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P e hol toat\ lumea trage ostenit\
o gur\ de aer, altminteri absolut
inutil\. Ca [i ceilal]i, r\m`n cu
ochii undeva pe pere]i ascult`nd

vorbe: asear\ m-am `mbuibat p`n\ n-am
mai putut, o dar ce vis minunat ar fi s\ fi
m`ncat doar o portocal\, fie-mea deja are
preten]ii... m\runti[uri.

Apare domnul Aurel.
Domni[oara Ona iese din letargie [i

execut\ brusc un fel de samba electric.
Domnul Aurel morm\ie st`njenit - Hai b\,
Ono, ce naibii faci aciia. Domni[oara
Ona nu se las\, z`mbe[te apoteotic [i se
unduie provocator. Domnul Aurel, ̀ n]epenit,
ar cam intra pu]intel ̀ n p\m`nt. Doamnele
spectatoare chi]\ie nervos [i-[i dau
ochii peste cap. Domni[oara Ona `[i ia
un fel de av`nt magic [i aterizeaz\ cu obra-
zul ei cam v`n\t direct pe um\rul insului
amintit. Ea `[i `nal]\ spr`ncenele [i s`s`ie
gale[ - Ce zici m\ Aurele? Mai facem una?
}i-a pl\cut? Domnul Aurel `nghite `n sec,
nemi[cat `nc\ de la `nceputul lumii [i
spumeg\ pe un ton jos: Hai domne, mai
termin\-te odat\. Domni[oara Ona `l
prive[te ̀ ndr\cit\. Domnul zace scufundat
`n cimentul holului p`n\ la g`t. Cele [ase
femei spectatoare fumeaz\ cu o satisfac]ie
sadic\: iat\ cum un biet ins preocupat
intens de eurofotbal [i de agricultur\ poate
fi inoportunat f\r\ gre[ de o duduie dezin-
volt\. Domni[oara despre care vorbesc
`mi face cu ochiul. Continu\ s\ intimideze
fiin]a greu vorbitoare. Aurel se simte
asasinat `n mod perfid, [i asta tocmai `n
v\zul feminin al lumii. 

Domnul Aurel ̀ [i retrage ast\zi amba-
sadele fotbalistice. Se mut\ de l`ng\ biroul
meu. Acum a[ putea s\-mi ̀ ntind picioarele
f\r\ grij\, s\ nu m\ mai gr\besc, s\ molf\i
`n lini[te o buc\]ic\ de p`ine [i s\ consider
c\ via]a-i frumoas\, de[i modest\. 

C\ci oric`t de multe dansuri devasta-
toare ar executa, bun\ la suflet cum e dom-
ni[oara Ona, mie tot `mi vine s\ renun]
la civiliza]ie [i la responsabilit\]i, s-o ̀ nha]
pe fata asta care se vrea salvatoare (pu]in
cam trist\ pentru gustul meu) [i s\ m\
stabilesc `ntr-un [an] metafizic. Uite cum
se tulbur\ lumea dintr-at`t de pu]in.

1984. UUltima ggenera]ie aa ccomunismului rromânesc, coordonator Ion Manolescu, antologie
îngrijit\ [i indice de nume de Igor Mocanu, Editura Universit\]ii din Bucure[ti, 2008, 194 p.
16 RON. 

R
ecunosc: am spus c\ fac o scurt\ prezentare colegial\ [i formal-exterioar\
c\r]ii scrise de ei, 1984, UUltima ggenera]ie aa ccomunismului rromânesc [i, în loc
s\ trimit repede textul ca s\ nu m\ a[tepte Mihaela, Nely [i Ioana cu paginarea
[i s\ nu-i încurc [i mai mult pe Gruia [i pe Ana, m-am apucat s\ citesc [i am
tot citit [i am r\scitit, încît era s\ nu mai termin\m revista la timp. 

Credeam c\ e înc\ o carte cu amintiri din comunism, cu chestiuni glume]e [i dic]ionare
de termeni [i nostalgii trendy [i am descoperit cele mai vii [i mai f\c\toare de poft\ de
scris texte pe care le-am citit în ultimul timp. Cel al Ruxandrei Ana despre Ivasiuc mi-a
amintit c\ se poate scrie inteligent [i cu folos despre literatura din comunism (o s-o
citez cu mare pl\cere în medii academice), de asemenea Ana Chiri]oiu [i aplica]iile ei la
poeziile cu ]\rani r\zvr\ti]i ale lui Arghezi sau considera]iile alerte despre Galeria ccu
vi]\ ss\lbatic\ îmi arat\ c\ seminariile de literatur\ român\ au cîteodat\ rost. Trebuie s\
spun c\ se vede, dac\ tot a venit vorba despre seminarii, c\ profesorul Ion Manolescu a
coordonat aceast\ carte ([i aceste cursuri-seminarii). Nu doar ideea c\r]ii e foarte bun\,
dar se simte [i aerul de libertate, de vorb\ cu noim\ [i de gust adev\rat pentru analiz\ pe care numai un profesor cu
adev\rat viu [i deschis o poate imprima unui proiect, ca [i unei ore de seminar. 

Partea mai juc\u[\ a c\r]ii, cu texte memorialistic-ludice, face concuren]\ serioas\ celor deja cunoscute pe aceea[i
tem\. Colajul lui Gruia Dragomir despre anul 1984 e memorabil, iar proza lui Igor Mocanu, de[i nu are leg\tur\ cu anul
respectiv, e foarte bun\ literar. 

O s\ spun\ oamenii c\ ne l\ud\m între noi, cu alte cuvinte c\ laud exact colaboratorii de ieri [i de azi ai revistei
Noua lliteratur\? Nimic nu mi se pare mai p\gubos decît s\ taci atunci cînd un prieten face un lucru bun. 

E o carte care ar merita mai mult\ vizibilitate decît poate s\-i ofere editura universitar\ la care a ap\rut. Dar e totodat\
un proiect care învie exact mediul universitar [i-i arat\ fa]a lui uman\.  (L.M.) 

ssssccccrrrr iiiieeeeaaaaiiiicccciiii   ppppuuuunnnncccctttt  ccccoooommmm            
mihaela [chiopu

holul
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Orhan Pamuk, M\ nnumesc RRo[u, traducere din limba turc\ de Lumini]a Munteanu,
Editura Curtea veche, Colec]ia „Byblos”, 2008, 616 p., 37.99 RON

C
um toat\ lumea este interesat\ de literatura unui proasp\t premiat
cu Nobel [i recent invitat în România, am cump\rat [i eu aceast\
carte, ca s\ fiu la curent cu mersul lumii. Am descoperit peste 500
de pagini de poveste dens\, prea dens\, f\cut\ parc\ dup\ tipicul
Euroviziunii - specific na]ional, cu miniaturi[ti [i mult Ev Mediu

pitoresc, cu un Istanbul într-o ve[nic\ ninsoare (aici e originalitatea
meteorologic\ a c\r]ii!) [i cu un personaj feminin care mai învie lucrurile.
Altfel, o seriozitate de c\r\mid\ care mi-a amintit de scriitorii români
l\uda]i de toat\ lumea, stili[ti [i istorizan]i cît mai estetic [i ludici pîn\
la cre[terea glicemiei, pe care de fapt nimeni nu-i cite[te cu adev\rat.
(L.M.)

Joey Goebel, Anomalii, traducere din limba englez\ de Ariadna Gr\dinaru, Editura
Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul Denisei”, 2008, 232 de pagini, 25 RON  

A
nomalii este un roman scris pe mai multe voci, ce urm\re[te evolu]ia
a cinci personaje principale, ni[te ciuda]i, care nu au absolut nimic
în comun, singurul lucru care îi leag\ fiind muzica, power pop new
wave heavy metal punk rock [i forma]ia pe care ace[tia o compun. Este
primul roman al lui Joey Goebel (cel de-al doilea, Tortura]i-ll ppe aartist, a

fost deja tradus la Humanitas Fiction), inspirat din experien]a sa de membru al trupei
de punk rock, The Mullets. Este de-ajuns s\-i enumer\m pe membrii trupei numite chiar
„Anomalii”, care devin pe rînd naratori, pentru a v\ face o oarecare impresie despre cum
sun\ acest roman: Luster (voce) este un negru intelectual, care nu de pu]ine ori vorbe[te
de unul singur, are un limbaj preten]ios [i d\ impresia de crackhead, la chitar\ se afl\ Opal, o
nimfoman\ de 70 [i ceva de ani [i Ember, o feti]\ de opt ani cu tot felul de viziuni întunecate,
Aurora (la baterie), bomb\ sexy ce alege s\-[i petreac\ via]a într-un scaun cu rotile, iar la clape
se afl\ Ray, un irakian care se îndr\goste[te de America. (G.D.)

Kurt Vonnegut, Un oom ff\r\ dde ]]ar\, traducere din limba englez\
de Gabriel Stoian, Editura Rao, 2008, 156 p., 32,99 RON

O
colec]ie de eseuri ironice [i amuzante despre
politic\, societate, art\ [i via]a din America anilor
2000. Între scurtele eseuri sînt inserate [i cîteva
panseuri [i schi]e ale autorului, adev\rate delicii
pentru fanii lui Vonnegut. Textele sînt atît de

inteligente [i de amuzante înc`t î]i vine s\ memorezi întreaga
carte [i s\ citezi din ea de fiecare dat\ cînd se ive[te ocazia. Sau,
[i mai bine, s\ î]i imprimi pe tricouri citate de genul: „SISTEMUL
IMUNITAR AL PLANETEI ÎNCEARC| S| SCAPE DE OAMENI”.
(G.D.)

A. M. Homes, Cartea aasta îî]i vva ssalva vvia]a, traducere din limba englez\
de Viorica Boitor, Editura Leda, Colec]ia „Leda Contemporan”, 2007,
380 p., 39,90 RON

N
u, nu este vorba despre o carte de self-improvement.
De[i nu este exclus ca dup\ ce o ve]i termina de citit s\
decide]i s\ face]i un pas în afara monotoniei de zi cu zi
[i s\ încerca]i s\ v\ bucura]i mai mult de lucrurile
care v\ înconjoar\. În urma unei sperieturi c\ ar

putea suferi un infarct [i a unui telefon la 911, via]a lui Richard
Novak se schimb\ radical [i îl arunc\ într-o curs\ infernal\ printr-un
Los Angeles dec\zut, plin de stereotipii, dar [i de situa]ii amuzante.
Harta peripe]iilor lui Richard Novak este trecut\, imagistic, chiar pe
copert\ [i, dac\ sînte]i curio[i s\ vede]i ce leg\tur\ este între un
OZN, un saber tooth [i o gogoa[\, atunci nu ezita]i s\ începe]i o lectur\
care poate v\ va schimba via]a... sau nu. (G.D.)

Z ilele astea o prieten\ care se exersez\ [i ea de un timp într-ale
criticii îmi poveste[te, jenat\, stupefiat\, ce i s-a întîmplat. Se
nimerise recent într-o adunare public\ [i, deodat\, o tîn\r\ poet\,
mare admiratoare a unei b\trîne poete, se apropie de ea [i,

aflîndu-i numele, exclam\: Acea ccut\ric\, ccea ccare sscrie îîn rrevista ccutare?

