existe sau m\car s\ fie c`t de c`t activ\. 

În cele din urm\ m-am oprit la revista Respiro, pe care am g\sit-o cu greu în
re]eaua încurcat\ [i în continu\ expansiune a World Wide Web-ului.

C`nd am accesat site-ul m-a înt`mpinat o p\p\die tare simpatic\ ce-[i împr\[tie
petalele pe toat\ suprafa]a ecranului, fiecare petal\ fiind o sec]iune în site.

Cu o interfa]\ super friendly, site-ul revistei m-a surprins la prima vedere cu limbile în
care s`nt publicate texte. Am g\sit texte în român\... normal, dar [i în alte limbi precum
englez\, francez\, spaniol\ [i portughez\. Mi-am exersat un pic spaniola pe care am deprins-o în
excursia la Barcelona, apoi am trecut mai departe s\ v\d despre ce e vorba mai exact în revista
asta.

Am aflat c\ aceast\ revist\ înseamn\: Mas\ rotund\ [i atelier de crea]ie, explorare de noi spa]ii [i
paradigme culturale, galerie de idei [i aren\ de opinii, revista Respiro este o c\l\torie în lumea
lucr\rilor originale [i a traducerilor, a eseurilor, interviurilor, artelor vizuale, jurnalelor, reprezent`nd
orice zon\ a culturii protejat\ de z`mbetul binevoitor al unei muze, fie ea neindexat\ înc\ în Panteonul
clasic. Promisiunea este cea a unei reviste de larg\ respira]ie, adresat\ cititorilor din orice col] al
planetei noastre virtuale. O prezentare mult mai plastic\ dec`t a[ fi f\cut-o eu vreodat\.

La editori am g\sit fe]e cunoscute [i necunoscute: Adrian Buz, Alina Savin, Adina Dabija [i Paul Doru
Mugur. Nu pot s\ spun o istorie concret\ a revistei pentru c\ nu am g\sit informa]ii clare în acest sens,
dar [tiu sigur c\ primul num\r a ap\rut în anul 2000 [i ultimul în 2006. C`teva detalii în plus despre
aceast\ tem\ se pot citi în editorialul Adinei Dabija. 

Lista cu autori publica]i este una destul de lung\ [i cuprinz\toare: Ioana Nicolaie, Bogdan
Suceav\, Adrian Rezu[ [i al]ii.

Revista nu este numai despre literatur\, a[a cum poate p\rea la prima vedere. Respiro are [i
sec]iune de teatru, film, arte vizuale. Am deschis curioas\ sec]iunea film  unde nu mic\ mi-a fost
mirarea s\ g\sesc ditamai articolul despre Cristian Mungiu [i al s\u 4 lluni, 33 ss\pt\m`ni [[i 22
zile. Mungiu e peste tot: pe marile ecrane, în toate ]\rile, la toate festivit\]ile de premiere,
în Vogue.

Chiar dac\ nu [tim c`t de cur`nd va fi publicat urm\torul text, revista merit\ citit\
m\car pentru diversitatea textelor, a autorilor [i a limbilor.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  22 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i colaboreaz\ `n calitate de
fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii..

elena
dr`ghici

lips` de reviste

PP e 2 ianuarie m\ întorceam din vacan]\. În cutia
po[tal\ am g\sit, ca de obicei în ultimii ani, o
cartolin\ de la Falko Hennig. Din 2001, Falko le
trimite cunoscu]ilor astfel de felicit\ri-fotografii

în care apare împreun\ cu familia lui - o so]ie frumoas\
[i cele dou\ fiice ale sale - pe aceea[i canapea acoperit\,
de ani de zile, de o cuvertur\ cu modele florale. Eu primesc
cartolinele de prin 2003, cred. Nu i-am r\spuns niciodat\
lui Falko, a[a cum s-ar fi cuvenit, [i de aceea m\ mir an
de an c\-[i mai aminte[te s\ mi le trimit\. În 2004, de pild\,
Falko era pe canapea, întins peste picioarele fetelor, cu un
picior în ghips în aer, zîmbind spre camera foto. În anul
\la aveam s\-mi rup mîna la patinoar! Acum, pe cartolina
din cutia po[tal\ 2008 e scris cu verde [i mie îmi place asta
nespus.

Dar cine e Falko Hennig? L-am cunoscut în 2002, la
Berlin. Am fost cu un prieten, tîn\r scriitor, la restaurantul
de la Kulturbrauerei (un spa]iu cultural din Berlinul de Est,
unde se afl\ [i literaturWERKstatt), unde urma s\ se întîlneasc\
cu doi prieteni [i cu o alt\ scriitoare mai în vîrst\, foarte
cunoscut\, care i-a format sau i-a ajutat s\ debuteze, a[a
ceva (era prietenoas\, mi-a spus c\ ar vrea s\ mai vorbim,
dar n-am mai c\utat-o). Unul dintre amici era Falko. De
cel\lalt nu-mi amintesc absolut nimic, nici m\car dac\ era
brunet sau blond. Pe Falko îl am clar în fa]a ochilor. În timp
ce noi am comandat nu [tiu ce mînc\ruri, el a cerut o ciorb\
de fasole. Mi-a spus c\ are o burs\ la nu [tiu ce castel, c\
n-ar trebui s\ fie cu noi [i s\ m\nînce o fasole. Evadase,
plictisit [i poate chiar speriat dup\ ce o rezident\ se
sinucisese acolo (sau poate avusese doar o tentativ\ de
sinucidere). Îi era [i dor de familie, dar bursa presupunea
s\ stea acolo, s\ nu p\r\seasc\ locul - a[a cum iat\ c\ f\cuse.
Mi-a fost simpatic de la început - c\ mînca fasole [i c\
nu-i pl\cea la Castel, c\-i era dor de fete, c\ evadase!

În alt\ zi, prietenul nostru comun m-a întrebat dac\
nu vreau s\ trecem pe la un pub, Kaffee Bürger, ca s\-l
vedem pe Falko în exerci]iul func]iunii, adic\ în al s\u live
radio show. S\pt\mînal, invita pe cîte cineva la Radio
Hochsee (cum î[i numise dialogurile publice) [i st\teau de
vorb\ în fa]a unor microfoane ca din anii ’50, ca [i cum
totul s-ar fi petrecut într-un vechi studio de radio. I-a avut
printre invita]i pe Thomas Brussig sau Vladimir Kaminer
(dintre autorii tradu[i [i la noi). Kaffee Bürger e un pub
mic. Cînd intri, dai de o înc\pere destul de întunecat\ în
care se afl\ un bar cu cîteva scaune înalte. Apoi, urmeaz\
o camer\ cu mese [i, în fa]\, cu un fel de podium unde se
petrec zilnic tot felul de lucruri (cînt\ri, lecturi, discu]ii).
Un Club A, dar mai mic. Acolo am f\cut cuno[tin]\ cu Judith
Hermann. Nu i-am re]inut numele atunci, dar am descoperit-
o la pu]in timp - mai precis, i-am recunoscut figura,
inconfundabil\ - într-un Lire, era prezentat\ ca una dintre
tinerele speran]e ale literaturii germane. Dup\ cî]iva ani
aveam s\ [i citesc ceva frumos scris de ea. În sala cu mese,
Falko st\tea de vorb\ cu un invitat. Erau relaxa]i, ca [i
cei care îi ascultau bînd bere. Cînd s-a terminat, înainte s\
ajung\ s\ m\ salute, mi-a f\cut o fotografie. David, amicul
comun, mi-a spus c\-i trage în poz\ pe to]i cei pe care-i
vede c\ scriu în carne]ele, îi plac \[tia, face „colec]ie”.
A[adar, eu aveam, probabil, cu mine un carnet [i notam
ceva în el. Intram, astfel, în arhiva lui Falko. Mi-a ar\tat [i
el carnetul lui burdu[it cu fotografii, cu bilete de c\l\torie
[i altele lipite în jurul unor însemn\ri. Un fel de „jurnal”.

M-a invitat la el acas\, împreun\ cu David, s\-i cunosc
familia [i s\-i v\d Trabantul. Am zis c\ m\ duc, dar pîn\
la urm\ m-am hot\rît s\ nu-l deranjez. Acum îmi pare r\u.
L-am v\zut îns\ dup\ cîteva zile la un post de televiziune
berlinez, vorbind despre noul s\u roman, Der TTrabanten.
A[adar, Trabantul era obiect de literatur\! În seara

aceea, la Bürger, am mai re]inut c\ Falko este un admirator
al lui Bukowski, al lui Johnny Cash [i al lui Bart Simpson.
„Pentru el, The Simpsons e un fel de Proust”, mi-a zis David.

Din cînd în cînd, m\car dup\ ce primesc cartolina de
la el, la începutul lui ianuarie, m\ duc pe site-ul lui s\ v\d
ce mai face, ce mai scrie, pe cine mai invit\ la Radio Hochsee.
Acolo am v\zut c\ printre idolii lui se num\r\ [i Walter
Kempowski, despre care, din cauza lui Falko, am vrut s\
[tiu cît mai multe lucruri. Era un nonconformist. A murit
acum cîteva luni. Într-un interviu care i s-a luat cu pu]in
timp înainte s\ se sfîr[easc\, spunea c\ e greu în ziua de
azi (chiar [i în ziua de azi!) s\ spui ce gînde[ti în Germania.
Acum o or\, c\ tot sînt în fa]a computerului, ca la fiecare
început de an, am intrat pe site-ul lui Falko. Am aflat c\
la Radio Hochsee urmeaz\ s\ vorbeasc\ despre Syd Barrett.
Fain. {i am mai aflat [i c\, în timp ce eu am abandonat s\
scriu o carte 100% despre Berlin, el a terminat o carte care
se nume[te 100% BBerlin!

Textul \sta e un fel de r\spuns la cartolinele lui, un
fel de a-i mul]umi. Nu [tiu dac\ o s\ afle vreodat\!

P.S. F\r\ leg\tur\ cu Falko! În num\rul trecut, dintr-o
eroare, în locul titlului meu, Mizeria ccriticii rresentimentare,
a ap\rut cel al textului anterior, Critific]iunea. PPunct [[i
de lla ccap\t. Nici o leg\tur\ între adev\rata critific]iune [i
kriticu[enie, dimpotriv\!

A[ vrea, dac\ tot s-a ivit ocazia, s\ le mul]umesc public
tuturor celor care s-au solidarizat cu ideile din Mizeria
criticii rresentimentare.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 42 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).

volubilis
danke, FFalko HHennig!

simona popescu
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A
m pierdut destul de mult timp enervîndu-i pe librarii de la Anthony Frost - care
încercau în mod subtil s\ îmi transmit\ c\ se apropia ora închiderii sau poate chiar
sim]eau nevoia s\-[i dreag\ glasul din cînd în cînd, iar eu înc\ le întorceam pe dos
rafturile în c\utarea unei c\r]i pe care s\ o b\nuiesc c\ ar fi potrivit\ pentru aceast\

rubric\. În orice caz, oamenii voiau s\ se duc\ acas\, s\-[i vad\ de treburi sau s\-[i îngrijeasc\
gîtul, [i s\ scape de mine. A[a c\, de[i nu mi-a pl\cut filmul, am avut încredere în rîndurile scrise

de Terry Gilliam pe coperta a patra (F*cking wonderful! ) [i am cump\rat Tideland. Au urmat dou\
nop]i în care am r\mas conectat la romanul lui Mitch Cullin pîn\ la 3-4 diminea]a, ascultînd în surdin\

Colin Hay [i Johnny Cash - un OST perfect pentru o astfel de carte, un fel de Alice iin WWonderland
gotic ce se petrece pe undeva prin Texas. 

Tideland este o carte extraordinar\, poetic\, tulbur\toare, plin\ de suspans, o poveste de groaz\
pentru oameni mari, dar spus\ de un copil. Un fel de Alice îîn }}ara mminunilor meets Psycho al lui Hitchcock

sau Dorothy din Vr\jitorul ddin OOz meets p\pu[a Chucky. S\ cite[ti romanul lui Cullin înseamn\ s\ intri în
capul Jelizei-Rose, s\ treci prin ni[te întîmpl\ri demne de un film horror, relatate de vocea naiv\, senin\ [i

optimist\ a unei feti]e de doar 11 ani - personaj principal [i narator. Amestecul acesta de sumbru [i ingenuitate
te love[te înc\ din primele pagini, cînd feti]a î[i descrie via]a de familie [i poveste[te cum le preg\te[te p\rin]ilor

doza zilnic\ de heroin\, ca [i cînd totul ar fi un fel de joac\. De fapt, pentru ea totul chiar este o joac\. 
Jeliza-Rose este un copil cu o via]\ destul de nefericit\: p\rin]ii ei sînt junkies, iar mama ei, care o trateaz\ ca

pe o sclav\ sau ca pe un animal de companie, moare în urma unei supradoze - îns\ asta nu e o tragedie; pîn\ la
sfîr[itul c\r]ii m-a urm\rit impresia c\ Jeliza a planificat „accidentul”. Pentru a nu avea probleme cu poli]ia, Noah,

tat\l Jelizei, un junkie de 67 de ani, un fost rock’n’roll star mediocru, î[i ia copilul [i fuge în Texas, pentru a i se
pierde urma. Ajun[i la ferma izolat\ [i p\r\ginit\ unde locuise în copil\rie cu mama sa, Noah moare [i el de o supradoz\.

De[i con[tientizase moartea mamei („Mom’s dead all right” I said, turning to face him), pe cea a tat\lui s\u, singurul om
care a fost vreodat\ bun cu ea, feti]a o refuz\ (But not my father - he was playing possum again, vacationing in Denmark

or somewhere else), refugiindu-se într-o lume fictiv\ în care cele patru capete de p\pu[i Barbie (Classique, Cut’n’Style,
Fashion Jeans [i Magic Curl) prind via]\ [i glas. 

O bun\ parte din carte Jeliza r\mîne singurul personaj [i î[i ocup\ timpul comunicînd într-o manier\ ventriloc\ cu
capetele de p\pu[i, machindu-[i tat\l „plecat în vacan]\”, luptîndu-se cu armatele de furnici [i cu veveri]e „malefice” sau

jucîndu-se cu licuricii - un interludiu frumos, asem\n\tor cu un vis, în care se acumuleaz\ mult\ tensiune [i se preg\te[te terenul
pentru întîlnirea cu dou\ personaje ce vor spori straniul [i grotescul pove[tii. În p\durea din apropierea casei, Jeliza-Rose o descoper\

pe Dell, o femeie îmbr\cat\ în costum de apicultor, un fel de vr\jitoare, fiin]\ cu care se împrietene[te, de[i îi inspir\ fric\. Mai tîrziu

World full of
holes, I thought.

Holes everywhere,
full of people and

things. Squirrels and
doll heads and bog

men. Things go
inside holes and

sometimes never
come out again for a

thousand years. Some
houses are like holes

too, like tombs.
- Mitch Cullin

Mitch Cullin,TTiiddeellaanndd, Phoenix Fiction, 
Orion Books Ltd., 2006  [2000], 191 p., 35 RON ..