Am auzit de nenum\rate ori aceast\ întrebare. Imediat dup\ ea vine
urmarea, inevitabil, [i aceast\ urmare nu e deloc pl\cut\. N-a fost aproape
niciodat\ în cazul meu, nu e, se pare, nici în cazul prietenei. Pentru c\ iat\
cum continu\ tîn\ra poet\: Acea ccut\ric\ ccare aa îînjurat-oo ppe ddoamna XX, oo
poet\ aa[a dde mmare? {{tii ccumva cc\ ddoamna XX ((se ffolose[te nnumele mmic aal
respectivei) nnu aa ddormit ddou\ ss\pt\mîni dde ssup\rare? 

Pot ad\uga c\ în cazul meu, pe vremuri, un prozator, de sup\rare, vomitase,
ba chiar amenin]a un infarct. Cum respectivul era cunoscut b\utor, am
stat o vreme cu fric\: dac\ murea omul, m-a[ fi ales nu doar cu oprobiul
public, dar [i cu o traum\ serioas\. {i asta pentru c\ spusesem, îndr\znisem
s\ spun, c\ scrisese un roman prost. Foarte prost. Pe ce lume tr\iam? Între
timp am început s\ în]eleg, dar am r\mas cu acelea[i nedumeriri. 

De acest scenariu se pare c\ nu scap\ nimeni dintre cei care scriu despre
scriitori români în via]\ [i devin astfel, cu voie sau f\r\ voie, CRITICI. Mai
r\u: CRITICE. (Nu exist\ feminin, ca în alte limbi mai democratice, ci doar
acest cuvînt imposibil gramatical.)

Una dintre nedumeririle mele de CRITIC| este: de ce tr\im înc\ într-o
cultur\ isteric\, în care nu se discut\ despre c\r]i, ci se înjur\, se face infarct,
nu se mai doarme noaptea? {i mai ales se admir\ f\r\ rezerve, definitiv,
pe via]\, în alb. Se iube[te [i se ur\[te ca-n Dostoievski, pîn\ la crim\.
Sentimente uria[e sînt transpuse în rela]ia carte, cititor, critic, scriitor.
{i cu sabia în mîn\ se ap\r\ omul iubit de orice adiere suav\ de critic\.
{i te treze[ti, cu o cafea în mîn\, în pauza unei lans\ri cu cineva care î]i
cere socoteal\ furios pentru un rînd scris de tine despre o carte a unui
amic al unui amic. 

Unde, în România, se poate sc\pa de provincialismul unor asemenea
istericale caragiale[ti, c\ci am traversat jude]e de frica lui [i am pl\tit
chirii în capital\ ca s\ nu-i mai simt duhoarea, dar el r\sare în
mijlocul celei mai selecte adun\ri bucure[tene...  

O alt\ nedumerire a mea de CRITIC| este: de ce unii CRITICI, tineri,
nep\ta]i de istorie, în]eleg cu totul altfel acest scenariu? Adic\: se
bucur\ enorm mai întîi pentru c\ sînt recunoscu]i. Apoi pentru c\
sînt temu]i. (De parc\ am fi în continuare în jocul de-a ho]ii [i
vardi[tii, jocul acela care se juca înainte de 1989.) Caut\, în
consecin]\, s\ scrie în cît mai multe locuri, ca s\ fie recunoscu]i
de cît mai multe ori [i se introduc în cît mai multe jurii, ca s\ fie
cît mai temu]i. Ca s\ pun\ biciul pe scriitori, ei, criticii. (Culmea
e c\ exact ace[tia au [i cel mai pu]in curaj al verdictului sau
poate nu-i ajut\ expresivitatea! Ei ajung temu]i doar în ordine

social\ [i uman\ [i de aici [i marea lor frustrare. Literar
vorbind, nu sperie pe nimeni, pentru c\ nu sînt adev\ra]i,

ca balaurul din poveste.)

În ceea ce m\ prive[te, cred în oamenii care, afla]i
într-o asemenea situa]ie, încearc\ dou\ sentimente:

primul, de u[oar\ jen\, atunci cînd sînt recunoscu]i
ca o vedet\ fotbalistic\, pentru c\ [tiu c\ o cronic\

într-o revist\ nu te transform\ într-o celebritate.
(Doar cei etern nepublicabili simt c\ l-au apucat

pe Dumnezeu de picior dac\ [i-au v\zut numele
tip\rit.) Al doilea, de stupoare, combinat\ de

asemenea cu jen\: ei credeau c\ au spus ce
cred despre o carte [i afl\ c\ au produs daune

fiziologice. {i le pare r\u, sigur, omene[te
vorbind. C\ci ce om normal dore[te s\

produc\ insomnii? Sau mai r\u, infarct?

lumini]a 
marcu

nedumeriri de critic(`)

ed
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Margaret Atwood, Ochi-dde-ppisic\, traducere din limba englez\ de Virgil
Stanciu, prefa]\ de Florin Irimia, Editura Leda, Colec]ia „Mae[trii Leda”,
2007, 534 p., 37,50 RON.

O
chi-dde-ppisic\ este o carte complex\, ce poate fi abordat\
din mai multe perspective [i citit\ în mai multe
note: autobiografic\, postmodern\ [i feminist\ (a[a
cum se specific\ [i în prefa]a semnat\ de Florin Irimia).
Îns\, în ciuda acestui lucru [i a num\rului mare de

pagini, romanul lui Atwood se cite[te u[or, te prinde [i te ]ine treaz
pîn\ tîrziu în noapte. Perspectiva înnoitoare asupra copil\riei la feminin
este una memorabil\, pentru care acest roman a [i primit numeroase
premii [i laude. Dac\ pîn\ acum despre feti]e se scria mai ales ingenuu
[i naiv, Margaret Atwood ne arat\ c\, dac\ renun]\m la cli[ee, copil\ria
unei fete nu se reduce la jocul cu p\pu[ile [i la prietenii vesele [i naive
cu fete la fel de inocente [i de aceea[i vîrst\. (G.D.)
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„Nu e prea mare pl\cerea 
s\ cite[ti autori români, 
mul]i dintre ei nu vor s\ fac\ 
nici un efort ca s\ [i plac\” 

Dup\ ce am tot pl\nuit s\ facem interviul
cu Dan Sociu [i cu Viviana Mu[a în
gr\din\ la Vlad Nanc\, planurile ne-au
fost date peste cap de ploaie [i de
avertiz\rile cu cod galben, a[a c\ am
r\mas to]i patru baricada]i în redac]ie, în
Casa Monteoru. Reportofonul l-am pornit,
dar am f\cut abstrac]ie de el [i dup\ trei-
patru ore. Acas\ am dat rewind [i l-am
reauzit pe Sociu decretînd calm: „criticii
au impresia c\, dac\ nu te v\d ei pe
Magheru, nu exi[ti”. {i am mai auzit foarte
multe rîsete pe care, din p\cate, nu le-am
putut transcrie, dar care cred c\ au r\mas
printre rînduri. Probabil c\ în paginile care
urmeaz\ nu ve]i g\si un interviu dup\
toate regulile genului, îns\ e unul care se
potrive[te foarte bine cu Dan [i cu
Viviana, care au un fel de frond\ calm\
fa]\ de reguli [i de conven]ii, care pare
dictat\ de un (nu chiar atît de paradoxal)
anarhism cu ra]iuni burgheze. 
Cu acela[i gen de frond\ m-am întîlnit [i
la lansarea Urbancoliei, desf\[urat\ în
Fabrica - probabil clubul bucure[tean cel
mai potrivit pentru aceast\ lansare, m\car
pentru titlul c\r]ii. Vreo 30 de prieteni de-ai
lui Dan au populat sala/hala de concert, în
timp ce pe scen\ Anca din Boto[ani a
cîntat Sara ppe ddeal, iar Amy Winehouse
înc\ ceva, nu mai [tiu ce. Mito[
Micleu[anu a vrut [i el s\ cînte [i a cîntat -
refrenul melodiei era ceva de genul „între
patru scînduri/ nu mai stai pe gînduri”.
Dan ne anun]ase, dac\ mai era nevoie, c\
nu a pl\nuit nicicum desf\[urarea acestei
lans\ri. Vasile Ernu a invitat publicul s\
cumpere Urbancolia, Adrian Schiop a
spus, cred, ce frumoas\ e cartea, cum a
spus [i Cosmin Ciotlo[, dar cu alte cuvinte.
Apoi Vlad T\u[ance a pus muzic\ [i
invita]ii au migrat spre camera a doua,
unde b\nuiesc c\ au r\mas, ca între
prieteni, înc\ mult\ vreme. (A.C.)
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Plec\m ddin ]]ar\ ppentru cc\ nnu mmai vvrem
s\ lle dd\m bbani [[mecherilor \\stora

Ana CChiri]oiu: V\ preg\ti]i pentru o plecare din ]ar\. O s\
fie pe termen lung, scurt sau nedeterminat?

Dan SSociu: Plec\m în iunie, st\m trei luni la Stuttgart, o
lun\ în Suedia, unde am fost invitat la lansarea unei antologii
cu patru poe]i tineri români: eu, Claudiu Komartin, Elena
Vl\d\reanu [i Adela Greceanu, [i unde mai am apoi un
workshop de traducere, cu al]i patru traduc\tori. O s\ st\m
[i pe la amici, Viviana are rude la Stockholm.

A.C.: {i dup\ Suedia?

D.S.: Berlin. 

A.C.: De capul vostru?

D.S.: Da. Ne-am dat amîndoi demisiile de la joburi.

Gruia DDragomir: {i mai vre]i s\ v\ întoarce]i în România
cîndva?

D.S.: Nu [tiu. S-ar putea s\ ne mut\m [i în America. Am
ni[te amici care lucreaz\ prin tot felul de locuri la New York,
unul dintre ei lucreaz\ cu copii, ar putea s\-i g\seasc\
Vivianei un job unde s\ continue s\ lucreze ce a început
la Paris, cu copiii cu autism. 

Viviana MMu[a: Dac\ a[ scrie la cîteva reviste glossy de la
noi, din patru articole mi-a[ pl\ti o chirie în Berlin. Ceea ce
în Bucure[ti nu po]i s\ faci. Aici chiriile sînt 400 de euro, în
Berlin sînt 200 de euro. Adic\ tr\ie[ti mai bine în Berlin
decît în Bucure[ti cu aceia[i bani. 

D.S.: O s\ înv\]\m [i germana; o s\ încerc\m adic\. 

V.M.: Eu nu m-a[ fi gîndit niciodat\ c\ o s\ fac ceva de genul
\sta. Am v\zut primul str\in din via]a mea pe la vreo 14
ani, cînd a venit o fran]uzoaic\ în Monteoru. {i a fost
incredibil. Pe bunic\-mea oricum a dezam\git-o foarte
mult, fiindc\ ea a servit-o cu dulcea]\ de prune f\cut\ în
cas\, pe farfuriu]\ de cristal, [i fran]uzoaica a cerut pîine.
Ceea ce pe bunic\-mea a f\cut-o s\-[i piard\ orice
interes pentru str\ini. Bine, ea cunoscuse ru[i [i nem]i.
P\rerea bunic\-mii despre ru[i [i nem]i: ru[ii pu]eau, dar
nem]ii, ce baluri d\deau... De-aia mergem la Berlin, c\
nem]ii dau baluri extraordinare. Pe lîng\ asta, aici mergem
la job de diminea]a pîn\ seara [i, cu toate astea, în decembrie
am ajuns la concluzia c\ nu ne mai permitem chiria.

D.S.: Ne-am dat seama c\ nu vrem s\ le d\m bani [mecherilor
\stora. 

G.D.: Dup\ ce pleci, o s\ mai scrii [i o s\ publici aici sau ce
vrei s\ faci?

V.M.: Cred c\ acolo o s\ scriem chiar mai mult decît aici. 

A.C.: Oricum în prima faz\ merge]i la Solitude, tocmai ca
s\ scrie]i, e o burs\ de scriitor, nu?

D.S.: Acolo o s\ traduc. Am de terminat o antologie pentru
Polirom, din Seamus Heaney. M\ gîndeam s\ înv\] germana
[i în paralel s\ scriu o carte despre cum se înva]\ germana.
Dar nu un studiu, mai degrab\ un roman. Am tot corectat
c\r]i de genul „cum s\...” [i m-am gîndit la un fel de roman
structurat în felul \sta, unul care s\ fie [i util. Cum zicea
Scorsese c\ are grij\ tot timpul s\ pun\ în filme cîte o re]et\
de mîncare, ca s\ r\mîn\ un cîrlig în memorie. Am v\zut
o asemenea carte a unei fran]uzoaice care e prezentatoare
de televiziune, dar nu [tie deloc ce vrea. E mult lirism,
iubiri... E varz\. M\ rog, o citeam la birou cînd nu aveam
ce face. 

G.D.: Faci multe lucruri care au leg\tur\ cu scrisul - scrii,
traduci, ai fost redactor [i corector la Cartea Româneasc\,
scrii prin reviste. Le faci din pl\cere sau e un mod de
supravie]uire?

D.S.: {i [i, de[i am supravie]uit [i înainte de a munci. Nu
e prea mare totu[i pl\cerea s\ cite[ti autori români,
mul]i dintre ei nu vor s\ fac\ nici un efort ca s\ [i plac\.
Ei sînt inspira]i, scriu cu duhul, iar textul lor e sacru, unii
nu te las\ s\ le schimbi nici m\car virgula între subiect [i
predicat. Cred c\ cel mai dificil a fost de lucrat cu Ana
Selejan. La Ia[i, cînd eram la Polirom, era unul care ne omora
- nu pe mine, pe colegii mei, eu am avut noroc: Breban.
{tiu multe pove[ti cu scriitori români, o s\ le [i spun cîndva,
dac\ o s\ mi le mai amintesc.

G.D.: Ce faci la birou?

D.S.: Citesc literatur\ român\ [i corectez. Uneori de cîte
dou\-trei ori aceea[i carte. Cred c\ dac\ m-a[ confrunta
cu juriile premiilor române[ti de literatur\ pun pariu c\
i-a[ prinde imediat dac\ au citit c\r]ile pe care le-au premiat

sau pe care nu. F\cînd corectur\, sînt foarte atent la detalii.  

G.D.: Apropo de munca ta, ]i-au trecut prin mîn\ o mul]ime
dintre c\r]ile care compun literatura contemporan\. Ce
impresie î]i fac? Ce curente [i tendin]e ]i se pare c\ definesc
literatura din ultima vreme de la noi?

D.S.: E complicat, nu cred c\ e vreo tendin]\. Un autor care
o s\ apar\ în curînd [i care e foarte amuzant [i mi[to e Silviu
Gherman, cu Cele mmai ffrumoase ccreiere ale lui, unde chiar
faulteaz\ cîteva dintre „tendin]ele” astea.

Criticii aau iimpresia cc\ ddac\ nnu tte vv\d eei 
pe MMagheru, nnu eexi[ti

A.C.: E[ti unul dintre scriitorii cei mai premia]i [i apre-
cia]i. Cum î]i explici succesul pe care îl ai? Se datoreaz\
doar scrisului în sine, sau [i unor proximit\]i? 

D.S.: Cu proximit\]ile n-a]i nimerit-o, cel pu]in pentru to]i
anii de pîn\ la Polirom. Mult timp am stat în Boto[ani, eram
poet municipal, cum îmi zice Ianu[. În timpul \sta el î[i
f\cea PR pe-aici, avea conflicte cu celelalte mese de la
crî[ma muzeului literaturii. Daniel Cristea-Enache spunea
c\ f\r\ Marius nu ar fi existat ceilal]i autori tineri. Really?
Eu [i Club 8, cînd  eram în Ia[i, nu cred s\ ne fi sinchisit dac\
exist\m pentru România lliterar\ sau pentru Fracturi. Noi
publicam în Wienzeille [i Circumferince. Criticii au, a[a,
impresia c\ dac\ nu te v\d ei pe Magheru, nu exi[ti. 

A.C.: Cu plecarea asta, l\sa]i cam totul balt\, nu? 

D.S.: Dar asta e mi[to, e foarte refreshing. 

A.C.: Da, ca imagine. Dar ai energie s\ faci asta? Mai ales
c\ tu ai mai trecut printr-o mutare, de la Ia[i la Bucure[ti.

D.S.: Tocmai, c\ nu ca imagine. Ce imagine, acolo sînt
complet necunoscut, dar [i ce?

V.M.: De fapt e o mi[care foarte practic\. E dovad\ de
pragmatism s\ te duci într-un loc unde, din acela[i
volum de munc\, po]i s\ ob]ii mai mult decît ob]ii aici. Mai
ales c\ aici e[ti p\c\lit. La pre], la calitate.

A.C.: Pe blog ai un text, Munca, în care scrii c\ în Germania
o s\ face]i teste pentru companii farmaceutice. 

D.S.: Da, sînt 1.000 de euro pentru trei zile. {i au sal\ de
sport [i nu cer permis de munc\. Plus c\ sînt [anse mari ca
pastilele alea s\ fac\ bine. Dar poate totu[i e mai bine s\
vindem pe net, românilor, haine vintage, berlineze.

G.D.: Dac\ s-ar schimba ceva aici, v-a]i întoarce? De fapt,
ce ar trebui s\ se schimbe ca s\ vre]i s\ r\mîne]i aici?

D.S.: Multe. Uite, plec [i pentru c\ nu pot s\-mi iau c\r]i de
pe Amazon. Bine, \sta e un motiv cam fals, dar cînd am
fost la New York am intrat într-o libr\rie [i mi-am luat ni[te
c\r]i, dar aveam senza]ia c\ sînt complet idiot, sînt exact
ca omul din Est care car\ c\r]i în spate fiindc\ nu le
poate comanda la el acas\. C\r]i pe care le g\se[ti oriunde.
Plus c\ Berlinul e un ora[ foarte amestecat [i mi se pare
inspirator. În Bucure[ti am stat deja doi ani [i  am
senza]ia c\ sînt într-o curte interioar\. 

V.M.: Iar noi, de cînd sîntem împreun\, n-am avut, cum
au occidentalii, o perioad\ de un an de zile în care s\ plec\m
prin lume, s\ vedem locuri, s\ experiment\m. Eu am v\zut
Istanbulul [i Parisul. Dan a v\zut mai multe c\ a tot fost
plecat pe la festivaluri... 

D.S.: Oricum, am hot\rît c\ n-o s\ sp\l\m vase pe-acolo.
Am f\cut [i munci fizice pîn\ acum, [i nu mai am chef.
Berlinul e [i un ora[ foarte neagresiv. Plus c\ vrem s\
mergem cu bicicleta, [i aici nu prea po]i. {i cu rolele...
Dar vedem chestia asta ca pe un fel de deplasare, nu e
nimic b\tut în cuie. Nu sîntem ca emigran]ii \ia din anii
’90, care scuipau în urm\ - mai ales studen]ii din Pia]a
Universit\]ii, care au plecat în num\r foarte mare, de
dezam\gire. A fost apoi valul de „c\p[unari”, care au plecat
din cauza problemelor economice. Bine, nu to]i aveau
probleme, cred c\ unii au plecat doar ca s\-[i ia mai multe
televizoare. ~n urm\torul val o s\ fie cei care pleac\ din
motive practice...

V.M.: ... [i care nici m\car nu mai vorbesc despre asta. Oricum
e firesc s\ pleci. În toate ora[ele g\se[ti oameni din toat\
lumea. În lume s-a ajuns la a doua genera]ie de migra]ie,
de oameni care se mi[c\. A disp\rut mentalitatea de
tipul „]ara mea, statul meu”. 

D.S.: Chiar m\ gîndeam s\ încep o revist\, Sans ppapiers,
pe net - de aici dublul sens al expresiei - o revist\ suprana]ional\,
cu oameni din toat\ lumea, [i esei[ti, [i poe]i. S\ fie o revist\
care s\ nu aib\ leg\tur\ cu exilul, dar s\ se ocupe [i de
probleme de genul imigra]ie, chestii de-astea.

(sun\, a doua oar\ deja, telefonul Vivianei)

D.S.: Cînd plec\m la Berlin o s\ se mai întîmple ceva ce-mi
doresc de mult: o s\-i moar\ telefonul Vivianei.

A.C.: Dar în carte scrii c\ era visul t\u s\ fii cu o PR-ist\. 

D.S.: Aia e prima parte. Urbancolia II. Poliromul mi-a zis
s\ nu pun „I” deocamdat\, c\ scade interesul. 

A.C.: {i în partea a doua ce se întîmpl\?

D.S.: O gr\mad\. Ce am scris pîn\ acum e un fel de intro. 

Unul ddintre llucrurile ppe ccare îîncerc ss\ lle sspun
în ccartea aasta ee cc\ nnu îîn]eleg nnimic ddin cce sse
întîmpl\ îîn llume

A.C.: În contextul plec\rii, Urbancolia e o r\fuial\ cu situa]ii
[i cu oameni din trecut? 

D.S.: Da, cu al]ii [i cu mine. Dar nu în contextul plec\rii.
Plecarea a venit dup\ ce am scris romanul. Da, poate s\
fie. R\fuial\ a fost cu personajele din carte. Dar povestea
pentru care m-am r\zbunat eu a fost cu totul alta decît cea
din carte, dar nu o pot spune, pentru c\ e prea complicat\. 

A.C.: Pare uneori o r\fuial\ [i cu poetul Sociu.

D.S.: Dar [i cînd scriam poezie m\ autoironizam. 

A.C.: Doar c\ acum îl reinventezi un pic. Mie mi se p\rea
o voce simpatic\, iar acum îl faci un pic cam  freak. 

D.S.: Cineva m-a întrebat dac\ plec la Berlin ca s\ m\ ascund
de Derrin.

A.C.: Dac\ Derrin e a[a cum l-ai descris, o s\ te g\seasc\. 

D.S.: Dar nu [tiu în ce m\sur\ o s\ [tie de carte. De fapt,
acum sînt într-un fel de tatonare pe la ni[te edituri str\ine
pentru Urbancolia, iar unele dintre ele sînt din State. 

G.D.: Dar e pe bune faza cu Derrin? Ce r\mîne din  label-
ul  phantasmatic neo-realist post-socialist novel cu care
a fost categorisit Urbancolia pe wikipedia?