M \ strecurasem din apartament ca un ho]. Prietenul meu `nc\ dormea [i n-am vrut
`n nici un fel s\-i deranjez somnul. ~ncercam s\-i fiu recunosc\tor m\car prin discre]ie
pentru faptul c\ m\ g\zduise, scutindu-m\ de o sum\ important\ de bani pe care
ar fi trebuit s\ o pl\tesc chiar [i la cel mai pu]in preten]ios hotel. Nu dispuneam de

un buget prea mare pentru c\l\torie [i primisem cu bucurie propunerea de a locui ̀ n casa lui. Dup\
numai dou\ zile ̀ ncepusem ̀ ns\ s\ regret c\ alesesem aceast\ variant\ ieftin\. Prezen]a sa, destul
de banal\, ̀ mi [tirbea din independen]\. Venisem cu g`ndul ca, pe l`ng\ cele c`teva treburi pe care
le aveam de rezolvat, s\ vizitez c`t mai mult, f\r\ a-mi propune s\ fac turism. Nu aveam de g`nd
s\ poposesc `n muzee sau l\ca[e de cult [i nici s\ m\ urc `n autobuzul care f\cea tradi]ionalul tur
al ora[ului. Amicul insistase s\ mergem ̀ mpreun\ ̀ n c`teva locuri care aveau s\-mi plac\ neap\rat,
spunea el. {i poate [i a[a ar fi fost dac\ le-a[ fi descoperit singur. ~n anumite privin]e nu aveam
s\ m\ schimb niciodat\. Nu m\ interesa nimic din ceea ce ̀ mi spunea despre ora[, iar experien]ele
lui mi se p\reau derizorii.  

Am tras puternic `n piept aerul rece al dimine]ii. De[i fumam din anii de liceu, o f\ceam `ntr-un
fel ne`ndem`natic, amuz`ndu-le pe femei [i irit`ndu-i pe fum\torii profesioni[ti. Nu-i puteam ̀ n]elege
deloc pe cei care-[i aprindeau o ]igar\ la cinci minute dup\ ce deschideau ochii. Aveam nevoie
`nainte de un sandwich [i o cafea. Dou\ str\zi mai `ncolo se afla cafeneaua Wassa, un loc
luminos [i c\lduros,  ̀ n care cel pu]in jum\tate din mese erau repartizate fum\torilor. Prin ferestrele
mari, f\r\ draperii, puteam observa toat\ intersec]ia. Vis-a-vis se afla un cinematograf de
cartier [i o bun\ parte dintre cei care se `nt`lneau s\ mearg\ la film poposeau [i `n cafenea. ~n
c`teva zile mi se p\rea c\ v\zusem cel pu]in un sfert din popula]ia ora[ului [i `ncepusem s\
recunosc deja unele figuri pe care nu aveam s\ le mai `nt`lnesc niciodat\, dec`t poate `n vise. 

Chelneri]a, pe al c\rei ecuson scria Anne-Marie, mi-a adus salata de ton pe care o comandasem.
- De la excursiile din timpul [colii n-am mai avut niciodat\ timp s\ m\ plimb prin ora[ul meu,

mi-a m\rturisit. 
Datorit\ turi[tilor i se p\rea c\ locuie[te ̀ ntr-un ora[ ve[nic nou, fiindc\ impresiile oamenilor

difereau adesea. C`teva lucruri r\m`neau constante, cum ar fi banca de lemn vopsit\ `n
verde din fa]a f`nt`nii unde se aruncau b\nu]i de aram\, aleile pietruie care duceau `nspre
catacombelele sfin]ilor, statuile reprezent`nd demoni [i amora[i din str\vechiul parc al
Rozelor.

La una dintre mesele de l`ng\ geam st\teau cei doi b\tr`nei care-[i petreceau fiecare
diminea]\ `n Wassa, chicotind [i gesticul`nd ca doi liceeni. Ca [i mine, `[i petreceau timpul
observ`nd trec\torii [i nu p\reau s\ se plictiseasc\ niciodat\ de imaginile `n mi[care pe
care le oferea mul]imea. Comunicau cu acea abilitate a oamenilor b\tr`ni de a se
`n]elege `ntre ei de[i vorbesc `ncet [i s`nt aproape surzi. Dac\ i-a[ fi `ntrebat ceva, n-a[ fi
ob]inut dec`t un „Ha?“ [i ar fi trebuit s\ repet `ntrebarea cu un glas mai puternic. M\
resemnasem cu g`ndul c\ e un secret pe care-l voi afla dup\ ce voi trece de 60 de ani.

Uneori mi se p\rea caraghios [i de[art efortul meu de a m\ integra doar pentru
scurt timp `ntr-o comunitate, fie ea [i minuscul\ cum e cea care poate fi `nt`lnit\
`ntr-o cafenea, dar m\ consolam cu inep]ii filozofice de genul c\, dintr-o anumit\
perspectiv\ temporal\, toate cercurile ̀ n care tr\im s`nt temporare. Nu ne p\str\m
pentru toat\ via]a tovar\[ii de joac\ din copil\rie, al]ii ne s`nt colegii de [coal\,
de liceu sau birou. Astfel, diferen]a dintre societatea unei cafenele pe care o
frecventam pentru c`teva zile [i compania pu[tanilor din cartierul de pe
malul m\rii unde copil\risem e nesemnificativ\, iar [ansa de a te mai `nt`lni
cu oamenii cu care ai petrecut o perioad\ finit\ de timp e aceea[i. 

~n aeroportul din Bucure[ti nu m\ a[tepta nimeni. Singura persoan\
care m-a b\gat `n seam\ a fost taximetristul care, pentru o sum\
enorm\, se oferea s\ m\ duc\ p`n\ ̀ n ora[. Era ̀ mbr\cat ca un cocalar, cu
blugi alba[tri [i geac\ ieftin\ de piele [i se ap\ra de ploaie cu o umbrelu]\
alb\ transparent\ de dam\. I-am r`njit [i i-am ̀ ntins doamnei din chio[cul
de bilete banii pentru o cartel\. M-am urcat printre primii [i, spre
norocul meu, am apucat loc. P`n\ la Casa Presei, la care am refu-
zat s\ m\ uit, autobuzul a mers cu vitez\, dup\ care a `nceput s\
se t`rasc\. Pe l`ng\ noi a trecut limuzina de la Casino Vernescu,
`n interiorul c\reia s-a putut z\ri pentru o clip\ o m\su]\ pe care
se aflau pahare [i ni[te m`ini apar]in`nd unui om `n v`rst\,
dar bogat. Parc\ era John Lee Hooker `n videoclipul de la
Chill Out. ~n jurul meu erau numai fe]e obosite [i bagaje.
Doi idio]i se f\ceau c\ se ceart\, `n timp ce-[i f\ceau cu
ochiul. Am cobor`t ̀ n Pia]a Victoriei, care ar\ta de parc\
soarele nu str\lucise aici niciodat\. ~mi deschisesem
mobilul dar, cu excep]ia proprietarei apartamentului
`n care locuisem ̀ nainte [i care-mi cerea ̀ ntre]inerea
pe luna februarie, nu m-a sunat nimeni. A[a c\ 
l-am `nchis.

JJeeaann-LLoorriinn SStteerriiaann, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor
[i scenarist. A publicat volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1995),
SSccrriiiittoorruull aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee (2002) [i
LLoorrggeeaann (2007). A regizat scurtmetrajul PPrriinncciippiiuull
DDrraaggoosstteeii CCoommuunniiccaannttee, un documentar despre
homosexualitatea din România, [i un  mockumentary
despre propria sa forma]ie, Grupul Sanitar, intitulat
LLeecc]]iiaa ddee PPllaayybbaacckk. Masterand `n antropologie,
editorialist 2244FFuunn, pieton convins.
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Mitch Cullin

îl descoper\ [i pe Dickens, „vîn\torul de rechini”, fratele retardat al lui Dell, c\pitan
al unui submarin imaginar pe nume Lisa. Jeliza-Rose [i Dickens încep s\ se joace
împreun\, p\trunzînd fiecare în lumea imaginar\ a celuilalt, iar în scurt timp între cei
doi se na[te o idil\ pe cît de [ocant\, pe atît de emo]ionant\, c\ci Dickens, din punct
de vedere fizic, nu mai este de mult un copil (Lolita&Frankenstein). În acela[i timp,
Dell îl descoper\ pe Noah [i astfel ia na[tere un alt cuplu - în tinere]e cei doi fuseser\
împreun\. Pentru a nu-l pierde a doua oar\, Dell îl îmb\ls\meaz\, practic\ pe care,
afl\m la sfîr[itul c\r]ii, Dell o aplicase [i mamei sale. Pentru c\ totul pare s\ alunece din
ce în ce mai mult în grotesc, sfîr[itul trebuia legat cumva de lumea real\, iar Jeliza trebuia
salvat\. Sarcina îi revine lui Dickens, care, în joac\, arunc\ în aer un tren de pasageri ce trecea
prin apropiere. Explozia este cea care deschide „gaura de iepure” c\tre normalitate [i o
trimite pe feti]\ în lumea real\. R\t\cindu-se printre supravie]uitorii accidentului feroviar,
Jeliza este g\sit\ de o femeie care va avea grij\ ca totul s\ fie bine (We’ll take care of each
other, how’s that? ). 

La 40 de ani, Mitch Cullin este un autor foarte interesant, pu]in sau aproape deloc cunoscut
la noi, singura tangen]\ cu publicul român realizîndu-se prin ecranizarea (slab\) romanului
Tideland de c\tre Terry Gilliam. Un roman curajos mai ales pentru c\ îmbin\ triste]ea cu
bizarul, macabrul cu amuzamentul [i cu fantasticul. Curajos pentru ipostazele [ocante în care o
plaseaz\ pe micu]a Jeliza. De Mitch Cullin o s\ mai auzim cu siguran]\, fie prin intermediul unei
noi ecraniz\ri, fie printr-o traducere, judecînd dup\ succesul de care s-a bucurat la noi Chuck Palahniuk,
un autor cu care Cullin se aseam\n\ prin stil [i prin situa]iile-limit\ în care î[i pune personajele. 

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 23 de ani, este absolvent al Facult\]ii de Litere din Bucure[ti, masterand la departamentul de American Studies
din Facultatea de Limbi Str\ine, ]ine rubrica DDrr.. GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii [i scrie constant pe  site-ul MMeettrrooppoottaamm. 

Mitch CCullin a mai publicat romanele: Whompyjawed (1999), Branches (2000), The CCosmology oof
Bing (2001), UnderSurface (2002), A SSlight TTrick oof tthe MMind (2005), The PPost-WWar DDream (2008), volumul
de proz\ scurt\ From TThe PPlace iin tthe VValley DDeep iin tthe FForest (2001) [i a mai ap\rut în cîteva
antologii de proz\ scurt\: Best GGay EErotica 11996 (1996), Happily EEver AAfter (1996), Best AAmerican GGay
Fiction 22 (1997), Circa 22000: GGay FFiction aat tthe MMillennium (2000), Afterwords (2001), M2M: NNew LLiterary
Fiction (2003), Wonderlands: GGood GGay TTravel WWriting (2004), The FFlash ((book) (2007). 

A nul 2007 a luat sfîr[it cu o [tire care m-a pus pe gînduri. Un num\r
important de intelectuali ru[i, majoritatea f\cînd parte din establishment-
ul intelighen]iei ruse, au semnat o scrisoare adresat\ pre[edintelui
Putin în care cereau acestuia s\ r\mîn\ [i în cel de-al treilea

mandat. Evident c\ au fost voci radicale care au criticat aceast\ scrisoare aberant\.
Totu[i, un astfel de gest nu ar fi fost posibil de conceput [i de realizat nici m\car

în perioada sovietic\ poststalinist\. Cred c\ s-a întîmplat ceva grav în atitudinea
politic\ a intelighen]iei ruse dac\ în anul 2007, la atî]ia ani dup\ c\derea comunismului,
un grup atît de semnificativ [i compact cere pre[edintelui s\ încalce Constitu]ia (sau
s-o modifice) pentru a r\mîne [i a veghea la „lini[tea [i bunul mers al lucrurilor”.
Fiecare e liber s\ voteze [i s\ sus]in\ pe cine dore[te, dar cînd apare un fenomen
masiv de „îndr\gostire” de Pre[edinte, oricare ar fi el, iar tonul îl dau intelectualii,
atunci lucrurile devin sumbre. Fiind chiar în acea perioad\ la Moscova am fost
curios s\ aflu p\rerea despre acest subiect de la una dintre ziaristele mele preferate
([i critic de art\), Ekaterina Degot. Povestea ei cu tîlc este urm\toarea: 

Cînd eram mic\ (anii ’70), dar ]ara era mare, eu f\ceam parte din intelighen]ia
sovietic\. Din cîte îmi amintesc, în acea vreme, intelighen]ia sovietic\ avea dou\
vise mari [i late: s\ citeasc\ acele c\r]i interzise sau greu accesibile (al\turi de
muzic\ [i filme) [i s\ c\l\toreasc\ peste hotare. Suferin]a poporului [i viitorul ]\rii
nu erau lucruri care ne interesau prea mult. Aceste vise, [i mai ales neîmplinirea lor,
deveneau treptat motive de a construi discursuri antiregim [i de a ne plînge de
lipsa libert\]ii. 

Acum restric]iile sînt departe în urm\. Vizele au început s\ curg\ [i sîntem mai
mereu pleca]i în diverse ]\ri, iar unii ne dau vize chiar pe 5-10 ani. În ce prive[te
num\rul de c\r]i [i CD-uri, nici nu are rost s\ mai vorbim, c\ci ele pur [i simplu ne-au
invadat. În acest moment fac cozi mult mai mari cei care vor s\ vînd\ ru[ilor, decît
cei care vor s\ cumpere, a[a c\ marf\ este din abunden]\: po]i s\ cumperi orice [i
oriunde. Pe alocuri se vinde bine Ortodoxia, pe alocuri Mahomed, pe Rubliovka în
Moscova se cump\r\ ce e prea scump la New York, iar obiectele de lux [i operele
de art\ din galeriile londoneze sînt la mare c\utare.

Intelectualii cump\r\ [i ei ce pot [i-[i împlinesc visurile din perioada brejnevist\
care le-au produs atîtea frustr\ri. Toat\ aceast\ „fericire” s-a înf\ptuit îns\ nu dintr-un
exces de democratizare a ]\rii. A[ putea spune c\ la acest capitol, Rusia are un
rating destul de sc\zut [i iese din categoria ]\rilor „poreadochinih/cumsecade”.
Paradoxal îns\, cu excep]ia unor grupuri marginale, pe nimeni nu intereseaz\
acest lucru. Toat\ aceast\ „fericire” s-a înf\ptuit [i cucerit nu cum am fi crezut
noi în anii ’70-’80, adic\ prin revolu]ii [i lupte pentru mari transform\ri, ci prin
ceea ce noi dispre]uiam: fericirea s-a înf\ptuit prin bani. Am cump\rat totul, am
cump\rat c\r]ile, CD-urile [i filmele pe care nu le-am avut, foile de c\l\torii la
care visam atît de mult. Visul frumos al intelighen]iei s-a împlinit, iar acest
vis - [i acest lucru trebuie s\-l recunoa[tem cu triste]e - era un vis pur consumerist.
Se pare c\ în acei ani sumbri ai comunismului noi sufeream mai degrab\
din cauz\ c\ nu apar]ineam nomenclaturii sovietice, c\ci doar ea avea c\r]ile
[i vinilurile la care visam noi. Iar acum, aceast\ intelighen]ie a devenit,
aproape incon[tient, nomenclatura îns\[i. Privilegiile pe care odat\ le
primea nomenclatura sînt transferate ast\zi [i spre intelighen]ie. {i fire[te
c\ nu vrem s\ le pierdem. De aici vine [i teama noastr\ aproape paranoic\
în fa]a schimb\rii. Cred c\ de teama schimb\rilor care pot d\una locului
c\ldu] în care te afli [i pierderea privilegiilor acumulate, mul]i dintre
noi nu numai c\ semneaz\ peti]ii în sus]inerea Pre[edintelui pentru al
treilea mandat, ci ar vrea în sinea lor ca el s\ r\mîn\ acolo ve[nic, atîta

timp cît ei î[i p\streaz\ privilegiile. 
Este o poveste trist\ de care intelighen]ia rom<n\ [i cea din

Est nu s`nt deloc str\ine.

VVaassiillee EErrnnuu este n\scut în URSS în 1971. Este absolvent al Facult\]ii de
Filosofie (Universitatea Al.I.Cuza, Ia[i, 1996) [i al masterului de Filosofie

(Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor fondator al revistei
PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A activat

în cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editura IIddeeaa. Actualmente lucreaz\ în
cadrul Editurii Polirom. În prezent ]ine o rubric\ de opinie în RRoommâânniiaa lliibbeerr\\

[i una în s\pt\mînalul SSuupplliimmeennttuull ddee CCuullttuurr\\. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt
îînn UURRSSSS (Editura Polirom 2006) care a fost distins cu  Premiul pentru debut

al RRoommâânniieeii lliitteerraarree [i cu Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din
România.

Moscova - Bucure[ti
jurnalul vremurilor de infla]ie (XII)
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cine e noua art` (II)
AURORA KIRÁLY, 
curator, Galeria Nou\:

e durata celor [apte ani de activitate, Galeria Nou\ s-a concentrat
pe men]inerea unui echilibru în promovarea atît a arti[tilor
consacra]i, cît [i a celor afla]i la începutul carierei, arti[ti
români [i str\ini deopotriv\. Dintre arti[tii români a promovat,
în mod constant, arti[ti din genera]ii diferite, care lucreaz\ în
direc]ii foarte diverse, cu o activitate artistic\ complex\ [i cu
multe particip\ri interna]ionale, precum Ion Grigorescu, Teodor
Graur, Iosif Király, Gheorghe Rasovszky, Alexandra Croitoru, Vlad
Nanc\. 

Ion GGrigorescu are preocup\ri artistice dintre cele mai diverse,
dar care se completeaz\ într-un mod surprinz\tor, fotografia reprezentînd doar o mic\
parte din crea]ia lui. Este unul dintre arti[tii cei mai reprezentativi ai artei conceptuale din
România, care utilizeaz\ ca medii de expresie pictura, fotografia, performance-ul,
filmul, instala]ia. Participarea în 2007 la Documenta este o recunoa[tere interna]ional\
a activit\]ii sale.

Teodor GGraur este un artist recunoscut pentru obiectele [i picturile sale [i pentru modul
neconven]ional în care utilizeaz\ fotografia [i filmul. Fotografiile sale sînt asociate cu
pictur\, desen, tabl\, înr\mate, lipite sau capsate pe carton, combinate cu desene
f\cute cu pixul. De cele mai multe ori, fotografia este pentru el doar un punct de
pornire, iar unul dintre „handicapurile“ în comercializarea acestui mediu - multiplicarea
- dispare, pentru c\ fotografiile sale devin, de cele mai multe ori, unicate.

Iosif KKirály se exprim\ preponderent prin fotografie [i este preocupat, mai ales în ultimii
ani, de modul cum fotografia poate înregistra [i reconstitui spa]iul [i timpul. Pe lîng\
proiectele individuale, de la începutul anilor ’90 este membru al grupului subREAL [i în

anii 2000 a realizat mai multe proiecte documentare în colaborare cu arhitec]i. 

Crea]ia artistic\ a lui Gheorghe RRasovszky utilizeaz\ cele mai diverse medii de expresie:
de la pictur\, asamblaj, instala]ie, fotografie [i video [i se întinde pe parcursul a mai
mult de dou\ decenii. Fotografiile sale înregistreaz\ locuri, oameni, obiecte, [i le transform\,
prin interven]ii direct pe hîrtia fotografic\ sau prin desatur\ri [i interven]ii cromatice
digitale, în pove[ti sau spa]ii noi.

Alexandra CCroitoru face parte din tîn\ra genera]ie. Dac\ pîn\ acum cî]iva ani se exprima
în special prin fotografie, proiectele sale recente au devenit mult mai conceptuale [i
investigheaz\ cu inteligen]\ probleme specifice locului unde este invitat\ s\ expun\
precum [i teme în care cotidianul, politicul, mass-media [i arta se întrep\trund.

Vlad NNanc\ este un artist tîn\r care combin\ o latur\ de activist cultural în care abordeaz\
„subiectele zilei“ (terorism, societatea de consum, politic\) cu o latur\ mai meditativ\ în
care se exprim\ prin fotografie [i în care observ\ detalii ale vie]ii cotidiene sau ale locurilor
pe unde c\l\tore[te.

Lucr\rile acestor arti[ti se afl\ în colec]ii interna]ionale [i sînt achizi]ionate [i în ]ar\, dar
într-o m\sur\ destul de mic\. Achizi]ia de fotografie este înc\ într-un stadiu incipient în
România, iar de obicei cei interesa]i sînt reziden]i str\ini sau oameni de afaceri tineri [i
informa]i care simt pulsul momentului [i vor s\ aib\ lucr\rile acestor arti[ti în colec]ia
personal\.
Cred c\ mai mult decît pre]ul cu care vînd ace[ti arti[ti, pentru amatorii de art\ contemporan\
din România ar fi important de [tiut c\ nu trebuie s\ fie milionari, ci pasiona]i [i
interesa]i s\ ob]in\ mai multe informa]ii despre crea]ia arti[tilor care îi intereseaz\. Pre]urile
fotografiilor pot varia, pe lîng\ importan]a artistului, [i în func]ie de anul în care au fost
f\cute, de edi]ie, dimensiune, tehnica sau suportul pe care sînt printate [i prezentate,
iar discu]ia cu galeristul poate ajuta colec]ionarul s\-[i contureze mai clar op]iunile pe
care le are în achizi]ionarea unei fotografii.“
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Teodor Graur, PPrroodduucctt ooff EEuurrooppee, © Galeria Nou\
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RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 23 de ani, masterand\ `n teoria literaturii [i literatur\ comparat\. A tradus, la Editura Humanitas: Tim Lott, WWhhiittee CCiittyy BBlluuee;

Tibor Fischer, CC\\ll\\ttoorriiee pp`̀nn\\ llaa ccaapp\\ttuull ccaammeerreeii; Guy Bellamy, VVaaccaann]]aa, [i Woody Allen, AAnnaarrhhiiee (`n curs de apari]ie). 

MARIAN IVAN, 
curator, Galeria Hag:

ag este o galerie de art\
contemporan\ ce func]ioneaz\
în formula actual\ din ianuarie
2006. Ne-am înc\p\]înat s\
facem o galerie într-un fost
atelier de crea]ie, într-un spa]iu
îngrozitor de mic. În timp, am
constatat c\ nu exist\ constrîngere
decît în capul nostru, pentru c\

nu conteaz\ spa]iul, ci ideea, proiectul, expozi]ia prezentat\.
Pe scurt, mesajul transmis publicului. E adev\rat c\
marea majoritate a proiectelor prezentate sînt site-specific.
Arti[tii expu[i [i reprezenta]i de Hag: Elian, Suzana Dan,
Dorel G\in\, Cosmin Moldovan, Camil Tulcan, Ioana Noveanu,
Michele Bressan, Oana Farca[. Organiz\m un num\r de 4,
maximum 6 expozi]ii pe an, cu arti[tii men]iona]i mai sus.

În 2007 ne-am axat foarte mult pe expozi]ii de fotografie,
nu pentru c\ nu s-ar prezenta suficient\, dar pentru c\ e
mai aproape de direc]ia noastr\ actual\. 
Programul expozi]ional îl stabilesc împreun\ cu tineri curatori
[i, pentru 2008, ne propunem s\ particip\m la dou\
tîrguri de art\ importante, [i astfel s\ ne prezent\m unui
public mai larg, la nivel interna]ional, un lucru absolut
necesar pentru orice galerie. Vom începe anul cu o expozi]ie
de pictur\/miniaturi semnate de Oana Farca[, o tîn\r\ artist\
din Cluj.
Am reu[it s\ public\m pîn\ în prezent dou\ cataloage,
ambele cu Elian (Gr\dina Carnivor\ - 2006, P\durea inocent\
- 2007). Surprinz\tor chiar [i pentru noi, de aproape un an
de zile galeria Hag se sus]ine singur\, din resursele proprii.
Lucr\rile vîndute [i clien]ii galeriei ne permit s\ mergem
mai departe, e adev\rat, cu pa[i mici, dar siguri. ~n ultimul
an, pia]a de art\ a evoluat foarte mult, clien]ii Hag sînt în
marea lor majoritate oameni de afaceri (mai mult de jum\tate
dintre ei români), pîn\ în 50 de ani, unii dintre ei colec]ionari
deja, al]ii doar la începutul unei viitoare colec]ii. Este foarte

dificil s\ vorbe[ti despre colec]ii/colec]ionari de art\
contemporan\ în Bucure[ti (cei mai importan]i nici m\car
nu se afl\ localiza]i aici, ci în Transilvania). For]a financiar\
este foarte mare, poten]ialul pie]ei este mare, dar ceea ce
se cump\r\ înc\ în propor]ie covîr[itoare sînt lucr\ri de art\
modern\, perioada interbelic\, nu arti[tii tineri, ai momentului.
Cei care fac o investi]ie serioas\ în arta timpului lor pot fi
num\ra]i pe degete. De aceea, ne consider\m noroco[i c\
am reu[it s\ ne form\m un public fidel, oameni care se
intereseaz\ în mod constant de evolu]ia [i activitatea arti[tilor
galeriei Hag. Personal, sînt extrem de optimist [i încîntat
[i cred c\ viitorul pie]ei de art\ depinde acum exclusiv de
felul cum galeri[tii î[i fac meseria, cît de profesionist lucreaz\,
atît în rela]ia cu clien]ii, c`t [i în rela]ia cu arti[tii. În ceea
ce prive[te pre]urile galeriei Hag, acestea variaz\ între 1.000
euro (Dorel G\in\, o fotografie din seria Imago Mundi, tiraj
5 exemplare, 50x70 cm), 2.500 euro (o pictur\ Suzana Dan,
dimensiuni 180x90 cm, ulei pe pînz\) [i pîn\ la 6.000 de
euro pentru Elian, o pictur\ din seria Gr\dina Carnivor\
(dimensiuni 80x160 cm, ulei pe pînz\).“ 

H

ANDREIANA MIHAIL, 
curator, Galeria Andreiana Mihail:

eschis\ în noiembrie 2006,
Galeria Andreiana Mihail
are un program interna]ional,
un loc important fiind acordat
arti[tilor din Centrul [i Estul
Europei. În acela[i timp,
[i-a propus [i promovarea
arti[tilor români în str\in\tate.
În acest sens, a participat
pîn\ acum la trei tîrguri

importante de art\ contemporan\: la Viennafair (aprilie
2007), la Voltashow - Basel (iunie 2007), tîrg la care a
fost singura galerie din România acceptat\ s\ participe,
[i în decembrie 2007, la tîrgul organizat de asocia]ia
New Art Dealers’ Alliance din New York (NADA), în
timpul tîrgului de art\ contemporan\ Basel - Miami.
Din nou, galeria Andreiana Mihail a fost singura din
România [i a prezentat arti[ti români [i str\ini într-un
loc [i `ntr-un context cu foarte mare vizibilitate.
În 2008, galeria Andreiana Mihail are confirmate prezen]ele
la Art Brussels (18 - 21 aprilie) [i la cel mai important
tîrg de art\ contemporan\ din lume, Art Basel  (4 - 8
iunie), tîrguri la care va fi, înc\ o dat\, singura galerie
care va reprezenta Rom<nia. Tot în 2008, Galeria Andreiana
Mihail va avea colabor\ri cu Zak Gallery din Berlin [i
Karma International din Zurich. 

Arti[ti:

Adrian GGhenie ((n. 11977) a fost unul dintre arti[tii din
prima expozi]ie a galeriei, „Small Wonder“, iar mai apoi
invitat în cadrul expozi]iei „Cluj Connection“ de la galeria
Haunch of Venison din Zürich. Alte expozi]ii personale
[i de grup: Galeria Rüdiger Schöttle, München,
„Contemporary Painting from Eastern Europe“ - Adrian
Ghenie, Slawomir Elsner, {erban Savu la galeria Lora
Reynolds, Austin, Texas, plan B Cluj Napoca [i Chung
King Project, Los Angeles. A participat la sec]iunea
Expanded painting II la Bienala de la Praga. În noiembrie
2007 a avut o expozi]ie personal\ la Haunch of Venison,
Zürich.

Ciprian MMure[an (n. 1977) este membru fondator al
revistei Version. A  fost invitat la numeroase expozi]ii
interna]ionale, organizate în spa]ii publice [i private.
Este unul dintre arti[tii prezenta]i în „Cluj Connection“
la Haunch of Venison, Zürich. În martie 2007 a avut o
expozi]ie personal\ la galeria Kontainer din Los Angeles.
A participat la dou\ expozi]ii ale galeriei Andreiana
Mihail, „Small Wonder“, noiembrie 2006 [i „Nout\]i“
în februarie 2007, al\turi de Cristi Pog\cean. Alte expozi]ii
personale [i de grup: Galeria Raster - Var[ovia, Prometeo
Gallery din Milano, plan B - Cluj Napoca. A participat în

2007 la Bienala de la Praga [i Bienala de la Atena. În
2008, Galeria Andreiana Mihail va prezenta cel mai
recent proiect al s\u la Art Basel.

Mihai IIepure GGorski ((n. 11982) este un foarte tîn\r
artist care [i-a f\cut debutul la galeria Andreiana Mihail
cu expozi]ia personal\ „R\mînem peste noapte“ (o
retrospectiv\) ̀ n mai 2007. Preocup\rile sale sînt legate
de video, fotografie [i obiect. Debutul s\u a fost remarcat
de critici [i teoreticieni, un articol amplu despre expozi]ie,
autor Oana T\nase (curator la Muzeul Na]ional de Art\
Contemporan\ din Bucure[ti) a ap\rut în revista Praesens
(central european contemporaray art review) din
Budapesta. 