D.S.: Cine vrea poate s\ dea google-uri lini[tit. Eu i-am
trimis tipei, Dirigii, cîteva fragmente, mi-a r\spuns un
pic indiferent\, m-a întrebat „cine crezi c\ o s\ citeasc\
povestioara ta self-obsessed ?” [i a[a mai departe. Ea are
alt\ idee despre literatur\. De fapt nici nu cred c\ citea sau
citise prea mult. Avea ni[te gusturi cam bizare la poezie. 
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Proz\ de Dan Sociu:

Cu cîteva luni în urm\, revista Esquire
ne-a cerut, mie [i altor scriitori, cîte o povestire care
s\ aib\ fix 89 de cuvinte (titlul nu se pune la socoteal\).
În timp ce o scriam pe prima, mi-am dat seama c\ e
un exerci]iu mi[to, a[a c\ am mai f\cut cîteva, mai
mult pentru mine, toate pe aceea[i tem\: întoarcerea,
pentru o scurt\ perioad\ de timp, în ora[ul natal.  

Copil de joi

N-o v\zusem de doi  ani, urma s\ plec
din ]ar\, m-am întors dou\ zile în ora[ul
meu. Am scos-o diminea]a în ora[, 
ne-am învîrtit pu]in prin frig. Am v\zut
la cinematograf un afi[ cu desene animate.
Eram singuri în sala înghe]at\. A început
un horror, despre doctori care traficheaz\
organe. În parc, apoi, la fel de pustiu.
Feti]a alerga prin tunelele suspendate.
Am observat c\ lipseau cîteva scînduri.
Un pas [i [i-ar fi rupt gîtul. Pîn\ acas\,
a f\cut pipi în pantaloni. Camera ei era
decorat\ cu icoane oribile. 

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



G.D.: Poate o s\ auzi c\ a fost botezat\ vreo opera]iune
„Urbancolia”. 

D.S.: A cam disp\rut obiceiul \sta la Departamentul de
Semantic\ al CIA. Oamenii de acum sînt crescu]i cu cultura
pop, cu Hollywood, cu senza]ionalisme. Ei gîndesc în
televizor. V\d lumea cumva ca pe un film de ac]iune.
Asta este una dintre observa]iile frecvente legate de Bush,
c\ î[i justific\ [i `[i denume[te ac]iunile prin cli[ee tv,
cînd spune ceva sau ia o decizie se vede pe el dat la [tiri.
Am observat [i în New York c\ lumea vorbea, chiar [i la
telefon, ca [i cum ar fi în permanen]\ la un talk-show. 

A.C.: Dar poate c\ Derrin iese la pensie pîn\ apare romanul
t\u în America.

D.S.: Agen]ii secre]i nu ies la pensie. R\mîn în structuri,
chiar dac\ sînt uneori da]i în spate. A[a zice [i Graham
Greene, nu? Oricum, e toat\ combina]ia asta de transparent
[i secret. Practic, eu n-am spus nimic secret. Legat de scena
aia cu schema cu politicienii români, e adev\rat c\ am
simplificat-o, pare o scen\ de cartoon, dar asta pentru c\
a[ fi vrut ca unele p\r]i din carte s\ fie o band\ desenat\.
Dar a fost complicat, benzile desenate nu se tip\resc la noi,
ci în Italia. Aici doar se pune textul. De-astea [i sînt foarte
scumpe. Vorbisem cu un pu[ti din Timi[oara, îi v\zusem
pe net ni[te lucr\ri, dar el voia s\ ne întîlnim, s\ vin pîn\
acolo s\ discut\m. {i am renun]at.

A.C.: Eu m\ refeream mai degrab\ la pove[tile alea în
care scrii c\ mergea]i pe teren ca s\ filma]i copii s\raci [i
de fapt film\rile erau folosite pentru pedofili. Astea pot fi
oarecum secrete.

D.S.: Dar tu nu [tii  pove[tile cu funda]ia so]iei lui
N\stase, cu adop]iile de copii de prin anii ’90, iar copiii
\ia nu se mai g\sesc unde ar fi trebuit s\ fie?

A.C.: Nu [tiu despre so]ia lui N\stase, dar ce scrii tu sun\
pu]in a teorii conspira]ioniste. Ai vrut cumva s\ ironizezi
genul \sta? 

D.S.: Nu le ironizez. Unul dintre lucrurile pe care încerc s\
le spun în cartea asta e c\ nu în]eleg nimic din ce se întîmpl\
în lume. Am avut norocul s\-l întîlnesc pe Derrin, de la care
am mai aflat cîte ceva. Dar noi sîntem educa]i a[a. Toat\
media e un fel de hipernara]iune [i ultima lor grij\ e s\ mai
[i în]elegem ceva. Nici ei nu cred c\ în]eleg.

V.M.: Da, se face cumul de func]ii pe o singur\ persoan\.
A[a se întîmpl\ în România. Pentru c\ volumul de munc\
e mare, nevoia de a cî[tiga bani e foarte mare, deci trebuie
s\ faci mai multe lucruri în acela[i timp ca s\ tr\ie[ti. 

D.S.: De-asta nici nu se formeaz\ profesioni[ti. Sînt doar
ni[te [omeri care sînt angaja]i. Cum e în jurnalismul cultural.
Sînt oameni care au terminat facultatea [i au vrut s\ devin\
jurnali[ti culturali, dar ei fac ni[te gafe imense pe care le
repet\ la nesfîr[it. 

A.C.: Pe coperta a patra, Andrei Codrescu spunea c\ e[ti
critic la adresa Statului. E o atitudine uman\ sau literar\?

D.S.: Da, e interpretarea lui. Eu am fost mult\ vreme paralel
cu registrele statului, n-am avut card, adres\, pîn\ [i acum
îmi duce maic\-mea formularele la impozite, tot ea le
completeaz\. Iar acum cî]iva ani zicea Patapievici c\ trebuie
eliminat intermediarul, contabilul, într-un stat libertarian,
cum viseaz\ el, pentru c\ eu, ca om inteligent, pot s\-mi
fac singur bilan]ul. Dar institu]iile statului sînt lipsite de
logic\. Nici unul dintre prietenii mei nu se descurc\ s\ fac\
genul \sta de opera]iuni.

G.D.: Mai spune-ne despre bursa de la Solitude. Ce importan]\
are pentru tine c\ te-a recomandat pentru ea C\rt\rescu?
E [i un gir estetic? Te flateaz\?

D.S.: A fost o surpriz\. Pentru c\ nu am fost acceptat la alte
burse, unde îmi imaginam c\ o s\ pot s\ merg. Asta a
fost cadou. M-am întîlnit cu Mircea C\rt\rescu, cu care
nu sînt prieten, dar ne simpatiz\m. Cel pu]in eu pe el. {i se
pare c\ [i el pe mine. {i m-a întrebat, nu vrei o burs\ de trei
luni în Germania? Mi s-a p\rut foarte tare, c\ putea s\ aleag\
prieteni vechi, dar m-a ales pe mine. Am în]eles c\ o s\ vin\
un scriitor neam] în schimb, care o s\ vin\ s\ stea aici. Ar
fi interesant s\ stea la noi, în Titan, [i eventual s\ ne repare
]eava. Asta ar fi cu adev\rat tare, s\ facem schimb de medii.

V.M.: Dar noi st\m într-o garsonier\ literar\. Proprietarul
e Haruya Sumiya, traduc\torul în japonez\ al lui Rebreanu,
al lui Zaharia Stancu [i al lui Eliade.

D.S.: Eliade pare atît de u[or de citit în japonez\, c\ sînt
foarte pu]ine litere, e a[a de rarefiat încît ai impresia c\-l
po]i citi [i în metrou. Totul e s\ [tii limba.

V.M.: Haruya e de fapt so]ul Claudiei Golea. Deci nici m\car
nu pl\tim chirie. 

D.S.: Iar cînd ne-am mutat noi acolo avea ni[te feng-shui-
uri foarte interesante, ne sim]eam foarte bine. Dar între
timp am f\cut dezordine. Haruya e un comunist de-\la
vechi, lupt\tor de guerill\. Are 78 de ani, dar, cu ajutorul
tehnicii japoneze, are p\rul negru [i e foarte ok. Dar apropo
de tehnica japonez\, Claudia a avut un delir paranoic la
Tokio, în care i se p\rea c\ to]i oamenii din jur sînt robo]i.

V.M.: Probabil c\ o s\ citi]i povestea în urm\toarea ei carte.
I-a smuls telefonul lui Haruya de la ureche [i a s\rit din
ma[in\, s-a dus la aeroport, [i-a luat bilet pîn\ la Londra,
exact cînd a luat foc un cartier din Londra, Haruya a luat
[i el avionul, s-a dus dup\ ea, a venit poli]ia, dar l-au re]inut
pe el, crezînd c\ era un caz de violen]\ domestic\. Între
timp, Claudia a mai f\cut o criz\, a[a c\ au internat-o [i a
stat o lun\ într-un spital psihiatric din Londra, de unde
trimitea mailuri. Eu o admir foarte mult, pentru c\, din cîte
[tiu eu, e singura scriitoare care declar\ c\ e schizofrenic\.
Ea [i Paul Daian. Dar el, din ce spune Angela Marinescu,
Daian, e schizofrenic din cauz\ c\ l-au ]inut for]at în spitale
psihiatrice. Era un fel de pu[c\rie politic\. În fine, Mircea
ajut\ foarte mult tinerii, e foarte generos. Acum cî]iva
ani [i-a vîndut apartamentul pe foarte pu]ini bani unui
cuplu de tineri, deci a fost practic un dar. {i face lucruri
de genul \sta. Legat de C\rt\rescu, cînd am venit eu în
Bucure[ti, am vrut s\ v\d ce pot, fiindc\ la nivel local eram
Poeta, [i acum profesoarele mele din liceu predau o or\ cu
poeziile mele. Spre marele meu [oc, am întîlnit în Bucure[ti
un blogger din Buz\u care, cînd m-am prezentat, s-a
albit la fa]\ - iar eu nu m\ reapucasem de poezie - [i a început
s\ recite din mine. Cînd am venit în Bucure[ti, deci, am vrut
s\ citesc în cenaclul lui C\rt\rescu. Am citit o dat\ cu R\zvan
}upa. Publicul m-a l\udat foarte tare pe mine, iar pe
}upa l-au f\cut praf. Dup\ care C\rt\rescu a f\cut exact
invers, l-a l\udat foarte mult pe R\zvan, iar despre mine
a spus c\ sînt vetust\ [i liricoid\. Din momentul \la n-am
mai scris, fiindc\ nu avea sens s\-mi mai pierd timpul.
Mi-am v\zut de Psihologie, n-am mai avut nici o rela]ie
cu lumea literar\. {i mi-a p\rut r\u c\ mi-au ap\rut
c\r]ile la 16 ani, fiindc\ a[a ceva î]i omoar\ debutul. Sînt
foarte bune concursurile de debut, pentru c\ e[ti b\gat
în seam\. Dar cînd î]i apare cartea la editura Mat Linotip
din Buz\u, nu are nici o relevan]\.

D.S.: Da, a fost în primul rînd foarte flatant pentru mine
c\ m-a recomandat C\rt\rescu. Fi[a mea de la bibliotec\
era plin\ de c\r]ile lui. Pasaje din Nostalgia sem\nau cu
multe chestii din copil\ria mea. Era [i un personaj pe acolo
care sem\na cu maic\-mea. E poz\ cu ea în carte, în uniforma
militar\. Îmi povestea c\ era student\ la Litere în Ia[i [i le
scoteau în Copou la defilare, în uniforme [i cu mitraliere.
Era ceva sexi. Am vrut s-o chem pe maic\-mea la lansare,
la tîrg, c\ eu oricum n-o s\ fiu acolo, plec\m pîn\ atunci.
Ini]ial am vrut s\ îmi scrie o postfa]\, dar a mai f\cut cineva
chestia asta, un tip care mie nu-mi place deloc. 