Alexandra CCroitoru ((n. 11975) este una dintre cele mai
importante figuri artistice din genera]ia sa. Atît înainte,
cît [i dup\ absolvirea Universit\]ii de Arte Bucure[ti,
artista expune proiecte individuale sau de grup în
diverse expozi]ii sau festivaluri: „O expozi]ie despre
fotografie“ la galeria Andreiana Mihail, „No Photo“,
Siemens_artLab, Viena, 2007, „Another Black Site“ (cu
{tefan Tiron), Galeria Plan B, Cluj, 2006, „ROM_“, Galeria
Veza/Month of Photography, Bratislava, „CORCORAN,
Strategies of Confinement in the Age of Biopolitics“,
De Brakke Grond, Amsterdam, „Normal Love. precarious
sex. precarious work“, Kunstlerhaus Bethanien, Berlin,
2007, „October Salon: Art, Life&Confusion“, Belgrad,
„How to Do Things? In the Middle of (No)where...“,
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin [i Kunsthallen
Nikolaj, Copenhaga, 2006.

Tom CChamberlain ((n. 11973) este prezent în expozi]ii
atît în Europa cît [i în SUA, cele mai recente fiind: „Small
Wonder“, Galeria Andreiana Mihail, „Shimmering
Substance“ la Centrul de art\ contemporan\ Arnolfini
- Bristol, la Kontainer Gallery [i Chung King Project, Los
Angeles [i galeria Hollenbach din Stuttgart [i Zürich.
A fost prezent cu o expozi]ie personal\ („Sleeping
Standing Up“) la Galeria Andreiana Mihail între 8
noiembrie [i 4 decembrie  2007.

Cristi PPog\cean ((n. 11980) este unul dintre primii arti[ti
ai galeriei Andreiana Mihail [i unul dintre cei mai aprecia]i
tineri arti[ti români contemporani. Absolvent al Universit\]ii
de Art\ [i Design din Cluj, tr\ie[te [i lucreaz\ în T`rgu
Mure[. Printre cele mai importante expozi]ii ale sale
se num\r\ „Cluj Connection“ la Haunch of Venison,
Zürich, „Please Drive Slowly Through Our World“ la Kon-
tainer Gallery, Los Angeles, „Dada East? The Romanians
of Cabaret Voltaire“, Cabaret Voltaire, Zürich. În 2007 a
fost prezent la Galeria Andreiana Mihail în expozi]ia
„Nout\]i“ al\turi de Ciprian Mure[an. Tot în 2007, Cristi
Pog\cean a fost unul dintre arti[tii care au reprezentat
România la Bienala de la Vene]ia în cadrul proiectului
curatorial propus de Mihnea Mircan.“

EXPOZI}II:
„Small Wonder“ 16 noiembrie - 16 decembrie; arti[ti: Tom Chamberlain, Adrian Ghenie, Hideko
Inoue, Ciprian Mure[an
„Nout\]i“ 8 februarie - 8 martie; arti[ti: Ciprian Mure[an, Cristi Pog\cean
„Growing Wild“ 19 aprilie - 12 mai; arti[ti: Janieta Eyre, Tessa Farmer, Tami Ichino, Gabriela
Vanga. Curator: Jane Neal
„R\mînem peste noapte“ 31 mai - 26 iunie; artist: Mihai Iepure Gorski
„O expozi]ie despre fotografie“ 4 octombrie - 2 noiembrie; artist: Alexandra Croitoru
„Sleeping Standing Up“ 8 noiembrie - 4 decembrie; artist: Tom Chamberlain
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Tami Ichino din expozi]ia GGrroowwiinngg WWiilldd © Galeria Andreiana Mihail

Din expozi]ia SSlleeeeppiinngg SSttaannddiinngg UUpp © Galeria Andreiana Mihail

Gabriela Vanga, din expozi]ia GGrroowwiinngg WWiilldd © Galeria Andreiana Mihail
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Din filmul DDee ccee ttrraagg ccllooppootteellee,, MMiittiicc\\??

mihaela michailov

m u [ c h i i  l u i

REBENGIUC

omb\ne. }iuie. Î[i încle[teaz\ din]ii. Se smiorc\ie. Se enerveaz\. E cumplit. Î]i vine s\-i cr\pi capul. {i
totu[i nu i-l cr\pi. Pentru c\ îl în]elegi. Serebreakov, profesorul din UUnncchhiiuull VVaanniiaa, devine furios cînd
nu i se mai d\ aten]ie. E privat de „privilegiul” victimiz\rii [i atunci se transform\ în tartorul casei. Într-un
pr\jitor de nervi. Autoritatea lui are nevoie de luxul adul\rii colective. Nu suport\ s\ fie, nici m\car o
secund\, ignorat. E un copil îmb\trînit, cu pielea „hidratat\” de iubirea necondi]ionat\ a familiei, cu
chipul schimonosit c`nd pierde controlul grijii celorlal]i, un copil capricios, ofticat, ]`fnos, fi]os, care
arunc\ pledul de pe el pentru c\ se simte abandonat. Serebreakov îi sfideaz\ pe cei din jurul lui doar
atunci c`nd îi st\p`ne[te.B
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RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 37 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.

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 30 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare
a bursei de dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\ [i a Premiului
UNITER pentru piesa CCoommpplleexxuull RRoommâânniiaa. Public\ `n SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\,,
aaLLttiittuuddiinnii,, 77 sseerrii..

un sicriu frumos mirositor

îmi place foarte mult de cami
din poeziile lui vancu

spiritul ei învinge întotdeauna duhurile ce ies
din sticlele de bere
ca s\ intre în mintea inima [i literatura
destoinicului b\utor

c`nd e invocat\
cami ajut\ nevolnicii de la sute de kilometri distan]\
[i îndreapt\ gre[eli de neiertat
a[a cum timpul îndreapt\ du[manii de moarte
pe calea ursuz\ a prieteniei

fiecare poet ar trebui s\ primeasc\
la debut
ba [i mai t`rziu
o cami a lui
care s\-l urmeze peste tot
mai ales atunci c`nd st\ [i scrie
[i c`nd via]a i se a[az\
pentru c`teva clipe
într-un sicriu frumos mirositor
ce pare c\ nu va putrezi niciodat\  

Puterea lui e puterea copilului care are la dispozi]ie toate
juc\riile. C`nd nu le mai are, face ur`t. Iar Rebengiuc [tie s\ fac\
at`t de bine ur`t înc`t te convinge. A[a cum te convinge de revoltele,
debusol\rile, scr`ntelile, derizoriul [i nevoile „mîinilor lui drepte”
- personajele cu care între]ine un „mariaj argumentativ” afectiv-
lucid. Rebengiuc nu-[i pierde niciodat\ capul dup\ vreun personaj.
P\streaz\ o luciditate interogativ\ care te pune în încurc\tur\.
Tot ce ]i se p\rea c\ [tii e re-calificat, re-justificat. Gre[i]ii, r\ii,
criminalii au motiva]iile lor perfect viabile, au umanitatea lor
inocent\ în care ajungi s\ crezi. Actorul le expune dreptatea, ]ine
cu ei [i le d\  tuturor acestor „gata judeca]i” toate [ansele.
Rebengiuc nu cade în plasa unicei determin\ri a personajelor,
ci le ridic\ la plas\ cele mai intime motiva]ii. Nu le edulcoreaz\,
nu le aspre[te, le caut\ pe din\untru, pentru ca apoi s\ le dea
cea mai potrivit\ moac\. Rebengiuc e moacologul pe care po]i
face studii fizionomice aplicate. E „materialul brut” care te uluie[te
tocmai pentru c\ habar n-ai cum o s\-[i ]uguie buzele, cum o
s\-[i lungeasc\ obrajii, cum o s\ strîmbe din nas sau cum o s\-[i
fac\ ochii s\ r`d\. Ai senza]ia uneori c\ are o moac\ din gum\ de
mestecat dac\ te ui]i atent prin c`te lifting-uri caracteriale a trecut.
Pome]ii l\sa]i ai lui Pampon (DDee ccee ttrraagg ccllooppootteellee,, MMiittiicc\\??),
fa]a l\]it\ de uimire a lui Preobrajenski (IInniimm\\ ddee cc`̀iinnee), care e
înghi]it de teroarea mitoc\niei, z`mbetul de animator pontos
al nebunilor (CCoonnoolleelluull-ppaass\\rree), pielea crispat\ de ciud\ a lui
Serebreakov, privirea care scuip\ furie a lui Niki Ardelean (NNiikkii
AArrddeelleeaann,, ccoolloonneell îînn rreezzeerrvv\\) [i multe alte inflexiuni faciale sînt
Victor Rebengiuc.

Fa]a asta î[i arat\ oasele [i mu[chii prin piele. Fa]a asta are
o scobitur\ ad`nc\. Tot ce e pe din\untru, Rebengiuc aduce la
supra-fa]\. Rolurile sale s`nt de o virtuozitate vizual\ perfect
sincronizat\ cu s\p\turile în personaj. 

Rebengiuc consolideaz\ structura argumentativ\ a personajelor.
}i le apropie nu prin „[antaj histrionic”, nu prin patetisme, ci prin
resorturile lor dramatice. {i face din ele actan]i reactivi,
oameni care au o pozi]ie ferm\. Rebengiuc e cel mai reactiv actor
din România, cu mu[chi civici care au pus în inferioritate constitu]ia
ipocrit\ a multor amnezici.

Victor Rebengiuc scurtcircuiteaz\ letargia din teatrul rom<nesc,
taxeaz\ caustic impostura [i compromisul, apeten]a pentru
festivismul penibil [i pentru orice form\ de derizoriu. Nu se
retrage într-o carapace de estetisme formale, de veleit\]i artistice,
ci, din contr\, e tot timpul în mijlocul evenimentelor. E un prezent
continuu. Viu, combativ, iritîndu-i pe unii [i fiind pe aceea[i
lungime de und\ cu al]ii. E actorul cu cea mai mare for]\ a
demistific\rii, aplicînd o necesar\ terapie de [oc oric\rei înregiment\ri.

P.S. Fragmentul este extras din cartea VViiccttoorr RReebbeennggiiuucc..
AAccttoorruull [[ii oommuull, în curs de apari]ie la Editura Humanitas.
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dan sociu
textele lui Bukowski au avut o puternic`
influen]` asupra mea

DD up\ 1990 s-a tradus pu]in\ poezie contemporan\ în România [i majoritatea a ap\rut
în antologii. Volumele de autor se pot num\ra pe degete [i în general au fost publicate
la edituri mici, în condi]ii ridicole. Am aflat, de exemplu, de la poetul [i traduc\torul
sloven Ales Mustar c\ ar exista o carte a marelui poet sloveno-american Tomaz

Salamun tradus\ recent în român\, care nu se g\se[te îns\ absolut nic\ieri, nici m\car în biblioteci.
La fel, nimeni nu are puterea de a reedita marile nume ale poeziei postbelice traduse la noi [i
cine e interesat de, s\ zicem, Wallace Stevens, trebuie s\ r\scoleasc\ prin anticariate [i, cu
mult noroc, poate s\ dea peste edi]ia alc\tuit\ de {tefan Stoenescu [i Constantin Ab\lu]\.
Unul dintre cei mai importan]i poe]i americani [i a c\rui influen]\ este uria[\ în prezent peste tot
în lume, Frank O’Hara, a fost tradus la noi, înainte de ’90, de acela[i {tefan Stoenescu, din
p\cate a r\mas cu o singur\ edi]ie, de asemenea greu de g\sit, [i care sufer\ de o deficien]\ major\:
cenzura a respins sugestiile homoerotice, esen]iale, definitorii chiar pentru maestrul [colii din New
York. Cel\lalt mare poet al acestei grup\ri, John Ashbery, nu beneficiaz\ înc\ de nici o traducere
în limba român\ [i cu el am putea deschide o list\ jenant de lung\ pentru noi.  

Lucrurile au început s\ se schimbe îns\ în 2006, cînd a ap\rut la Polirom prima carte dintr-o
serie care sper c\ va fi cît mai lung\, Cartea aaleanului, volumul de versuri al lui Leonard Cohen, în
traducerea lui {erban Foar]\ [i a Cristinei Chevere[an, ilustrat\ [i conceput\ grafic chiar de poetul [i
muzicianul canadian, urmat\, în 2007, de Charles Bukowski, Dragostea ee uun ccîine vvenit ddin iiad, selec]ie
[i traducere de subsemnatul, cu ilustra]ii de Dumitru Gorzo, cel mai bine cotat artist tîn\r din
România [i ale c\rui contribu]ii la acest volum seam\n\ uimitor de mult cu desenele lui Bukowski însu[i,
stilul lui Gorzo fiind îns\ închegat cu mult înainte ca acesta s\ fi avut habar m\car de existen]a poetului
american. Cartea reproduce deci în am\nunt spiritul acestuia, cu atît mai mult cu cît textele lui au avut
o puternic\ influen]\ asupra mea - iar aceste afinit\]i au contribuit [i ele la succesul c\r]ii, una dintre
cele mai bine vîndute înc\ din prima s\pt\mîn\ de apari]ie. Dintre celelalte volume de acest gen care ar
merita o asemenea aten]ie a publicului a[ men]iona cartea lui Andrei Codrescu, Era aazi, Editura
Institutului Cultural Român, tradus\ de Carmen Firan [i Ioana Ieronim [i Dansînd îîn OOdessa, de Ilya Kaminsky,
în excelenta traducere a lui Chris T\n\sescu. 

Am stabilit cu Bogdan-Alexandru St\nescu s\ scoatem în fiecare an cel pu]in un volum din aceast\
serie. Ini]ial m-am gîndit s\-l traduc pe Allen Ginsberg, dar cred c\ mai potrivit\ pentru aceasta e Domnica
Drumea, c\reia îi dator\m prima apari]ie integral\ a Urletului în român\, într-un num\r din revista Fracturi, eu
alegînd s\ fac o selec]ie din poezia lui Seamus Heaney, laureat al Premiului Nobel. 

Un alt proiect personal este transpunerea în român\, în fiecare lun\, pentru revista Cuv<ntul, a cîte unui
poet american tîn\r, urmînd ca în prim\var\ s\ particip, împreun\ cu Elena Vl\d\reanu, Claudiu Komartin [i
cî]iva poe]i suedezi, la un atelier de traduceri din care va ie[i o mic\ antologie bilingv\, urmînd s\ fie publicat\ în
Suedia.

DDaann SSoocciiuu a tradus volumul DDrraaggoosstteeaa ee uunn cc`̀iinnee vveenniitt ddiinn iiaadd, selec]ie din poezia lui Charles Bukowski, Editura Polirom, 2007.

D e[i era un personaj destul de cunoscut în cercurile artistice
din or\[elul german în care tr\ia, lumea zîmbea condescendent
cînd venea vorba de Mike. Ceva de genul „Ei, s\ fim serio[i!
Zici Mike [i tragi apa!...”. Era un b\trînel sîcîitor, nelipsit de

la nici un vernisaj sau lansare, ceva în genul pi[cotarilor no[tri, care ]inea
s\ se bage în seam\ de fiecare dat\ - [i nu de pu]ine ori lua cuvîntul
f\r\ ca nimeni s\-l fi invitat s\ fac\ asta. Dac\ ajungeai s\ intri in vorb\
cu el, î]i blestemai zilele, c\ omul era [i un mare pis\log.

Prima dat\ cînd am discutat cu el, mi-a spus c\ se bucur\ c\ întîlne[te
pe cineva din România, pentru c\ în tinere]e, la Paris, f\cuse parte din
grupul lettri[tilor [i c\-l cunoscuse pe Isidore Isou ([i [tia c\ Isou era
originar din România). Dup\ aceea am realizat ce gre[eal\ f\cusem cînd
intrasem în vorb\ cu el: omul era ca rîia [i venea s\ m\ bat\ la cap cînd
mi-era lumea mai drag\. Mi-a recitat [i cîteva dintre poeziile lui (c\ci era
pictor, dar scria [i versuri) [i cu greu m-am ab]inut s\ nu izbucnesc în
rîs - atît erau de penibile. I-am refuzat de mai multe ori invita]iile la o
cafea, g\sind tot felul de scuze, pîn\ cînd, la un moment dat, am cedat.

Dup\ ce am cedat o dat\, a trebuit s\ o fac de mai multe ori. A[a
am aflat povestea vie]ii lui, istorisit\ de-a fir-a p\r. Tipul avusese vreo
cinci neveste - dintre care una actri]\ (femeia jucase [i în filmul
Roma al lui Fellini) - [i din fiecare c\s\torie se alesese cu cîte o fiic\.
Cea mai mic\ fat\ avea vreo 15 ani. Mi-a ar\tat [i poze cu el în tinere]e.
Îl pozase una dintre so]ii, fotograf de meserie, iar el ar\ta ca o vedet\
de film. Sem\na cu Alain Delon.

De fapt, dup\ o via]\ zbuciumat\, omul r\m\sese complet singur
[i suferea cumplit din cauza asta. A[a c\, dup\ ce la început îi
acceptam invita]iile exasperat [i din jen\ s\-l tot refuz, am ajuns
cu vremea s\-l frecventez. Mi-era mil\ de el.

Am fost de mai multe ori [i în atelierul lui, unde a trebuit s\
suport mirosul c\rnurilor alterate pe care le g\tea pentru mine
(ca semn de mare pre]uire), unde-l vedeam seara f\r\ placa
dentar\, unde la un moment dat am ascultat vocalizele penibile
ale unei fiice (cînt\rea]\ de oper\), venit\ în vizit\.

Ultima dat\ cînd l-am v\zut, la un vernisaj, î[i [tergea de
zor cu o batist\ de hîrtie un firicel de sînge care-i curgea din
nas. Altfel, era foarte zglobiu, ca de obicei.

- Ce ]i s-a întîmplat Mike? Te-ai lovit? - îl întreb.
- Nu, sînt bolnav. Am leucemie.
- Ei, hai, las\, Mike! - am rîs eu, b\tîndu-l pe um\r.
Din seara aceea nu l-am mai v\zut, c\ la scurt timp

am plecat din Germania. Dup\ dou\-trei luni, în România,
m-am gîndit la un moment dat „oare ce-o mai fi f\cînd
Mike?” [i am dat o c\utare pe internet cu numele lui. Dup\
o încercare nefructuoas\, în care mi s-au afi[at tot
felul de Mike Rose americani (printre care unul
juc\tor de baseball), am setat c\utarea pe limba german\
[i l-am g\sit. În dreptul numelui lui, pe Wikipedia, era
scris\ o parantez\: (* 22 November 1932, † 16 August
2006).

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 39 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 AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc. A
debutat în 1995 în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee.

Este coordonatorul antologiei de publicistic\ intitulate
CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999). A

mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i
LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).
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C a s\ povestesc pentru Noua lliteratur\ despre
cum e s\ fii PR la Editura Humanitas Fiction
am a[teptat s\ am o sear\ de joi lini[tit\
acas\, cu jazz [i alte muzici bune la radio (]in

s\ precizez c\ nu mai am televizor de peste un an deja). 
Ce ar putea fi atît de interesant în munca unui PR? Oare

PR-ul nu-i de obicei o persoan\ dr\gu]\ care zîmbe[te
frumos, care te perie pîn\-]i sar nu doar toate scamele, ci
chiar [i fulgii pe care nu-i ai? {i apoi încearc\ s\-]i vînd\
chestii care sînt toate „cea mai [i cea mai”, „extraordisuper-
gigamega”, „num\rul unu în lume” [i seam\n\ toate între
ele? 

Nu [i dac\ e vorba despre c\r]ile uneia dintre cele mai
prestigioase [i profesioniste edituri din România, parte
a Grupului Humanitas. Cînd mi s-a ivit ocazia s\ lucrez ca
PR pentru Humanitas Fiction, acesta a fost lucrul pe care
l-am avut în minte: c\r]ile. Fiecare frumoas\ în felul ei,
fiecare preg\tit\ s\ fie degustat\ pe îndelete. 

Dragostea pentru c\r]i a fost a doua pe care am cunos-
cut-o, dup\ dragostea pentru p\rin]i [i bunici. Dac\ stau
bine s\ m\ gîndesc, prima amintire pe care o am cu bunicul
meu drag, cel c\ruia îi spuneam „mo[u’-mama” (era
tat\l mamei, ca s\ m\ în]elege]i), este cea în care el îmi
citea. Aveam o carte cu C\lu]ul dde ffoc, cred c\ a[a îi [i
spunea, pe care n-am mai g\sit-o de atunci. Prenumele
meu vine tot din literatur\. Cînd mi-l c\uta, mama s-a oprit
la Eminescu. Apoi, cînd aveam vreun an [i nu voiam s\
dorm, m\ întindea pe picioarele ei ca s\ m\ adoarm\,
m\ leg\na [i îmi cînta Luceaf\rul pe melodia de la „S\-mi
cîn]i cobzar”. Tot ea îmi spune c\ primul meu cuvînt a fost
„u[a[a”, de la „Cenu[\reasa”, cartea cu poze de care m\
îndr\gostisem pe la 9 luni. 

{i nu, astea nu sînt basme de PR.
Asta este dragoste adev\rat\. A[a c\
la editur\, care este [i ea un loc de munc\
la fel ca oricare altul, cu momente de
stres [i cu momente pl\cute, cea mai
frumoas\ parte a zilei pentru mine este
cînd cobor la depozit dup\ c\r]i. Acolo
miroase a carte nou\, pare mereu curat
ca-n palm\ [i pe rafturi întregi, la vedere
sau în cutii (ca ni[te comori ascunse),
se în[ir\ titluri peste titluri.

Cum s\ nu-]i plac\ s\ lucrezi pe
de o parte cu c\r]ile, pe de alt\ parte
cu oamenii care le iubesc? Iar apoi,

fiecare carte î[i are cititorii ei la care ar fi bine s\ ajung\,
fie c\ e vorba despre amatori ai cinismului [i hazului savuros
al britanicului Will Self cu al lui Cum ttr\iesc mmor]ii, sau
despre iubitori ai rafinamentului japonez, dublat de
simplitate [i surpriza detaliilor, ca în M\[tile lui Fumiko
Enchi, sau despre romantici amatori de art\ care s-ar putea
delecta cu Al [[aptelea llicorn de Kelly Jones, dac\ ar fi s\
m\ gîndesc numai la cele mai recente apari]ii  din
colec]ia „Raftul Denisei” pe care le-am citit. 

Faptul c\ am lucrat în pres\ mi-a oferit [i o bun\
recomandare pentru ceea ce fac acum. Cumva vin de pe
partea cealalt\ a „baricadei”, adic\ din „tab\ra” jurnali[tilor,
c\rora acum le propun c\r]ile noastre pentru cronici,
recenzii [i prezent\ri. Faptul c\-mi [tiu fo[tii colegi de la
paginile de cultur\ m\ face s\ [tiu ce caut\ fiecare [i ce
se pliaz\ cel mai bine pe profilul publica]iei. Totodat\, [tiu
cu ce au de luptat în [edin]ele de redac]ie, astfel încît le
pot oferi chiar eu argumentele cu care s\ mearg\ la „lupt\”.
Mai ales c\ „lupta” aceasta e uneori foarte... intens\, a[a
cum am sim]it-o pe pielea mea.  

Ceea ce fac eu zi de zi ca PR nu prea are leg\tur\ cu
ceea ce fac eu în poezie. Decît c\, poate, cu experien]a
cî[tigat\ astfel voi pocni doar din degete [i din mine va
ie[i Cenu[\reasa care va face cititorii s\ se isterizeze ca
la lecturile publice ale beatnicilor americani. Sau c\
directoarea Editurii Humanitas Fiction, doamna Denisa
Com\nescu, este poet\, pe lîng\ faptul c\ este cel mai
apreciat editor din România. 

S\ fiu în preajma unor profesioni[ti de prim\ mîn\ [i
mai ales în preajma c\r]ilor îmi face bine. Implicit [i la
poezie. 

A cum, c\ i-am tradus cartea*, încerc s\-l abordez pe Augusten Burroughs pentru un
interviu. Mi-am propus acest proiect personal: în m\sura în care e posibil, le voi lua
un interviu autorilor americani pe care îi traduc. Caut chestii în web despre el, încerc
s\ m\ preg\tesc un pic. În afar\ de cîteva interviuri nu g\sesc mare lucru, m\ intereseaz\

orice fel de am\nunt biografic, curricular, orice e legat de via]a [i preg\tirea lui. G\sesc în schimb
o mul]ime de articole despre o situa]ie cel pu]in interesant\ [i, de altfel, mai des întîlnit\ decît
ar trebui: familia psihiatrului care l-a adoptat, copil fiind, se plînge c\ memoriile scrise de el le-a
[ifonat imaginea. Nu [tiu la ce le-a folosit procesul pe care i l-au intentat scriitorului, dar în orice
caz, s\ te superi la tribunal pe literatur\ în mileniul trei e ridicol. Pe de alt\ parte, înc\p\]înarea
autorului de a sus]ine c\ situa]iile sînt autentice 100%, c\ gradul de veridicitate al c\r]ii e absolut
e greu de în]eles. Prin multe din elementele ei, prin abunden]a dialogurilor, cartea se „cite[te“
în regim de roman, evident c\ autorul a îmbun\t\]it-o fic]ional. Din indiferent ce motiv, dar sigur
pe aceast\ protec]ie inviolabil\ a literaturii sub indiferent ce formul\, a îngro[at gluma, umorul
nu-i lipse[te [i, a[ spune, nici orgoliul unicit\]ii. A plasat-o cît mai departe de epicentrul fic]iunii
în ograda literaturii: Memorii.

Povestea asta na[te o controvers\ alunecoas\, care se desface în teritoriul întins între
autobiografie, memorii, jurnal [i pachetul autofic]iune - fic]iunea autobiografic\ (se zice c\-s
egale între ele [i în acela[i timp egale cu fic]iunea la persoana întîi, dar m\ tem c\ asta e doar o
dovad\ de gîndire comod\). Fermen]ii literaturii se g\sesc întotdeauna în adev\rurile realit\]ii
tr\ite, dar transferul mizelor se face spre realitatea subiectiv\, fic]ional\, de îndat\ ce pixul atinge
foaia. Adev\rul literaturii se descarc\ de orice responsabilitate în plan civil [i miza lui se mut\
într-un plan abstract. Nu cred c\ cineva întreg la minte ar putea s\ declare c\ un jurnal poate sluji
drept etalon absolut de evaluare a unei realit\]i. Uneori instrumentele oferite de lege e[ueaz\
în acest sens, pentru c\ adev\rul e o juc\rie elastic\ ce ]ine de interpretare chiar [i în cea mai
concret\ dintre realit\]i.

{i totu[i e corect? E moral faptul c\ literatura e absolvit\ de „vin\“ în planul realit\]ii? Lucrul
acesta nu se poate discuta în termeni juridici, pentru c\ inten]ia literaturii este s\ amuze sau s\
destupe mintea prin mica moral\ pe care o serve[te. Sau amîndou\. Dac\ se întîmpl\ ca adev\rul
fic]iunii s\ se suprapun\ peste adev\rul realit\]ii într-o manier\ par[iv\, r\u inten]ionat\ [i
dac\ inten]ia autorului pare s\ fie una îndoielnic\, în urma acestei manevre rezultînd o ofens\,
se poate cel mult pune la îndoial\ calitatea moral\ a autorului. Cu alte cuvinte, un mitocan care
[i-a pierdut vremea comi]înd o r\zbunare sau un atac deliberat la imaginea unor persoane. Dar
s\-l duci la tribunal e prea mult. Mai bine las\-l pe mîna unui critic r\u inten]ionat. 

Dar nu e cazul autorului american, chiar dac\, în cele din urm\, cartea lui a f\cut obiectul unui
proces. Exager\rile din memoriile sale, dac\ acesta a fost motivul sup\r\rii, nu au nimic
ofensiv, de[i în planul situa]iilor ating nivelul unor patologii periculoase, uneori grote[ti, sînt
dezamorsate de sui[urile [i coborî[urile psihologiilor personajelor; psihologii care, e drept, ating
acutele unor diagnostice psihiatrice, dar care sînt redate cu o compasiune care scoate cartea de
sub orice b\nuial\. Finalul c\r]ii e la rîndul lui o m\rturie în ajutorul nevinov\]iei sale, autorul
narator adolescent evadînd din dilema neagr\, bolnav\ [i ap\s\toare în mijlocul c\reia îl vîr\
adul]ii, cerîndu-i s\ fac\ o alegere. F\r\ s\ mai stea pe gînduri, urmeaz\ sfatul lui Sinatra: I did it
my way.

__________
* AAlleerrggîînndd ccaa aappuuccaa]]iiii.. MMeemmoorriiii, Augusten Burroughs, în curs de apari]ie la editura Polirom.

AAddrriiaann BBuuzz, 36 de ani, autor al 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, Neil LaBute, Hunter S. Thompson [i Bret Easton Ellis.
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„„S
fîr[iturile acelor prime s\pt\mîni au venit cu un miros tare de caramele [i
de frunze m\run]ite sub talp\. Nu o trezeau pa[ii din cas\, nici apa tras\ la
baie, poate doar muzica de petrecere, pe care o punea uneori b\iatul cel
mare, dup\ ce se f\cuse deja zece, la casetofonul lui cu ab]ibilduri pe

boxe. Îl întîlnise înc\ din diminea]a celei de-a doua zile, avea un fel de unsuro[enie în
tot ce f\cea, poate din pricina fe]ei pline de co[uri, poate din cauza p\rului care p\rea
mereu nesp\lat. I-a pupat mîna, înainte ca ea s-o ascund\. Apoi i-a zîmbit familiar. 

– E b\iat bun, a zis tanti Norica. Nu ca nenorocitul de taic\-su. Ne-ajut\ cu banii, f\r\
el nu ne-am descurca nici cu-ntre]inerea.

Sabina a încuviin]at, [i-a luat apoi ceaiul [i s-a-nchis în camer\. Avea s\-[i fac\ un
obicei din aceste retrageri, în buc\t\rie r\mînea pu]in, cît fierbea apa-n ibric, apoi î[i
lua cana [i se-a[eza pe patul ei îngust. Strîngea por]elanul fierbinte-ntre palme pîn\
sim]ea panica degetelor, a pielii ustur\toare. 