V.M.: Pot s\ v\ povestesc experien]a mea cu mama la
lansarea mea, în liceu, cînd am scos un volum de poezii
în 1.000 de exemplare, care se mai g\sesc [i acum. Mama
a fost chemat\ al\turi de alte mame [i ta]i de poe]i din
urbe, iar tot speech-ul ei a fost „fata mea...” dup\ care a
început s\ plîng\ [i nu a mai spus nimic. Bine, mama lui
Dan a fost profesoar\ de român\, e obi[nuit\ s\ vorbeasc\
în public. Probabil c\ ar face ordine în presa prezent\. 

D.S.: Da, ca un mili]ian. Pe mine m\ tundea foarte des cînd
eram acolo, la Boto[ani. Îmi t\ia pantalonii evaza]i. De[i
[i ei în tinere]e purtau evaza]i, minijup, favori]i, plete. Sau
poate c\ tocmai asta era problema ei. 

V.M.: E chestia aia c\ s-a terminat tinere]ea lor [i nu ai
nici tu dreptul s-o tr\ie[ti. 

Taic\-mmeu aa sscris oo ccarte îîn lliceu

A.C.: Mama ta ]i-a citit cartea? 

D.S.: Înc\ nu, pentru c\ nu i-am trimis-o. Folosesc foarte
rar po[ta [i  n-am apucat s\-i  trimit pachetul.  I-au
povestit al]ii c\ e o carte din care nu iese ea prea bine.
Dar cred c\ s-a obi[nuit deja, c\ nici din altele nu iese
prea bine. O s-o deranjeze unele chestii, dar nu pot s\
menajez narcisismele tuturor. Poate s\ scrie [i ea o carte.
Chiar se apucase s\ scrie ceva.

V.M.: Dar [i taic\-t\u a scris o carte.

D.S.: Da, acum o s\pt\mîn\ am primit un mail de la un tip
care mi-a zis c\ a fost coleg cu taic\-meu [i c\ taic\-meu
a scris o carte în liceu [i are el caietele. Haiducii llui
Ghe]ea se cheam\, e de ac]iune.

A.C.: Dar rela]ia ta real\ cu mama ta seam\n\ cu cea din
carte? Ce descrii tu seam\n\ un pic cu ce descrie Attila
Bartis în Tihna, o rela]ie obsedant\ [i claustrofob\.

D.S.: Rela]ia mea a fost pu]in mai light. 

V.M.: Nu sînt prea multe tipuri de mame. 

D.S.: Mu[ina zicea - pe asta o [tiu de la Chiva - c\ sînt
dou\ tipuri de prozatori: \ia obseda]i de tat\ [i \ia obseda]i
de mam\. De mam\ sînt ru[ii în principal, la noi sînt
cî]iva, Sorin Titel, de exemplu... Iar americanii [i irlandezii
mai ales sînt obseda]i de tat\. În poezie am scris foarte mult
despre taic\-meu. Iar în roman l-am eclipsat cît am
putut, ca s\ reconstruiesc mitul \la - care e al tuturor - al
copilului n\scut prin concep]ie imaculat\. Pentru mine
c\r]ile cele mai interesante sînt cele care povestesc rela]ia
cu p\rin]ii. Fiindc\ aia e Rela]ia. Celelalte sînt altceva. 

A.C.: Atunci de ce te-ai mai complicat [i cu alte pove[ti?
Puteai s\ scrii despre asta, s\ epuizezi subiectul. 

D.S.: N-am vrut deloc s\ fiu exhaustiv. De-asta am [i t\iat
foarte mult din ce am scris. Cam dou\ treimi am t\iat. 

A.C.: De ce ai ]inut s\ fie atît de scurt romanul?

D.S.: Viviana era foarte nervoas\ c\ t\iam f\r\ s\ mai salvez.
Nu erau neap\rat pagini proaste. În unele seri eram doar
beat [i t\iam. Am scris cîndva o poezioar\ pe care o puneam
pe marginea textelor, ceva de genul, „textele pe care le fac
la be]ie noaptea tîrziu/ a doua zi nu mi le mai recunosc./
De aceea lîng\ ele întotdeauna scriu/ tu care treaz te
crezi de[tept/ nu arunca nimic, totu-i frumos”. 

A.C.: {i romanul a început ca o glum\, cu o plecare a Vivianei. 

V.M.: Da, dar nu plecasem de tot, plecasem doar pîn\ la
mama. 

D.S.: Plecase Viviana [i eram singur [i era o var\ de-aia
bucure[tean\ foarte fierbinte. {i se punea smoal\ pe
acoperi[, chiar deasupra mea. Dar povestea e mult mai
lung\ [i mai complicat\. {i ce sim]eam eu atunci era mai
complicat. Adic\ tr\iam pe bune cu ideea c\ nu s-ar mai
putea întoarce. F\cusem eu ceva nasol, nu mai [tiu ce, [i
m\ gîndeam c\ indiferent dac\ o s\ fim din nou împreun\
sau nu, chestia aia a stricat pentru totdeauna ceva în noi.
Sper ca la cartea asta s\ conteze povestea, s\ r\mîn\ povestea
în capetele unora. Plus cîteva alte lucruri. Multe din afara
c\r]ii. De exemplu, interviul \sta e o anex\ a c\r]ii. 

A.C.: De ce ai notat la final c\ ai scris romanul în 6 ore?

D.S.: P\i în 6 ore l-am scris, [i într-un an [i ceva, doi, l-am
ref\cut. 

A.C.: Voiai neap\rat s\ fie scurt?

D.S.: Scurt în compara]ie cu Breakfast aat TTiffany’s sau cu
Însemn\ri ddin ssubteran\? Mi-a povestit mai demult un fost
contabil al Uniunii cum primeau scriitorii înainte de ’89
bani de la Uniune în func]ie de cîte coli tipografice foloseau.
{i scriau romane, nu se jucau. Cel mai tare mi-e team\ s\
nu se simt\ oamenii p\c\li]i c\ au dat banii pe o chestie
a[a scurt\. 

V.M.: Dar acum, c\ ai spus cît ai lucrat la el [i cît ai [ters, o
s\ fie consola]i c\ citesc crema. 

D.S.: Mi-am amintit c\ Nicolae Manolescu avea ni[te obiec]ii
cînd ap\ruse „EGO.Proz\”, cum c\ romanele tinerilor sînt
prea sub]iri [i sînt cu 2-3 b\ie]i [i 3-4 fete care se întîlnesc
[i fac sex. Prima reac]ie a fost s\ scriu un roman exact
a[a. Pîn\ la urm\ am scris un roman în care e unul singur,
nu e cu ga[c\, [i nici sex prea mult nu este. Trebuia s\ pun\
editura pe copert\ un avertisment, o bulin\ de-aia verde,
plictisitoare: f\r\ sex.

A.C.: Cum a[a, c\ tocmai te-ai l\udat c\ e cea mai lung\
scen\ de lab\ din literatura român\.

D.S.: Da, [i mai era o bucat\. Dar intrasem în ni[te am\nunte
prea tehnice.

A.C.: Cu atît mai bine, putea fi în acela[i timp [i o carte de
genul „cum s\...”. 

D.S.: Da, asta a[ putea scrie. Dar una serioas\.

G.D.: {i romanul, [i poezia pe care o scrii, e autoreferen]ial\,
biografic\. Te-ar tenta vreodat\ s\ scrii [i fic]iune pur\?

D.S.: Am scris cîteva sute de „pove[ti adev\rate”, majoritatea
fic]iune pur\. E destul de complicat, mai ales s\ nu
încurci numele personajelor. Poate de-aia pe \la din
Urbancolia îl cheam\ Sociu, e un nume care mi-e familiar. 

Nu aaveam oo vvia]\ ffoarte rroz îîn IIa[i, ddar nnu mmi
se pp\rea cc\ ttrebuie ss\ uurlu

G.D.: Cum te-ai apropiat de dou\mii[ti?

D.S.: Cred c\ Elena Vl\d\reanu le-a dat prima mea carte,
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apoi a ap\rut o cronic\ în Fracturi. Iar în Fracturi au gre[it
ceva la tehno, a[a c\ a ap\rut doar coperta c\r]ii [i un spa]iu
alb lîng\. Privind acum în urm\, cred c\ a fost un act ratat
al lui Ianu[. Dup\ care am avut întîlniri întîmpl\toare, am
b\ut cu ei cîteva zile. Cel mai mult îmi pl\cea de Ionu] Chiva
de la ei. Eu eram, cum î]i spuneam, mai mult cu Club 8 din
Ia[i. Am ap\rut în antologii cu ei, erau f\cute pe cont propriu,
nu ne-a dat nimeni nici un ban ca s\ le public\m, dar ne-au
ajutat oameni de prin Viena [i Germania s\ le scoatem.
Iar pe fracturi[ti îi simpatizam. La un moment dat Ianu[
chiar l-a propus pe Nimigean pre[edinte al Uniunii Scriitorilor.
Cred c\ am rîs mult dup\ ce am auzit asta. Ovidiu avea un
fel de talent managerial, dar cînd f\cea afaceri adev\rate...
Î[i f\cuse o ciuperc\rie, c\ auzise el c\ sînt c\utate ciupercile
pleurotus, dar tot ce s-a ales din treaba aia a fost o petrecere
cu ciuperci la Teodorovici acas\. 

G.D.: Acum s-a lipit de tine eticheta de „fracturist”. Te mai
reprezint\?

D.S.: Eu n-am spus niciodat\ c\ sînt fracturist. N-am spus
nici c\ nu sînt. Dac\ ar fi s\ fac cîteva diferen]e de poetici,
nu c\ ar fi foarte interesante pentru cineva, tipul de poezie
biografist\, confesiv\, pe care o practicam eu e mai spre
personism, spre Frank O’Hara, spre umor, pe cînd poezia
fracturist\ merge pe lamenta]ie - o lamenta]ie care se ia în
serios. Nici eu nu aveam o via]\ foarte roz în Ia[i, dar nu
mi se p\rea c\ trebuie s\ urlu. Dar fracturismul a fost
ceva mi[to, a f\cut o ruptur\ în felul de a scrie, ei au început
cu pasti[e dup\ Ginsberg [i compania. 

A.C.: E cam ciudat c\ spui c\ nu [tii dac\ e[ti sau nu fracturist,
a[a indecis, pentru c\ ei au o imagine de comando. 

D.S.: Dar eu nu prea eram în grupul lor, eram în Ia[i,
uneori îmi aduceau prietenii cîte un num\r din Fracturi [i
îmi pl\cea. Cînd am venit în Bucure[ti am stat mai mult
cu ei, cu Ianu[ mai ales. Îmi amintesc cum beam bere în fa]\
la Casa Scînteii, el ie[ea de la Adev\rul [i beam în picioare
la tejghea [i discutam proiecte. Eu st\team acolo a[teptînd
s\ prind vreun job la un ziar, iar între timp Ianu[ se
zb\tea pe holuri s\-mi g\seasc\ un job. De fapt am aflat c\
Ianu[ este contra-pil\. Dar de Chiva [i de Schiop îmi pl\cea
cel mai mult. Îmi place [i acum. 