Nop]ile l\sate în urm\ erau inegale, cu somn agitat [i vise din care se trezea n\du[it\.
Ar fi vrut s\ aprind\ lumina, s\ stea a[a, pîn\ spre zori, dar nu îndr\znea, numai la gîndul
c\ se-nvîrte contorul sim]ea petele ro[ii de pe obraji. P\tura aspr\ z\cea într-un col] [i
casa era de mult amu]it\. Dîre electrice se furi[au printre frunze, s-ar fi putut
amesteca orice în ele [i astea erau gînduri solide, teama de întuneric o avea de vreo trei
ani, de cînd g\sise [i cele dou\ certificate, venise brusc, [i de-atunci o ap\sa tot mai tare.
Strîngea ochii [i-ncerca s\-[i fac\ ordine-n minte, s\ nu trag\ sertare gre[ite, s\ nu cumva
s\-nvîrtejeasc\ prafuri cu mucegai. Ca s\ adoarm\, se-nchipuia pe un pod, [i valurile
care treceau pe dedesubt erau mereu ca dup\ o furtun\ sau aidoma celor iscate de golul
unei cascade. R\mînea mult acolo, întoars\ spre tumult, concentrîndu-se spre vuiet [i
r\coarea de jos. Nu [tia niciodat\ ce era de-o parte [i de alta, malurile puteau s\ fie
sau nu, p\durile sau cîmpia nu aveau contur, ora[ele sau de[ertul se contopeau. Troleele
nu se mai auzeau pe bulevard, pneurile de ma[ini nu mai crispau aleile. 

Aluneca greu în somn [i numai cînd sim]ea diminea]a. Temerile amor]eau într-o
clip\ [i-apoi venea [i odihna, cu pleoapele ei nealb\strite c\tre pome]i, cu ochii nedurero[i.
Înc\ nu se gîndea c\ o s\ dea buzna peste ea b\iatul cel mare, abia îl v\zuse [i nu-i
înv\]ase pa[ii spre baie, înc\ nu [i-l închipuia pîndind în spatele u[ii ei f\r\ cheie.

În s\pt\mînile acelea de început, cu lumina portocalie înte]indu-se spre prînz, se
sim]ea grozav de recunosc\toare [i se bucura din orice, de la o minge pe care un copil
desenase ceva pîn\ la trandafirii de pe linia lui 69, care tot înfloreau, de parc\ n-ar fi
sim]it scurtimea zilei [i graba soarelui c\tre sear\. Ie[ea afar\-n haine sub]iri, o lua pe
drumurile deja-nv\]ate, printre blocurile tapetate cu toc\ni]e [i praf de copt, pe sub
cl\titele unui etaj [i vinetele tîrzii de pe aragazul altuia, ajungea la chio[curile de pe
trotuare, se uita prin sticl\ la mezeluri sau brînz\ de burduf, trecea mai departe, spre
curbura bulevardului, [i-acolo magazinele se-n[irau unele dup\ altele, amestecate,
croitorii r\mase de dinainte, cu aerul lor îmbîcsit [i murdar, lîng\ o parfumerie numai
sclipici, cu spray-uri în toate culorile, cu sticlu]e împr\[tiind mirosuri tari c\tre bazarul
de-al\turi, cu tavan fals [i manechine identice. Cînd vedea haine, intra. Cele mai
multe erau aduse din Turcia, î]i d\deai seama dup\ curelele roz, cu strasuri, dup\
imprimeurile de pe tricouri, dup\ presp\la]ii la care ar fi jinduit în urm\ c-un an. Pungile
din mîinile oamenilor aveau fe]e de fete frumoase, chiar dac\ în\untru purtau ceaf\
afumat\ sau p\trunjel. Pîinea era moale [i alb\, cutiile de chibrituri o amestecau pe
Gioconda cu june pe jum\tate dezbr\cate, la tarabe se g\seau ciorapi sau [ireturi...
Trotuarele îi duceau încoace [i-ncolo pe pu[tii bronza]i, pe fetele cu pulpe încordate pe
tocuri, pe gospodinele nefericite c\ banii nu mai ajungeau nici s\ tr\ie[ti.

Sabina se ag\]a de prînzurile înt\rite-n lumin\, de fustele din vitrine, de via]a ei
nou\, cu sîmburi de pepene ro[u strivi]i pe trotuare, cu boabe uria[e de struguri în pia]a
pe care, dup\ vreo or\ de mers, o g\sise. De-acolo avea s\-[i ia cartofi [i mere, dar [i
prune sau pere tîrzii. Banane mîncase rareori [i îi p\reau foarte scumpe... Iar de kiwi
nu se atinsese vreodat\. R\sturna fructele [i legumele în saco[\, se mai oprea la gogo[ari,
la spanac, la ciuperci, la solzii nucii de cocos sau la perele alea ciudate, numite avocado,
[i-apoi se-ntorcea pe-acela[i drum, prin fa]a acelora[i blocuri încinse c\tre amiaz\, pe
lîng\ pensionarii a[teptînd la sifon [i, chiar la col]ul aleii, pe lîng\ aparatul de înghe]at\,
care umplea cornetele cu o crem\ verde, granulat\. În afar\ de pîine nu-[i mai lua cine

[tie ce, la prînz avea s\ m\nînce salat\ oriental\, pe sear\, pateu sau brînz\ topit\. 
Într-o sîmb\t\, totu[i, a r\mas mai mult într-o Alimentara, ca s\ se învîrt\ printre

rafturile din acela[i placaj alb ca [i cele din Autoservirea în care, cu mul]i ani înainte,
în ora[ul ei, se oprea ca s\ se uite la bomboanele cu lapte sau la cele mult mai atr\g\toare,
învelite în cacao amar\ [i cu miez foarte dulce. Avea [apte-opt ani, în anii optzeci, ai
socialismului, disp\ruser\ încetul cu încetul eugeniile [i ciocolata „Pitic”, napolitanele
[i chiar biscui]ii cu miere. Rarii ei bani de buzunar se duceau, în cazurile fericite, pe
cornuri cu gem [i, de cîteva ori pe an, pe-un fel de înghe]at\ la pahar, adus\ foarte rar
la cofet\rie. Singurul loc cu bomboane era Autoservirea, îns\ [i-acolo se g\seau
numai cu ]îrîita, se putea s\ treac\ [i-o lun\ f\r\ s\ vad\ nici m\car buc\]ile de zah\r
v\rsat pe care vînz\toarea, ca s\ le poat\ vinde, le sp\rgea c-un fel de cu]it. Î[i lipea
nasul de sticla dup\ care puteau fi bomboanele cafenii, s\ltate pe cîntar de-o lop\]ic\
[i-nghesuite apoi în cornete din hîrtie albastr\. Cel mai adesea pe locul acela erau
doar t\vile goale, nici m\car drojdia nu mai [iroia în galantar, iar pe[tii cu ochi bulbuca]i
se terminaser\ de mult. 

În spate, pe rafturi, g\seai b\uturi, sticle ro[ii, transparente, rozalii, sau piramide de
conserve-n sos tomat. Mai puteai cump\ra macaroane [i, dac\ erai norocos, ciocolat\
de cas\. Ulei sau zah\r luai o dat\ pe lun\, cînd primeai „por]ia”, dup\ ce frecase[i o
jum\tate de zi sticlele, ca s\ ias\ destul de curate pentru a-]i fi luate la schimb, [i dup\
ce a[teptase[i la rînd cealalt\ jum\tate de zi.

Alimentara de-acum era altfel, cu halva [i mur\turi, cu t\i]ei [i paste, cu ciocolat\
Africana, cu pui congela]i adu[i din America, cu mezeluri, brînzeturi, cu ou\, ciuperci,
cu ambalaje florale, cu caiete sau crem\ depilatoare. Doar vînz\toarele î[i p\straser\
acelea[i costume alb-murdar, doar mîinile lor se mi[cau la fel, doar fe]ele plictisite se
suprapuneau peste celelalte, din spatele tejghelelor sau galantarelor la care, de-a lungul
timpului, fusese nevoit\ s\ a[tepte. 

Revolu]ia de-acum trei ani schimbase ora[ul, îl brodase cu panouri publicitare, ma[ini
la mîna a doua [i mai mult\ g\l\gie. Dup\ adida[ii Torsion veniser\ sandalele cu barete
elastice, dup\ televizoare [i frigidere ap\ruser\ concursurile de Miss, dup\
vestoanele încheiate la to]i nasturii ie[iser\, cel pu]in în reclame, trupurile despuiate,
dup\ [amponul de urzic\ invadaser\ spumantele, gelurile de du[ sau balsamurile. 

Agrafele zgîriindu-i pielea capului r\m\seser\ într-un caiet de compuneri, uniformele
disp\ruser\ unele dup\ altele printre vechiturile din pod, fe]ele ei de dinainte se topiser\
în cea de-acum, cu p\rul lung [i blond, cu obrajii bronza]i [i genele îngreunate de rimel.
Cî[tigase deja cei cî]iva ani în care s\ cotrob\ie prin ascunzi[urile ora[ului. Nu-i era
team\, lini[tea se a[ezase ca o carapace peste ea, nu-i era dor de acas\, nu sim]ea c\-i
lipse[te ceva. Urmele ei fixaser\ bolduri pe noua hart\ pe care o descifra, într-un loc
erau Claudia sau antrenorul, într-altul colegii, aici se-ntindea cartierul, cu tanti Norica
[i cei doi b\ie]i, cu b\trîna bîjbîind oarb\ spre baie. 

În Alimentara în care, în ziua aceea, nimerise, erau cam de toate. Se uit\ la
alimente piezi[, cam cum prive[ti la o poart\ str\in\, trecu de caserolele cu icre [i-apoi
de fructe, ca s\ se opreasc\ abia la dulce]uri. Erau cu totul altfel decît gemul de
m\ce[e pe care-l [tia din copil\rie, decît marmelada-n cutii de lemn, decît porumbelele
strepezindu-]i gura. Dintre atîtea c\p[une, afine, mure, prune, caise, r\sturn\ în co[
un singur borcan: dulcea]\ de portocale. Avea o culoare mierie [i-n\untru ghiceai buc\]ile
neterciuite de fruct.

– În ziua aia am mîncat tot borcanul, avea s\ spun\ mult mai tîrziu, cînd ajunsese
cu Eman în c\min [i-ncepuser\ afacerea din care aveau s\ tr\iasc\ aproape trei ani.
Am înfulecat-o de parc\ n-a[ mai fi mîncat de-un deceniu. Luam linguri]\ dup\ linguri]\,
cu o l\comie de care n-aveam habar. Nu m\ recuno[team...

Peste noapte vis\ portocale [i ziua, pe-un afi[ lipit de geamul troleului, v\zu portocale.
Dup\ cursuri, descinse din nou la Alimentara [i-[i cump\r\ înc\ nou\ borcane.  Dimine]ile
aveau gust de portocal\ întins\ pe pîine [i serile miroseau a conservant [i portocal\. 

– Am mîncat zece zile numai dulcea]\, f\r\ nimic altceva, cred c\ ajunsesem s\ [i
transpir cu miros de portocal\... În orice caz, dup\ ce terminam cu micul dejun sau cu
cina, r\mîneam cu un gust tîmpit, pe care nu-l scoteam cu nimic. Îmi ocupa r\suflarea,
probabil c\ mi se lipise de gît, de stomac. Începusem s\-mi zic c\ gata, e o tîmpenie, înc\

ioana nicolaie
- fragment inedit din romanul Sabina -
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de la primele borcane. Dar în loc s\-mi fac un pilaf sau s\-mi
pr\jesc un cartof, m\ trezeam iar lîng\ rezerva mea de dulcea]\. Nici
nu-mi p\sa c\ s-ar fi putut s\ m\ îngra[. 

Totul îns\ s-a limpezit de la sine, n-ar fi putut spune dac\ în
leg\tur\ cu seara aceea de la Arhitectur\, cînd decojea cu Silvia
fragmente de trecut, sau pur [i simplu pentru c\ i se fisur\ cine [tie
ce piuli]\ în\untru [i-n loc de foame ap\rur\ refuzul [i grea]a. Î[i
luaser\ bere, f\ceau pe grozavele, Sabina sorbea f\r\ chef din paharul
înalt, cînd începuser\ discu]ia despre b\uturile de dinainte, despre
un cunoscut care, la nunta fiicei lui, beat pulbere, pusese detergent
în bere, a[a, pentru c\ el voia spum\, neap\rat, nu po[irca aia amar\
de care i se urîse. {i-a doua zi a murit... În]elegi, chiar s-a dus naibii!
Se f\cuse ca o strecur\toare! Dar astea erau treburile celor mari,
copiii î[i luau cico sau un fel de socat\, iar pepsi, grozav de rar, [i numai
în ocazii speciale. Mai ap\ruser\ [i ni[te sucuri la sticl\, nectar bulg\resc,
parc\, [i Sabinei i se p\rea cea mai bun\ licoare pe care o b\use vreodat\.
Sigur c\ altfel nu g\seai mai nimic, c\-n loc de duminici rîcîiau printr-un
strat gros de untur\, c\ se mi[cau încolo [i-ncoace printre cozile nesfîr[ite
la lapte, la carne, la por]ii. Uneori Sabina-[i închipuia c\ tr\iesc pe-un fel
de podi[, România, desp\r]it de lume prin [an]uri înfior\tor de adînci. {i
camioanele sau tirurile erau prea grele s\ treac\ pe poduri. R\mîneau mereu
pe cealalt\ parte, [i, dup\ ce-[i de[ertau în pr\pastie tonele de bun\t\]i, o
luau înd\r\t. La ei ajungeau numai zvonuri, reviste Burda sau pache]ele de
gum\ str\in\, ni[te blugi de copii sau o pereche de adida[i adev\ra]i, de-\ia
din piele moale [i cu scai în partea de sus. 

– Claudia, am v\zut adida[ii de care-]i spun la var\-mea; p\rin]ii ei erau
vînz\tori [i le mergea bine. Aveau cas\ cu etaj [i-n vreo [ase camere din cele opt,
televizoare. Noi abia ne luaser\m un Sirius, eram foarte mîndri, dou\ ore pe zi m\
lipeam ca-n le[in de ecranul \la. Unde [tii ce se transmitea, numai emisiuni omagiale,
numai produc]ia de grîu la hectar [i congresele Partidului. Doar joia erau filme:
Tinerii îîn llupt\, LLan]ul...  sau unul polonez, istoric, un fel de Fra]ii JJderi, probabil, cu
domni]e îmbr\cate în bl\nuri, cu pretenden]i must\cio[i... Iar adida[ii erau adu[i
din Timi[oara, acolo mai puteai cump\ra lucruri de-astea de la [oferii care ie[iser\,
poate chiar de la vame[i. În orice caz, a[ fi dat orice s\ am eu înc\l]\rile alea.

Claudia [tia toate astea, ai ei tr\iser\ mereu în apropierea Bucure[tiului, unde ajungeai
s\ te descurci, î]i f\ceai un fel de plas\ de rela]ii, pe care, ca s\ fie func]ional\, o „alimentai”
din cînd în cînd cu pachete de Kent, cu s\punuri str\ine, cu cîte-un parfum... Dar n-avea
s\ uite nici ea cadourile primite de la cineva din Italia, era vorba de-o familie sau cam a[a
ceva, care venea pe litoral, verile. Avusese astfel [osete imprimate cu zeci de Pluto miniaturali
[i dulciuri pe care le ]inea nu [tiu cît în caseta ei cu m\rgele pîn\ s\ le desfac\. Odat\ s-a pomenit
cu o rochi]\ care i-a pl\cut atît de mult, încît n-a mai vrut s-o dezbrace. Ar fi dormit cu ea, ar fi
ie[it la joac\, s-ar fi fî]îit pe banca de pe trotuar, s-ar fi c\]\rat în cire[, ar fi stat la soare, ar fi mîncat
salata de fructe în care g\sea uneori [i portocale...