A.C.: De cei din Club 8 cum te-ai apropiat?

D.S.: Terminam liceul, d\dusem la facultate [i picasem. La
Filosofie. {i le-am trimis o scrisoare celor din Club 8. Lui Dan
Lungu mai precis, c\ era boto[\nean [i mi-a f\cut rost o
prieten\ de-a maic\-mii de adresa lui. I-am trimis o scrisoare
în care i-am spus c\ am citit c\r]ile lor, m\ rog, se voia foarte
amuzant\, [i spuneam chiar c\-mi place Acosmei a[a de
mult c\ m-a[ culca cu el o dat\. {i Dan Lungu mi-a
r\spuns foarte mi[to, a zis, „cît despre chestia cu Costic\,
nu i-am transmis, fiindc\ m\ tem de reac]ia lui”. {i mi-au
spus c\ scriu bine [i s\ trec pe la ei cînd vin în Ia[i. Am mai
stat un an în Boto[ani, m\ întîlneam cu luz\rii la foi[orul
rockerilor, unde era pustiu, c\ to]i plecaser\ la facultate,
luam cîte o sticl\ de votc\ [i povesteam ce credeam noi
c\ fac \ia la facultate. A[a m-am împrietenit cu fosta mea
so]ie. În fine, am intrat în sfîr[it la facultate - dar nu la Filosofie,
ci la {tiin]e politice, pentru c\ înainte de examen, la
coada de la dosare, îmi pl\cea de o fat\ din Miercurea Ciuc,
care era foarte dulce, [i pe dosarul ei scria „{tiin]e politice”,
a[a c\ am t\iat „Filosofie” [i am scris [i eu „{tiin]e politice”.
Numai c\ eu am intrat, iar ea nu. Am ajutat-o s\-[i completeze
formularul, c\ eu eram hîr[it. În fine, m-am întîlnit cu cei
din Club 8, aveau ei ni[te întîlniri pe teras\, la Radu Andriescu,
unde beam [i vorbeam [i mai citeam uneori. 

A.C.: {i la Polirom cum ai ajuns, vorbind de joburi?

D.S.: Exact cum scrie în roman. M-a întrebat Lupescu dac\
vreau s\ lucrez la editur\, în Ia[i, eu ziceam c\ vreau s\ fiu
ziarist; Lupescu a zis c\ „munca asta e talp\, hai, vino la
mine”. În prima noapte de job am b\ut pîn\ diminea]a, era
ultima noapte liber\, nu avusesem niciodat\ carte de munc\,
iar Teodorovici mi-a dat o gum\, c\ miroseam a bere, [i o
list\ cu semne de corectur\ pe care s\ le înv\] într-un
sfert de or\ [i s\ m\ apuc de o carte. Le-am înv\]at [i mi-au
dat o carte a lui Alex Tocilescu, Eu eet aal., despre care
criticii nu prea au scris, de[i e o carte mi[to. {i datorit\ c\r]ii
\steia am mai stat la editur\, c\ aveam de gînd s-o tai la
pauza de mas\, mi se p\rea prea greu pentru mine.

A.C.: {i dup\ un an a ap\rut Viviana [i ai venit la Bucure[ti. 

D.S.: Am avut o criz\ de ceea ce am aflat ulterior a fi pancreatit\,
dar doctorii din Ia[i credeau c\ e piatr\ la rinichi. Iar Viviana
le-a spus lui Lupescu [i lui Teodorovici c\ [tie ea ni[te doctori
ok [i c\ o s\ aib\ grij\ de mine. Noi ne cunoscuser\m
deja, aveam de gînd s\ vin la Bucure[ti, dar un an am
f\cut naveta Bucure[ti-Ia[i. Eu st\team la {tefan Vitel,
într-o cas\ f\r\ ap\, f\r\ curent [i f\r\ c\ldur\, trei ani am
stat acolo. Am început [i un roman cu pove[tile de acolo,
din care am publicat în foileton în Evenimentul zzilei

cîteva fragmente [i am renun]at la el. Bogdan Perdivar\ a
scris [i el un volum de poezie despre casa aia. Apoi Viviana
m-a ajutat s\ m\ mut la un domn dr\gu] de vreo 80 de
ani. Cînd am ajuns, i-am spus c\ îmi aduc calculator, ca s\
[tie c\ îi consum curentul. {i el era foarte ner\bd\tor cînd
vine calculatorul. Cînd a venit calculatorul, tipul a venit
cu un anun] din ziar încercuit, „Sex computerizat. Oferim
vigoarea tinere]ii”, [i m-a întrebat dac\ aparatul meu
face a[a ceva. I-am spus c\ nu. Dar am fi putut s\-i
spunem c\, în locul chiriei, facem ore de terapie de gen.
În fine. Nu m\ întreba]i dac\ am scris eu Belle dde NNuit? {i
alt\ întrebare tare ar fi, dac\ ai fi un copac, ce copac ai fi.

A.C.: Avem o întrebare de genul \sta. Ca cine vrei s\ scrii
poezie [i ca cine proz\. 

D.S.: Dup\ ce m-am l\sat de b\ut mi s-a reconfigurat creierul
cumva, pentru c\ au început s\ nu-mi mai plac\ lucrurile
care îmi pl\ceau înainte, am început s\ scriu altfel. Acum,
de exemplu, traduc poezii vechi ale mele cu o fat\, Mihaela
Ni]\ (are un blog, le petit mouton, ]i-am trimis eu link [i ai
zis c\-]i place). Traduc cu ea [i nu mai am r\bdare s\-mi
citesc vechile texte. Am renun]at la o gr\mad\ de texte
scrise în ultimii ani. De fapt, pe unul dintre ele chiar l-am
vîndut companiei Vodafone, pentru revista On.

G.D.: Cum a fost trecerea de la poezie la proz\?

D.S.: Eu am mai scris proz\. Pe la 14 ani scriam SF. Eram o
tîn\r\ ml\di]\ a Fanzine-ului. M\ chemau [i la festivaluri,
am f\cut [i eu un festival în Boto[ani, la care voiam s\-l
chem\m pe Dumitru Prunaru. Pîn\ la urm\ am renun]at,
fiindc\ mi se p\rea c\ oamenii care scriu SF adev\rat se
documenteaz\, [tiu tot felul de chestii. {i scriam [i poezie
în acela[i timp - pasti[e dup\ Blaga, dup\ Arghezi.
Nichita nu, c\ mi se p\rea lame, toat\ lumea scria ca Nichita.

Unul ddintre ]]elurile mmele ee ss\-ll bbat ppe IIonu]
Chiva lla nnum\rul dde oocuren]e ppe hhi5 lla
adolescente

G.D.: În afar\ de poeziile de pe blog mai scrii [i altele, urmeaz\
s\ mai publici vreun volum?

D.S.: Deocamdat\ doar alea. Mai scriu [i altele, dar alea sînt
de [ters. 

G.D.: Cu Pascal Bruckner cum te-ai împrietenit?

D.S.: Asta e foarte dr\gu], c\ datorit\ lui Bruckner m-am
cunoscut cu Viviana. Am avut o noapte foarte mi[to cu el
în Ia[i, am fost cu el prin tot felul de locuri, inclusiv într-un
c\min de fete, studente la Litere. Una dintre ele chiar
avea pe perete un soi de poster cu Bruckner, de pe vremea
cînd f\cuser\m noi o poant\, cu mul]i ani înainte: am anun]at
c\ o s\ vin\ Bruckner, ora [i locul, ca s\ vedem cine vine.
Au venit o gr\mad\ de fete. Eram siguri c\ o s\ vin\ o
gr\mad\ de fete ar\toase. Toate fanele lui Bruckner sînt
ar\toase. Dar Bruckner nu e într-un moment foarte bun
chiar acum, nu mai e prea bine v\zut, fiindc\ a luat
partea politicii americane interna]ionale, iar asta l-a descalificat
mult. Iar într-un fel textul meu e chiar ironic, ce se întîmpl\
acolo vine ca un r\spuns la op]iunea lui. El a citit cîteva
pagini traduse în englez\. 

V.M.: Editura Trei are un mare merit în rela]ia noastr\ - mie
mi-a pl\tit telefonul, convorbirile cu Dan, iar Dan l-a cunoscut
pe Bruckner fiindc\ era tradus la Editura Trei. 

D.S.: Da, eu a[ fi publicat [i cartea la Editura Trei, l\sînd la
o parte povestea cu Poliromul, dar aveam un fel de contract
sentimental cu directorul. Bine, [i unul juridic. Plus c\ mi-au
dat burs\.

A.C.: Apropo de personaje, crezi c\ ai creat un personaj
de care cititoarele s\ se poat\ îndr\gosti? Mai ales c\ ]i-ai
pus adresa de mail acolo. Adresa adev\rat\. 

V.M.: De Dan Sociu scriitorul, s-ar putea. De personajul de
acolo, mai pu]in. Eu nu m-a[ fi putut îndr\gosti de Dan Sociu
\la din carte.

G.D.: Ce fel de reac]ii a[tep]i pe mail? Ce importan]\ are
pentru tine feedbackul din partea cititorilor?

D.S.: Unul dintre ]elurile mele e s\-l bat pe Ionu] Chiva la
num\rul de ocuren]e pe hi5 la adolescente. Eu am vreo 3.
Ionu] are foarte multe. 

V.M.: Dar [i titlul c\r]ii e de a[a natur\. Dac\ vrei s\ te dai
[mecher, scrii c\ cel mai tare î]i place 69. 

D.S.: 69, Alchimistul, Bucurenci. Dac\ g\sesc pe un blog
link la Bucurenci, nu mai citesc blogul. Înseamn\ c\ e o
persoan\ corupt\, deturnat\, care are criteriile varz\. Dar
un prieten care-l [tie mi-a spus „Drago[ are mul]i fani idio]i”.

A.C.: {i tu, Viviana, cum te sim]i ca personaj al c\r]ii?

V.M.: Eu m\ simt foarte bine. M\ simt în pielea mea.

A.C.: Te flateaz\ postura?

V.M.: M\ face „gr\su]\”. Ce s\ m\ flateze? {i se pare c\
absen]a mea îl inspir\. 

D.S.: Toat\ cartea e de fapt un sms pe care i l-a[ trimite
Vivianei [i care ar suna cam a[a: „Viviana, sînt atît de fericit
cu tine”. 

V.M.: Speram s\ intru [i eu pe google cu ocazia asta, [i nu
a fost cazul pentru c\ nu am ap\rut în comunicatul de pres\.
Dar de fapt primul pentru care am fost personaj este Vasile
Leac. El a scris o poezie în care apar cu numele meu real.
{i mai e un poet, Dumitru B\di]a.

D.S.: Care e foarte mi[to. 

V.M.: Chiar [i Komartin mi-a dedicat un poem, dar a renegat
dedica]ia dup-aia. L-a citit într-un an la Ipote[ti. {i Diana
Geac\r.

D.S.: B\di]a a terminat Filosofie la Cluj. Lucreaz\ la televiziune
[i merge prin toat\ ]ara. A publicat o carte la Vinea. Are, de
exemplu, un poem despre un cuplu de nem]i care au venit
din Germania cu telegu]a, voiau s\ se plimbe a[a, cu c\ru]a
cu coviltir. {i în România i-au omorît ni[te români s\ le ia
banii. E un caz real. B\di]a a scos un poem foarte mi[to cu
chestia asta. 

A.C.: Viviana, tu urmeaz\ s\ sco]i un volum de poezii.
Cînd [i unde?

V.M.: Sînt acelea[i poezii care au ap\rut în colec]ia „no
name” a lui un cristian, doar c\ le-am tradus [i în englez\
[i apar la Editura Trei. 

D.S.: Cred c\ ar putea fi cî]iva oameni interesa]i de
textele astea, în afar\ de cititorii de poezie, fiindc\ sînt
legate de experien]a ei cu copiii auti[ti. Ar fi dr\gu] s\ [i
foloseasc\ p\rin]ilor unor copii auti[ti, cumva, nu [tiu cum. 

V.M.: Pe mine m\ [oca reac]ia oamenilor atunci cînd lucram
la [coala special\ [i povesteam ce se întîmpla acolo. De
exemplu, am f\cut la un moment dat autostopul [i s-a
nimerit s\ m\ ia cu ma[ina chiar mama lui Sîrbu, de la
PRO Tv. {i m-a întrebat ce e acolo iar eu, cu gîndul s\ povestesc
cuiva care are bani [i ar putea face ceva, am început s\-i
povestesc. Iar reac]ia ei a fost „nu-mi spune, nu-mi
spune, c\ îmi face r\u s\ aud a[a ceva”. Am dat numele
reale ale copiilor în carte, nu am sim]it nevoia s\ le
ascund identitatea, fiindc\ ideea e c\ ace[ti copii chiar exist\
[i sînt în continuare acolo, sînt la [tiri cînd se vorbe[te despre
România, [i atît. Nu se face nimic pentru ei. Cartea apare
dup\ ce plec\m noi din România. Iar tipa care mi-a tradus
textele e foarte interesant\, a f\cut dou\ masterate la Oxford,
[i acum face filme. Sînt o groaz\ de oameni foarte interesan]i,
r\mîne doar s\ fie descoperi]i. Cum e [i Oana Sânziana
Marian, despre care v-a spus [i Dan. {i ea face o mul]ime
de lucruri, e foarte talentat\. Sînt oameni care ar putea fi
angaja]i ca traduc\tori pentru literatura român\. Prefa]a
e scris\ de Radu Andriescu, care m-a p\c\lit cumva. Mi-a
trimis un mail în care m-a întrebat cum e rela]ia mea cu
ace[ti copii, eu i-am r\spuns foarte pe larg, iar el a f\cut
prefa]a din r\spunsul meu, la care a mai ad\ugat cîteva
fraze. Foarte mi[to frazele, de altfel. Iar pe coperta a
patra vor fi comentariile de pe club lliterar, pentru c\
deocamdat\ \[tia sînt criticii mei. De genul: Dumitru Crudu:
„e super!”.

D.S.: Dar ai mul]i fani. La lansare era plin în Club A. Cu o
s\pt\mîn\ înainte avusese Rogozanu lansare [i nu eram
decît noi, editura, Gramo-[ii [i voi doi. {i el e destul de
cunoscut.

V.M.: De fapt nu a fost o lansare. Pe scen\ a fost Doamna
Jeni, c\reia îi [i dedic cartea, o profesoar\ de la [coala
special\, [i scenografa de la Cui ii-ee ffric\ dde VVirginia
Woolf, care a folosit la decor, cînd au pus piesa la Casandra,
desene pe care le-am reprodus eu dup\ ni[te desene ale
copiilor de la [coala special\. Am [i f\cut un cîntec dup\
o melodie a unui copil autist. Într-o dup\-amiaz\ am înregistrat
tot ce înseamn\ ritm la ace[ti copii [i mai era [i o feti]\ care
nu vorbea, dar cînta ni[te chestii de-ale ei. Am folosit ritmurile
alea [i am încercat s\ g\sesc sunete care imitau bucata asta
[i am f\cut ni[te fragmente melodice dup\ ritmurile lor. 

D.S.: Le-am pus piesa unor poe]i suedezi care au r\mas a[a
[i m-au întrebat dac\ nu am adresa lui Bjork, s\ i-o trimit.
Copiii \ia aveau voci foarte frumoase.

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
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r`zvan mmihai
n`stase

N u [tiu ce mi-a venit, ceasul r\u pesemne, perdeaua tras\ peste ochi,
concediul spiritului critic, poate pu]in din fiecare; în fine, dorind
s\ iau o mic\ pauz\ de fic]iune, de poezie, de eseuri, de chestii
grele [i de soi, mi-am cump\rat o carte tango. Are coperta de

un albastru înduio[\tor, [i un tablou de ]i se fr`nge inima, nu alta - doi îngera[i,
de fapt, un îngera[ [i o îngeri]\, goi pu[c\ în inocen]a [i `n suavitatea lor.
El o ]ine în bra]e ca pe o sor\ [i îi a[terne pe frunte un s\rut fr\]esc. Cerul
sclipe[te deasupra lor în culori pastelate, faldurile mantiei acoper\ un
nor parc\ abia întrev\zut, iar în aer plute[te o atmosfer\ paradisiac\. V-am
plictisit? Lua]i-o ca pe o mic\ r\zbunare personal\. Mi-am dorit s\ nu fiu
eu singurul p\]it, a[a c\ am ref\cut tipul de scriitur\ din Care ppe ccare doar
pentru a avea satisfac]ia c\ a]i gustat [i voi din paharul îndulceg\rit
p`n\ la diabet pe care a trebuit s\-l beau p`n\ la cap\t pe mai bine de...
300 de pagini. 

S\ revenim îns\ la lucruri mai serioase, [i, în c`]iva pa[i de dans, s\
ne apropiem de carte. Recunosc c\ nu m-am aruncat cu capul înainte ca
un berbec, ci am sperat c\ numele Aurorei Liiceanu este o garan]ie
îndeajuns de puternic\. Îmi amintesc de o carte minunat\ pe care am
citit-o acum vreo 5 ani despre Nuc[oara, rezisten]a din mun]i etc.
Fascinant\. Mi-am închipuit c\ dac\ dna Liiceanu a reu[it at`t de bine
s\ prelucreze un subiect precum r\zboiul, cu r\zboiul sexelor va face
minuni. N-a fost tocmai a[a, pentru c\, pe de o parte, a existat presiunea
celeilalte autoare, Alice N\stase, presiune care a dat na[tere unei nevoi

de coeren]\ stilistic\. Pe de alt\ parte, a existat
presiunea publicului, a unui cititor extrem de precis
conturat c\ruia cartea i se adreseaz\ - femeie, peste
35 de ani, cu o carier\ de succes, sau divor]at\, sau
c\s\torit\ cu un b\rbat bogat care nu prea îi d\
aten]ie, f\r\ copii sau p\r\sit\ de copii, femeie
pentru care distrac]iile supreme se reduc la
cump\r\turile din mall [i b`rfa frustrat\ al\turi
de c`teva (le numeri pe degete) prietene mai
apropiate. Dat fiind acest portret robot de
public, e destul de evident c\ egalizarea tonului
c\r]ii a mers c\tre stilul Alicei N\stase, dna Liiceanu
fiind nevoit\ s\ fac\ numeroase concesii de dragul
unei mai mari accesibilit\]i. 

Vorba mult\, s\r\cia omului (numai de-ar
fi auzit [i autoarele zicala asta!). Miza destul de
explicit\ a c\r]ii este de a arunca o lumin\ mai limpede
asupra raporturilor dintre b\rba]i [i femei, de a scoate
în eviden]\ anumite stereotipuri comportamentale
[i de g`ndire. În fond, de a scrie o cronic\ relaxat\ a
luptei pentru suprema]ie între sexe. Suprema]ia în

mintea copiilor, suprema]ia asupra cardului de credit, suprema]ia
asupra telecomenzii, suprema]ia din pat.  Acestor subiecte autoarele le
r\spund pe r`nd cu texte la limita dintre eseu, confesiune [i pagin\ de jurnal.
Alice N\stase prefer\ s\ scrie cu o puternic\ tu[\ intim\, înmoaie inimi [i
min]i, în vreme ce Aurora Liiceanu merge în direc]ia unei analize psihologice,
curate dar foarte rarefiate. S\ vedem cum sun\ ambele stiluri. Alice
N\stase: „De fiecare dat\ c`nd m-am îndr\gostit mi-am dorit s\ redevin fecioar\.
S\ reînv\] minunea îmbr\]i[\rii dint`i, l`ng\ inima celui pentru care voiam s\
tr\iesc [i s\ mor. De fiecare dat\ c`nd mi-a fost dat s\ iubesc din nou, am încercat
s\ uit numele b\rba]ilor pe care i-am înt`lnit înainte, s\ sp\l de pe trup atingerea
lor, dorit\ c`ndva. Am încercat mereu, din dragoste, s\ îmi ucid propriul trecut.
{i tot din dragoste am vrut s\ deslu[esc, s\ în]eleg [i s\ accept trecutul iubitului
meu” (p. 169). Nu cred c\ mai e nevoie de vreun comentariu stilistic. Nu pot îns\
s\ nu remarc, hmm, c\ pe de o parte avem femeia-fecioar\ care [terge cu
buretele tot trecutul [i se înf\]i[eaz\ imaculat\, pe de alt\ parte b\rbatul, al c\rui
trecut nu are dreptul la burete, ci, dimpotriv\, trebuie s\ fie cunoscut c`t mai în
am\nunt. F\r\ sup\rare [i f\r\ orgoliu masculin, nu-i prea fair. Aurora Liiceanu: „Femeia
este miloas\, ea este clienta fidel\ [i tradi]ional\ a bisericilor, ea func]ioneaz\ în
etica grijii fa]\ de semeni - nu fa]\ de ea -, femeia se bucur\ de binele celor dragi, se
sacrific\ cu devo]iune. Femeia uit\ de ea. Spre binele celor dragi sau al lumii întregi. În
orice femeie zace o infirmier\ latent\. De altfel, noi, femeile, [tim c\ se înt`mpl\ adesea,
în discu]ii de gineceu, între noi, s\ se spun\ c`t de greu ne vine s\ rupem o rela]ie nefericit\,
c`t de mult sper\m ca El s\ se schimbe, din iubire pentru noi. S\ ajung\ [i el s\ simt\ o iubire
pe m\sura iubirii noastre” (p. 188). Nici de aceast\ dat\ nu e prea fair. Numai c\ în locul
exager\rilor melodramatice de mai devreme ale Alicei N\stase, Aurora Liiceanu pune o
constatare perfect adev\rat\, pe care, oric`t respect de sine ar clocoti în el, orice b\rbat o
recunoa[te. 

Care ppe ccare e o c\rticic\ u[oar\, peste care po]i trece în grab\, scan`nd la repezeal\ pasajele
lacrimogene [i re]in`nd c`teva buc\]i emo]ionante [i reu[ite. Mai exist\ îns\ aici, pe l`ng\
textele Alicei N\stase [i ale Aurorei Liiceanu, ceva foarte frumos. Pasajele introductive - motto -
care preced\ fiecare capitol în parte. De regul\ poezii. Poezii foarte bune. Arghezi, Brumaru, Nina
Cassian, Nichita St\nescu. Lume bun\. Dac\ eseurile de aici v\ vor dezam\gi cumva, ca antologie
de poezie nu e deloc de lep\dat.

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.