- Chiar portocale? o întrerupse Sabina. 
- Uneori. Se întîmpla... Taic\-meu era [i pe-atunci administrator.
- Înainte de ’89, continu\ Sabina, am mîncat o singur\ dat\ dintr-o portocal\. Mi-a dat-o bunica,

era foarte bolnav\, [i mi-a întins feliu]a de fruct cu pu]in înainte s\ moar\. Nimerisem acolo dup\ ore,
eram în clasa întîi, [i-atunci, din patul unde z\cea de vreun an, mi-a întins mie sfertul \la de portocal\.
Nu [tiu dac\ am mîncat-o pe loc [i nici dac\ mi-a pl\cut. Ce-mi amintesc s`nt degetele ei str\vezii, pe
care le-am atins [i mi s-au p\rut cu-adev\rat înghe]ate. {i asta nu pentru c\ r\sufla aburi în c\m\ru]a
neînc\lzit\ de bloc comunist. Ci din alt motiv, pe care începusem s\-l ghicesc de pe atunci. De[i abia dup\
un timp am ajuns s\ m\ întreb dac\ nu cumva oamenii alunec\ a[a dincolo, încetul cu încetul, cu s\pt\mîni
înainte, degetele de la picioare întîi, încheieturile, palmele sau o por]iune de bra], poate cre[tetul sau poate
un um\r...

În seara aceea, cu o u[oar\ durere de cap, Sabina a golit la gunoi ce mai r\m\sese din ultimul borcan. 
I se-ntorcea stomacul pe dos numai la gîndul c\ ar mai putea mînca vreodat\ dulcea]\ de portocale.“

II ar a c\zut cu dou\ puncte. Nu mai r\spund la jum\tate din agend\. Celorlal]i le spun c\
nu sînt singurii care pierd pentru c\ toat\ lumea pierde, iar apoi spun alo, alo, nu prea
am semnal. Acum cîteva zile le povesteam c\ e un moment bun pentu cump\rare [i am
tot cump\rat pentru ei; azi e un moment bun pentru spînzurare, numai c\ nu am chef [i

timp s-o fac, mai ales pentru ei. Mîine probabil vor sc\dea pîn\ [i ac]iunile la alea de construc]ii
[i de farmaceutice. Tocmai acum! Cînd curg mucii în valuri, cînd toat\ lumea î[i desfund\
gîtul, î[i bag\ fervex direct în ven\, î[i combin\ anticoncep]ionalele cu aspirinele, tocmai acum
scad companiile farmaceutice! E influen]a recesiunii din America, America tu[e[te [i Europa
are deja grip\, broker-ii îs albi la fa]\ [i prin Chelsea, prin Paris, prin Frankfurt. {i ei nici m\car
n-au monede c\c\cioase precum leul.

C\dere spectaculoas\ [i în consisten]a erec]iei. Diminea]a mi se chirce[te rapid dup\ primele
ziare, primele [tiri, prima cafea, primul pachet de ]ig\ri. Curg procentele în jos cu
repeziciune, urc în ma[in\ [i ap\s pe o pedal\ deja mai ieftin\ cu 15%, dup\ ce am ie[it dintr-o
cas\ care [i-a pierdut din valoarea real\ de pia]\ vreo 30%. Toate sînt, de fapt, la fel de scumpe,
dar nimeni, nimeni nu le mai vrea. Au pre]ul lipit ca o scam\, codul de bare e un detaliu. Prietenul
meu cel mai bun a suferit o alunecare de 15 puncte în zîmbet, copilul de 5 ani al vecinei are
p\rul blond cu 30 de puncte mai închis în timp ce molf\ie un baton de ciocolat\ care a l\rgit
arterele unor clien]i de-ai mei cam tot cu atîtea procente. 

{i lumea sun\ [i vrea s\ vînd\. Iar azi a sc\zut atît de mult încît lumea nici nu mai vrea
s\ vînd\, nu mai are rost, lumea vrea conversa]ie despre via]\ acum, oamenii cu averi l\sate
pe mîinile mele [i ale altor b\ie]i cu p\rul tuns la 2 milimetri ar sta acum s\ fac\ ceva filozofie.
Ei s-au pr\bu[it deja [i î[i doresc sincer un aproape complet sfîr[it al lumii. Apocalipsa se
afl\ la cinci puncte în jos, acolo unde b\ncile na]ionale ridic\ din umeri [i cretinii care 
s-au jucat de-a banii [i via]a intr\ în judecata de apoi cu tot cu familii, cu feti]e, b\ie]ei,
m\tu[i [i bunici, cu Alzheimerul lor cu tot.

S-a închis pîn\ la urm\ cu înc\ dou\ puncte în jos, am f\cut record personal de
portofoliu cu 25 de procente c\dere la o fabric\ de seringi de unic\ folosin]\. M-am
întîlnit la u[\ cu un bou care m\ enerveaz\, \la care a luat prima de eficien]\
Cr\ciunul trecut, un urît acneic, care mi-a spus cu un rînjet de nebun, în timp ce asculta
la dou\ telefoane dou\ voci disperate probabil, c\ [i-a dorit întotdeauna s\ nu fie
doar broker, ci heart broker. Una dintre glumele alea de c\cat care ]i se a[az\ ca o
dung\ neagr\ [i lipicioas\ pe gulerul c\m\[ii.

Mi-am luat o bere, o marc\ cu minus 7 pe tabelul final, am b\ut-o pe strad\
unde lumea e lini[tit\ [i vesel\. Vor urla abia peste cîteva s\pt\mîni cînd vor
vedea c\ sfîr[itul lumii s-a produs deja. Tone de carne proast\, cantitate neglijabil\
de fraieri care vor aduce în cîteva zeci de ani un nou ciclu de prosperitate, un
nou avînt de virtualit\]i [i probabil noi [i noi recesiuni. Pe ea nu mai vreau s-o

v\d, lucreaz\ la Banca Na]ional\ [i n-am chef s-o aud optimist\ în leg\tur\
cu leul; [i n-am chef s\-mi cerceteze libidoul toropit; [i nu vreau s\-mi

strice nici m\car pofta de consultat horoscoape pe care o am acum. {i b\ie]ii
plîng, [i b\ie]ii caut\ viitorul în horoscop cîteodat\. Pa[tele m\-sii, m\

sun\ \la mare, r\spund, spune ceva despre cump\rat mîine diminea]\
la prima or\, mai ales din SIF-uri, c\ a auzit el ceva. Închid telefonul. Pun

berea pe scaunul din dreapta, îmi pun centura, trag ultimul gît [i demarez
spre cartier. V\d prin geamul unui troleibuz cum se închin\ vreo

dou\zeci de in[i în dreptul unei biserici, m\ închin [i eu, parchez la
supermarket [i-i dau dou\zeci de mii unui b\iat cu o pung\ de

aurolac produs de o re]ea de companii care a produs infarct în serie
ast\zi la bursa din Sibiu. E casiera aia dr\gu]\ la casa trei [i stau

la o coad\ mare, o privesc [i m\ cufund ca într-o lenjerie proasp\t
schimbat\ [i pu]in scor]oas\ în întrebarea fundamental\ „cum

dracului s\ fii atît de frumoas\ [i s\ lucrezi aici”. Ies. Afar\,
pîn\ [i temperatura a sc\zut cu cîteva grade. 

__________
* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice

asem\nare cu persoane reale nu e întîmpl\toare. Numai c\ eu sînt
cel care le compun m\rturiile, momentele crude de sinceritate. Pentru

c\ ei singuri n-o vor face niciodat\.

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 30 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri
la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii, SSuupplliimmeennttuull

ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo
ttvv, actualmente editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul

AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, 2006 , [i FFuucckk tthhee CCooooll.. SSppuunnee-mmii
oo ppoovveessttee,, 2007, ambele la Editura Polirom.
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prima oprire: 
Shumen, Bulgaria

N ota 1: Exist\ pentru mine ora[e care au,
în sine, o putere de seduc]ie fenomenal\
[i complet inexplicabil\. Cine m\ cunoa[te
chiar [i foarte pu]in - o discu]ie de un sfert

de or\ e, cred, suficient\ - [tie c\ o astfel de îndr\gosteal\,
de gradul unu, am tr\it cu Var[ovia. Intuiesc, din nou
f\r\ s\-mi pot explica de ce, c\ s-ar produce un fenomen
asem\n\tor cu Barcelona. În rest, am iubit nenum\rate
ora[e în nenum\rate feluri, cam a[a cum se întîmpl\ [i
cu oamenii, f\r\ s\ am neap\rat ierarhii, pur [i
simplu m-am îndr\gostit de fiecare în alt fel.  De vreo
[ase ani încoace, am tot bifat, în diverse împrejur\ri,
ora[ele pe care le în[irasem pe un shortlist personal [i
care erau un must see. Nu mi-a trecut prin cap în nici
un moment c\ voi pune piciorul în Shumen (Bulgaria). 

Nota 2:  Am terminat acum cîteva luni o facultate
care a reu[it s\ m\ dezam\geasc\ la fel de mult cum
reu[ise s\ m\ entuziasmeze pe vremea cînd o cuno[team
doar din pove[ti. Poate exagerez - partea bun\ a fost
c\ [i-a jucat foarte bine rolul de catalizator: majoritatea
lucrurilor cu adev\rat importante pe care le-am înv\]at,
le-am înv\]at în afara facult\]ii, dar de la oameni pe
care în alte împrejur\ri nu i-a[ fi cunoscut, cea mai mare
parte a proiectelor mele de acum se leag\, indirect, tot
de facultate, la fel [i cî]iva dintre oamenii care-mi sînt
cei mai dragi. În ciuda dezam\girii, m-am înc\p\]înat
s\ o iau de la cap\t, cu o oarecare strîngere de inim\
pe care o îndrept\]eau patru ani de examene anapoda,
bibliografii pe jum\tate inutile [i birocra]ie halucinant\,
[i s\ încep de la zero înc\ o facultate. Care se anun]\,
mai presus de orice, foarte plimb\rea]\. Prima
oprire: Shumen.

Asia a venit acum dou\ luni din Katowice în Bucure[ti

[i pred\ polon\ la Facultatea de Limbi Str\ine. Cum
orice limb\ str\in\ se înva]\ mult mai repede exersînd-o
decît studiindu-i gramatica în tot felul de compendii
[i culegeri (e, probabil, unul dintre pu]inele lucruri
pe care le fac f\r\ s\ m\ gîndesc la consecin]e [i corectîn-
du-mi gre[elile din mers), am pus în aplicare conceptul
de learning by doing [i am plecat în excursie cu
clasa. În Shumen. Acolo unde Kasia, prietena polonez\
a Asiei, pred\ de dou\ luni polon\. Scopul declarat al
excursiei a fost s\ ne întîlnim cu „omologii bulgari”
(vorba unei colege, încep\toare [i ea într-ale polonei).
Scopul nedeclarat a transformat una dintre ocupa]iile
mele preferate în timpul plimb\rilor cu rucsacul în spate
prin tot felul de ora[e mai mult sau mai pu]in celebre,
mai mult sau mai pu]in de poveste, într-un proiect
de [coal\. Chiar dac\ cinci zile nu sînt suficiente ca s\
ajungi s\ cuno[ti un ora[ [i s\-i [tii oamenii, sînt suficiente
cît s\-]i faci o idee. Pentru mine, e ca [i cum a[ [ti care
sînt ingredientele principale, f\r\ s\ fiu foarte sigur\
de condimente. R\mîne întotdeauna loc de surprize,
atîta timp cît am prins gustul [i-mi place. Chiar dac\
punctele slabe au cînt\rit greu [i organizarea n-a fost
una dintre cele mai reu[ite (dac\ îmi displace cu
toat\ sinceritatea un lucru, e s\ apar\ sistematic modific\ri
de ultim moment, schimb\ri de or\, de loc, de plan),
faptul c\ am plecat [i c\ am încercat, fie [i pentru
cele cinci zile, s\ ne adapt\m, s\ make the best dintr-un
proiect care nu  avea toate datele pentru a fi o
reu[it\, a contat mult mai mult. Am f\cut vr\ji poloneze
de Sf. Andrei, ne-am citit viitorul în cear\ topit\, la
lumina lumîn\rilor, ne-am plimbat prin prima capital\
a statului bulgar, am f\cut turul cluburilor din ora[, ne-am
conversat într-un amestec haios de englez\, polon\
[i bulgar\,  ba chiar într-o noapte, într-un taxi care ne
ducea prin ora[ul pustiu spre cas\, patru oameni am
reu[it s\ vorbim cinci limbi, din trei familii lingvistice
diferite.  

Shumen n-a fost unul dintre ora[ele de care s\
m\ îndr\gostesc la prima vedere. Nici m\car nu cred
c\ e vorba de îndr\gosteal\. A fost, cel mult, o simpatie
[i o împrieteneal\ de conjunctur\, de pe urma c\rora
au r\mas obi[nuitele poze [i cîteva pove[ti. {i planurile
pentru Serbia, Macedonia, Ungaria [i Polonia - asta
numai pîn\ în aprilie.

ruxandra ana

derapaj
Regele Patinelor

ion 
manolescu

înd ai mîn\ bun\, minunile se ]in scai de tine. 
Decembrie, concediu. Urc în Poian\. Vreme rezonabil\

(doar -17 grade), lume pestri]\, z\pada pîn\ la genunchi.
În jur, numai teflon [i Gore-Tex, cum scrie la carte.

Cobor din ma[in\ [i ocolesc prin p\dure. Ideea nu-i grozav\:
dau nas în nas cu ursul de la Coliba Haiducilor. Nu pare încîntat.
Ne uit\m cîteva secunde unul la altul, apoi o iau u[urel înapoi,
cu pa[i ad\uga]i, ca la ora de educa]ie fizic\. Taximetri[tii
rîgîie [i se amuz\. Cînd animalul coboar\ îns\ pe drum,
arunc\ repede ]ig\rile [i sar în ma[ini. 

Ies în [osea [i trag spre patinoar. Un Mondeo s-a oprit cu
burta pe troienele înghe]ate. {oferul ambaleaz\ senin la comanda
nevesti-sii. Ro]ile patineaz\ în gol, ma[ina r\mîne suspendat\,
cu baia de ulei mutat\ din loc. Pe bancheta din spate, un copil
molf\ie dintr-un colac uns cu miere.

În sfîr[it, patinoarul. M\ strecor printre n\me]i, evit un du[
neprev\zut cu vin fiert (tîn\ra care alunec\ scap\ paharul pe
tipul de lîng\ mine), ajung la tejghea. Dincolo de tejghea, un
dolofan m\ prive[te duios: Regele Patinelor. Îi zîmbesc [i eu [i
scot buletinul: 

- O pereche de patine 44, v\ rog.
- Nu se poate.
În spatele dolofanului, patine multe, cît s\ echipezi un

regiment.
- Nu mai ave]i 44?
- Ba da.

Dolofanul tace.
- Atunci da]i-mi [i mie un 44.
- Nu se poate.
Eu tac, dolofanul nu zice nimic.
- {i de ce nu se poate?
- Tura se-nchide la f\r\ un sfert.
- Foarte bine. Acum e [i-un sfert.
Dolofanul zîmbe[te.
- P\i nu mai e decît juma' de or\.
- Nu-i nimic. Patinez o jum\tate de or\.
- Nu se poate.
{i eu [i dolofanul facem o pauz\. Ceasul tic\ie pe perete. 
Revin:
- Cum a[a? De ce nu se poate?
- P\i, pîn\ v\ dau patinele [i-mi pl\ti]i, trec cinci minute. Pîn\

v\ echipa]i, înc\ zece. Cinci cu zece, cinsprezece. Nu mai ave]i
timp s\ patina]i.

Oft\m amîndoi în acela[i timp. Oamenii adev\ra]i se-n]eleg
din priviri. Îmi v\d de drum, f\r\ voce [i f\r\ patine. Jos, în [osea,
ursul fug\re[te un microbuz cu turi[ti. 

IIoonn MMaannoolleessccuu are 39 de ani [i este conferen]iar doctor la Facultatea de Litere,
Bucure[ti. Specializat în teorie  cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i
literare a comunismului românesc. Romancier prin voca]ie, instinct [i pl\cerea de
a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura
Polirom, 2006).
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L. B., 66 de ani, pensionar:

E
trist c\ la o vîrst\ atît de fraged\ omul \sta zice c\
nu are nici un prieten adev\rat. Dar a[a e, cu vremea
î]i pierzi cam to]i prietenii. Eu am de dou\ ori

vîrsta omului \sta [i [tiu mai bine. Mai ies s\ beau o
t\rie la bodega de lîng\ pia]\ [i acolo mai schimb cîte o
vorb\ cu ni[te oameni cu care cic\ sînt amic sau m\ mai
întîlnesc în ma[in\ din cînd în cînd cu cîte unu’ cu care
am f\cut armata sau cu care am lucrat, sau prin cartier,
[i de fiecare dat\ schimb\m acelea[i replici, de copii,
de nepo]i, de pre]uri, între]inere, pensie, de politic\, ca
tot omu’, m\ rog. Singurul meu „prieten adev\rat” cred
c\ e nevast\-mea (rîde). E amuzant\ poezioara asta, e
juc\u[\. Voi din astea studia]i acum la facultate? Cînd
eram eu la liceu citeam din \[tia mai serio[i [i se
studiau la modul serios. La \sta nu [tiu ce studia]i voi. E
cam u[uric\. P\i cînd ne b\gau \ia o poezie, te frecai în
cap 3 ore ca s\ în]elegi ceva, era vorba despre lucruri
cu greutate, despre patria noastr\, despre iubire. E u[uric\,
dar are o anume sinceritate. Mie mi se pare mai mult o
poveste decît o poezie, c\ nu are rim\. De ce zice omu’
\sta c\ scrie poezie, c\ el scrie pove[ti. Omul \sta din
poveste a avut o via]\ cam agitat\ [i trist\. {i-a cam b\tut
joc via]a de el, dac\ ajunsese s\ stea cu o obez\ nimfoman\
[i treceau concubinii ei prin camera lui, asta e ceva ru[inos,
nu po]i s\ scrii într-o poezie. M\ rog, am v\zut acum c\
a[a se scrie, c\ tineretul nu mai are nici o ru[ine, dar
\sta m\car nu folose[te cuvinte urîte. Are imagina]ie, nu
prea îi merge mîna s\ scrie poezie, s\ fac\ înflorituri [i
metafore [i rime a[a cum fac to]i marii poe]i, dar are
imagina]ie [i p\rerea mea e c\ el de fapt ar face mai bine
dac\ ar zice c\ scrie pove[ti.  

I. M., 21 de ani, 
student\ în anul II la ASE:

P
e mine nu prea m\ prinde felul \sta nou de a scrie
poezie, f\r\ rim\, simplificat\ la maximum, poezia
„postmodern\” în general nu îmi prea place. Mie

îmi plac mult Minulescu [i Blaga, fiindc\ s`nt mai filozofici,
au substan]\, te pun pe gînduri. Asta este destul de banal\.
Doar primele cinci rînduri au substan]\. De fapt ele sînt
[i punctul declan[ator al acestui poem. Restul este un
artificiu, putea s\ fie orice fel de în[iruire de întîmpl\ri
care s\ respecte oarecum o ordine cronologic\. Este vorba

despre via]a unui om care poate fi redus\ la o list\, una
cu treizeci de liniu]e, nu foarte diferit\ de cea pentru
cump\r\turi sau pentru o re]et\, se adaug\ aia, aia, aia
[i gata, cam despre asta-i vorba. La fel [i cu poezia asta.
Are în spate un tipar simplu, atît de simplu încît m\ las\
rece, dar poate asta e [i ideea, nu [tiu. Poate vrea s\
sublinieze c\ la asta se reduce via]a oric\rui om, la ceva
banal. Chiar [i a[a, pe mine nu m\ prinde, nu e genul meu.
E ceva trist. Cred c\ este vorba despre un încep\tor, pentru
c\ se vede c\ încearc\ s\ ne surprind\ cu anumite lucruri,
c\ tr\ia într-o ser\ la o familie de nebuni sau c\ prin camera
lui treceau tot felul de oameni ca s\ ajung\ la o nimfoman\
obez\, dar nu-i iese foarte bine, se vede c\ sînt c\utate...
Este, cum se zice, cusut\ cu a]\ alb\, este o poezie cusut\
cu a]\ alb\. Adic\ poate o fi ceva adev\rat, dar anumite
versuri sînt adev\rate cus\turi albe, de fic]iune, ca s\
explic într-un fel [i titlul. Îi lipse[te muzicalitatea poeziilor
cu rim\, dar are o anume... nu [tiu cum s\ îi zic, poate
exist\ un termen folosit de critica literar\, dar eu nu îl
[tiu, a[a c\ o s\ îi zic vitez\. Începi s\ o cite[ti [i prinzi
vitez\. Senza]ia asta mi-a pl\cut, dar cam atît. E ca o poezie
telegrafic\, mecanic\. Nu am r\mas cu nici o imagine
frumoas\, doar cu cea a unui om care î[i face recapitulare
la ce a f\cut în via]\ [i este dezam\git. A, uite, c\ este
banal\ zice [i autorul, la început, mi-ar pl\cea ca via]a
mea s\ aib\ rezonan]\, c\ poezia despre via]a lui e... nu?
Ei bine, [i mie mi-ar fi pl\cut mai mult dac\ ar fi avut
rezonan]\ [i ar fi scris o poezie pe m\sur\. Adic\,
poezia trebuie s\ fie despre lucruri frumoase, nu?

D. M., 17 ani, elev în clasa a XII-a: 

(înainte s\ citeasc\) 

M
i-a zis sor\-mea c\ i-ai dat [i ei s\ citeasc\ o poezie
[i c\ nu i-a pl\cut, c\ era trist\. Sper c\ nu e aceea[i.
A, deci e aia trist\. Poate ea a [tiut ce s\ r\spund\,

c\ era mai tocilar\, a[a. Eu î]i spun de la început c\ mie
nu îmi face nici o pl\cere s\ citesc poezie, c\-mi ajunge
cît\ citesc pentru [coal\. E plin manualul de poe]i. Cred
c\ am r\mas oarecum traumatizat de perioada din gr\dini]\
sau general\ în care recitam poezioare costuma]i, sau
mai bine zis dresa]i. De atunci m\ apuc\ de fiecare dat\
o stare de penibil cînd aud cuvîntul „poezie”. Am v\zut
c\ tu ai un tricou pe care scrie POET, cam penibil…
Sper c\ nu îmi dai ceva scris de tine. Mai bine mi-ai da un
fragment dintr-o carte, c\r]i mai citesc. Am terminat acum
una, Amsterdam, m\ rog, credeam c\ e despre Amsterdam,

da’ e despre doi
tipi, de un an
trag de ea s-o
termin, a[a c\
acum am terminat-
o, c\ îmi st\tea pe
creier. {i oricum nu
se întîmpl\ mare lucru.

(dup\)
Da, uite vezi, deja m\ simt cam penibil,
nu neap\rat pentru c\ e un text prost sau mai [tiu eu
ce, dar pentru c\ textul \sta vrea s\ se dea poezie. M\ [i
imaginez pe la 30 de ani recitînd costumat în fa]a clasei
la o reuniune de 12 ani: am 30 de ani [i nici un prieten
adev\rat  sau mi-ar pl\cea ca via]a mea s\ aib\ rezonan]\
sau noaptea înghe]a apa în g\leat\, o sp\rgeam cu cu]itul
[i m\ sp\lam pe din]i [i mai locuiam [i la o obez\ nimfoman\.
Cred c\ po]i s\ î]i imaginezi expresia de pe fe]ele colegilor…
Exact, ce tip penibil. În orice caz, fa]\ de ce am citit pîn\
acum prin manuale, asta e ceva nou. Nu cred c\ a[
primi teme pentru acas\ în care s\ trebuiasc\ s\ folosesc
termenii precum „apolinic” sau „paradisiac” [i „luciferic”
în leg\tur\ cu textul \sta. Ce am citit eu aici îmi sugereaz\
un fel de scurt-metraj f\cut la caterinc\. Mi-e destul de
greu s\ îmi dau seama de ce texte de genul \sta se numesc
poezii. Noi înv\]\m altceva. Chestia asta e amuzant\,
seam\n\ cu ni[te pove[ti pe care ]i le zice cineva la be]ie,
exagerînd, bineîn]eles. A, uite, poate de aia se [i nume[te
„aproape fic]iune”. Cred c\ profa mea de limba român\
ar fi insultat\ de un asemenea text, ar spune c\ oricine
poate s\ scrie poezie de felul \sta. {i a[a e, [i eu a[
putea s\ scriu a[a, [i colegul meu de banc\. Profa ne-ar
pune s\ compar\m textul \sta cu o poezie de Eminescu,
s\ vedem acolo tehnic\ [i cum se sparge în figuri de stil
[i în filozofii [i iambi [i paradisiac [i apolinic. De exemplu,
o coleg\ de-a mea a scris pe un forum c\ dac\ ar mai scrie
cineva azi ca Bacovia, i-ar cî[tiga inima. Deci, tipu’ \sta
n-are nici o [ans\. Dar sincer, chiar dac\ nu îmi place
poezia, dac\ trebuie, a[ prefera s\ citesc ce scrie unul
ca colegul meu de banc\, decît unul ca Eminescu sau
Blaga. Atît, nu [tiu ce s\ mai zic, putem încheia a[a, cu
citat, c\ am înv\]at la medita]ii c\ d\ bine: vag, foarte
vag, cam despre asta-i vorba.  

Pagin\ realizat\ de
Gruia Dragomir

V. Leac,
Dic]ionar de vise
aproape fic]iune

.am 30 de ani [i nici un prieten adev\rat, 
dar ce conteaz\. [tiu s\ fac o mul]ime de lucruri. 
mi-ar pl\cea ca via]a mea s\ aib\ rezonan]\; 
planurile mele au dat chix.
am totul notat aici despre via]\, dar nu g\sesc nimic... 

pîn\ la 11 ani nu am v\zut cum arat\ un ora[. eram
bolnav [i bunica m-a dus la doctor.

spaim\: ma[ini, blocuri...
în tab\r\ - canci! vara trebuia s\ car ap\ pentru ai mei
îmi pusesem în gînd s\ citesc toate c\r]ile din biblioteca 

[colii.
eu [i un amic am început s\ fur\m c\r]i. ne pl\ceau la 
nebunie c\r]ile cu dialog;
îmi aduc aminte cum am îngropat domul llini[tit lîng\ 

un pîrîu de-o [chioap\,
cred c\ a durat vreo or\. amicul dan a zis: eu cred c\

n-o s\ mai ias\ de-aici.
amîndoi eram înnebuni]i dup\ o carte cu benzi

desenate: biharea se chema,
cu menumorut [i cu-n han t\tar de care nu-mi aduc 
aminte cum îl cheam\.
pentru cartea asta am fugit de la un stîlp la altul.
d\nu] a cî[tigat cartea, pe urm\ mi-a vîndut-o pe un

abac.
o ]ineam în pod într-o lad\.

cînd am ajuns la liceu fetele: hi, hi, hi - uite-l pe
mowgli! mowgli! mowgli!

pîn\ la urm\ am înv\]at s\ joc tenis de mas\, s\
vîslesc, s\ fiu printre primii, 

s\ merg cu bicicleta pîn\ la some[, s\ am o prieten\...
mama unei colege m-a înv\]at cum s-o fac, chestia s-a 

întîmplat în subsolul unui bloc,
pe un butoi. st\team în chirie într-un cartier de ]igani. 
aici am înv\]at cam tot ce se poate înv\]a, pe urm\ 

am început s\ inventez
[i într-o iarn\ m-am mutat într-o vil\ neterminat\;
noaptea înghe]a apa în g\leat\, o sp\rgeam cu cu]itul 

[i m\ sp\lam pe din]i. 
h\! h\! h\! a venit mowgli! 
anii au trecut f\r\ s\ se întîmple nimic. într-o zi am

zis: stop! eu plec. [i am plecat.

în arad am locuit într-o ma[in\ vreo dou\ s\pt\mîni, 
pe urm\ într-o barac\,

pe urm\ la o obez\ nimfoman\. to]i partenerii ei 
treceau pe la mine prin camer\
[i to]i spuneau foarte respectuos: bun\ ziua. o perioad\ 

am f\cut taxi.
dup\ doi ani nimerisem într-un grup de studen]i, nu

prea de[tep]i; 
[i mi-am zis, a[a, de chichi, s\ dau [i eu la facult\, s\ 

fiu coleg cu antonie iorgovan.
eram licen]iat [i locuiam într-o ser\ p\r\sit\ la o 

familie de nebuni
aveam afacerea mea: anticar ambulant. o actri]\ s-a 

îndr\gostit de mine, 
a fost o dram\ ca în filme. acum sînt librar, m-am

schimbat, cum s-ar zice,
într-un tip rafinat [i caustic.
vag, foarte vag, cam despre asta-i vorba. 

C u aaceast\

pagin\ vvrem ss\

spunem uun ssingur llucru:

[i nnelitera]ii ccitesc,

trebuie cc\ ccitesc lliteratur\ nnou\, ddar nnu lle ccunoa[tem

p\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte oo ccarte pproasp\t

ap\rut\, vvom mmerge dde lla ccas\ lla ccas\, ddin sstrad\-nn

strad\, dde lla ffacultate lla ffacultate, dde lla mminister lla

minister, vvom cciti uun ffragment, vvom îînregistra

p\rerile aascult\torilor/cititorilor [[i vvi lle vvom

transpune aaici, îîn „„Populi bbox”,

nefalsificat, aautentic 1100%.

V. Leac, DDiicc]]iioonnaarr ddee vviissee, 
Editura Cartea Româneasc\, 2006.