Aurora Liiceanu, Alice
N\stase, CCaarree ppee ccaarree - ffeemmeeii
[[ii bb\\rrbbaa]]ii, C\r]ile Tango,
Bucure[ti, 2008, 317 p.

oooocccchhhheeeeiiii   
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dame-n tango
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VV înd cu stil. Am ceva cultur\ filologic\, [tiu istorie, am lucrat prin locuri curate din pres\, deci
[tiu politic\ extern\, pot s\ m\ îngrijorez cu efect în leg\tur\ cu mi[c\rile geopolitice din
ultimul timp. Am multe pove[ti din tinere]e despre al]i intelectuali fini, despre oameni de
stat pe care i-am v\zut de la 10-15 metri distan]\. Mi-am consumat adolescen]a [i tinere]ile

prin biblioteci, am tras din greu în pres\ vreo doi ani pîn\ cînd un [ef mi-a recunoscut cultura
general\ peste medie [i m-a l\sat s\ ies din malaxorul jobului de teren [i s\-mi scriu ideile sau s\ mi
le recit cu citate din memoriile marilor oameni ai istoriei sau din al]i scriitori decît aceia din
programa pentru BAC.

Mi-a fost destul de greu s\ devin causeur public, m\ intoxicasem cu timiditatea [i cu bunul sim]
din c\r]ile bune, dar am avut [efi care m-au bibilit, m-au gîdilat, m-au l\sat s\ comit cîte bîlbe m-au
]inut r\runchii pîn\ cînd transfuzia a reu[it: pe la 40 de ani media îmi curgea prin vene. Pasul doi a
fost s\ strîng ni[te bani. Cuno[team, totu[i, atît de multe despre vinuri, specificul na]ional, istoria
Rusiei încît era imposibil s\ nu r\zbat. Am început o lung\ perioad\ de închirieri. Dup\ vreo 35 de
ani am reu[it s\ extirp complet apendicele moralit\]ii, am tras apa dup\ acele pove[ti cretine cu
independen]a gînditorului [i alte acnee ale frustratului intelectual, [i mi-am afi[at frumos,
undeva sub papion, pancarta „rent a brain”. 

Primul care m-a închiriat a fost un proprietar de combinat chimic de pe undeva din
provincie. Avea un cusur: îi pl\cea, dup\ ce m\ vedea la o emisiune spilcuit\ cu cei mai mari
intelectuali ai ]\rii, s\ m\ cheme imediat în miez de noapte la conacul lui de pe lîng\ or\[elul
lui. Toate liceenele frumu[ele din zon\ erau acolo, tencuite bine cu fard [i executînd cu talent
molcome masturb\ri invita]ilor. Nu am gustat niciodat\ chestiile astea, dar îmi pl\cea c\
omul avea aplecare c\tre chestii fine. Subiectele preferate erau gastronomia (avea angaja]i
doi buc\tari foarte buni), astronomia (nu mi-a pl\cut niciodat\ astrologul, angajat [i el full-
time la curte, [i cred c\ nici liceenele nu prea-l iubeau din motive pe care nu mai vreau s\ le
amintesc vreodat\), politica extern\ [i reflec]iile despre balcanism. Am terminat-o dup\ doi
ani cu provincia, dar tipul, m\rinimos din fire, mi-a mai v\rsat o sum\ regulat\ în conturi
timp de înc\ un an. M-am lipit de un premier o vreme, banii erau mai mul]i, iar anturajul
[i mai interesant. Nu a crescut mult în calitate, dar erau tipi cu influen]\ pe care puteam
s\-i u[urez de parale în viitor. Ministrul m\ chema regulat la o cin\ pe s\pt\mîn\ [i m\
pl\tea dintr-un fond de campanie pentru sfaturile pre]ioase. I-am scris [i vreo dou\
discursuri; dar am plecat la ]anc, nasul nu m\ în[al\ niciodat\, din fericire: trendul s-a
schimbat, puterea s-a mutat din politic\ în industria resurselor frumos vopsit\ cu trusturi
media. Am schimbat macazul, am redevenit gînditor independent [i m-am
încruntat teribil împotriva clasei politice corupte. Sînt foarte în form\, sînt din ce în
ce mai iubit pentru rafinamentul meu - nu po]i fi rege, nu po]i avea o „curte” dac\
nu sînt eu acolo. Din p\cate, nu [tiu s\ fac [coal\, nu îmi pot face discipoli. Evit
contactele directe cu tineri obraznici, nu particip la polemici, zîmbesc, dau mîna
cu toat\ lumea [i port culori coloniale.

Azi m-am plimbat cu un nou pretendent care ar dori s\ ne mut\m la Nisa
un an de zile [i s\ facem acolo întîniri cu oameni valoro[i români. Tipul m-a

plimbat cu un Porsche decapotabil prin Bucure[ti. M-am sim]it bine - cu
excep]ia momentului în care a intrat pe o por]iune de piatr\ pavat\ [i am

sim]it cum mi se zgî]îie sînii periculos (ar trebui s\ mai fac ni[te aerobic).
Cred c\ m\ duc.

__________
* 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.

autofic]iuni*
hedonism 

costi
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bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
lumea ca un cazinou

cristina 
chevere[an

Douglas
Coupland, 
TTooaattee ffaammiilliiiillee
ssîînntt ppssiihhoottiiccee,
traducere din
limba englez\ de
Iulia Gorzo,
Editura
Humanitas
Fiction, Colec]ia
„Raftul Denisei”,
Bucure[ti, 2008.

D e canadianul Douglas Coupland am auzit prima dat\
în anul I de Facultate. Era la mijlocul anilor ’90, iar
debutul cu Generation XX îl f\cuse deja o vedet\ a epocii.
Rebel, cultiv`nd o atitudine programatic underground

[i un spirit de observa]ie ce îl recomand\ mai degrab\ ca editorialist
al unei realit\]i delabrate dec`t ca stilist [i povestitor, Coupland
debuta la mai pu]in de 30 de ani cu mare v`lv\. Pe site-ul
propriu (de individ polivalent, cosmopolit, atipic), se prezint\
astfel: „Întruc`t scrisul meu are alt\ surs\ ([coala de art\) dec`t
majoritatea literaturii care se face în rest, tinde s\ nu se potriveasc\
în prea multe tipare. Fiecare carte tinde s\ fie destul de diferit\
fa]\ de precedenta - ceea ce, dup\ o duzin\ de volume, a devenit
propriul meu tipar” i.

Ei bine, dac\ v\ dori]i s\ asista]i la o colec]ie de ciud\]enii
ce se petrec unor personaje excentrice [i bizare, v\ pute]i a[eza
lini[ti]i în fotoliu: filmul e preg\tit! Deloc de mirare, de altfel, c\
se anun]\ o ecranizare dup\ Toate ffamiliile ss`nt ppsihotice în 2009:
scenariul nevrotic poate fi decupat de-a gata din pagina în care
totul pare aruncat de-a valma. „Chestia asta cu SIDA e aproape
o u[urare - parc\ am face cu to]ii parte dintr-un mare club al mor]ii”,
remarc\ la un moment dat unul dintre personaje. Într-adev\r,
boala, psihoza, contaminarea s`nt numitorul comun al unei familii
b`ntuite de maladiile reale [i imaginare ale lumii contemporane.

Trecut\ de [aizeci de ani, Janet Drummond este axul în
jurul c\ruia se înv`rt fostul so], actuala lui partener\ [i trei copii
adul]i, pierdu]i în tristul parc de distrac]ii al unei societ\]i cu reguli
[i cu manifest\ri absurde. Sarah, singura realizat\ profesional,
este [i motivul tragicomicei reuniuni de familie. Astronaut\ a
NASA, urmeaz\ s\ plece într-o misiune în spa]iu. Din nefericire,
succesul îi este umbrit permanent: din cauza taliomidei luat\
de mama sa în timpul sarcinii, îi lipse[te un bra]. Wade [i Bryan
s`nt la r`ndul lor invalizi: emo]ional. Tentativele suicidale, incon[tien]a,
instinctul auto-distrugerii le guverneaz\ vie]ile haotice; drogurile,
abuzurile, ilegalit\]ile par a intra într-o competi]ie absurd\. SIDA
e norul sub care se t`r\sc to]i de la o zi la alta. Cel pu]in o vreme,
c\ci în evidenta distopie apar [i minuni, iar boala dispare dintr-o
întors\tur\ de condei ce ar friza kitsch-ul dac\ romanul nu ar fi
conceput drept fars\.

De altfel, dramatismul excesiv al circumstan]elor este atenuat
prin tenta umoristic\ ce domin\ descinderea în teritoriul f\r\
delimit\ri precise al „clanului” Drummond. Nu doar membrii
familiei se prind în hora emo]iilor ambigue ce dicteaz\ automat

pasaje întregi de dialog sau ac]iune mai mult sau mai pu]in
plauzibile ori salturi mortale în timpul amintirilor. Personajele
secundare se al\tur\ pe r`nd unei satire creat\ prin acumulare:
exagerarea, tu[ele pronun]ate, aproape stridente, traseaz\ portretul
unei realit\]i agresive, ]ip\toare, indiferente la nuan]e. Emblematic\
poate fi iubita lui Bryan (gravid\, decide s\-[i v`nd\ copilul), Shw.
Explica]ia numelui cade în ridicolul binecunoscut al „correctness”-
ului prost în]eles, ce e[ueaz\ în abera]ie: „C`nd a împlinit [aisprezece
ani, p\rin]ii i-au spus c\-[i poate alege singur\ numele [i c\ cel
pe care-l primise la na[tere era unul limitativ [i ar fi putut-o
transforma într-un invalid social [...] Vine de la Sogetsu Hernando
Watanabe, un erou martirizat al fac]iunii teroriste peruane «C\rarea
luminoas\»”.

Prelu`nd varii sloganuri genera]ionale, Coupland expune
aspira]ii [i discursuri g\unoase, viziuni falimentare, ipocrizii pe
c`t de [armante, pe at`t de nocive. Disfunc]ionalitatea rela]iilor
este semnalul de alarm\ c\ universul consumerist a luat-o
razna iar marile modele ale culturii populare ruleaz\ în gol într-o
Americ\ decimat\ de nep\sare. „S`nt în Walt Disney World [...] Ar
putea fi 2001, ar putea fi 1986 [i ar putea fi 2008. {i to]i p\rin]ii
\[tia tineri - mult mai tineri ca mine -, nici un b\tr`n în afar\ de
tata. C`]iva adolescen]i plicitisi]i [i jena]i. Asta ar trebui s\ fie o
afirmare a vie]ii? Locul \sta e un fel de concasor cosmic de vise.
Dintr-un loc ca \sta nu te po]i alege dec`t cu un fior de groaz\
care te anun]\ c\ odrasla ta nu va fi niciodat\ altceva dec`t un
client - c\ întreaga lume se transform\ într-un cazinou”.

Douglas Coupland jongleaz\ cu filozofarea soft [i cu
scenele tari pentru a ob]ine echilibrul re]etei care l-a consacrat.
Pesimismul blazat-sentimental, revolta moralist\ deghizat\ în
compasiune pentru victimele vulnerabilizate de o societate
f\r\ suflet, trimiterile la intelectual, [tiin]ific [i chiar mistic constituie
ingrediente definitorii ale unui stil menit s\ devin\ cult pentru
anumite categorii de cititori. Odat\ ce canadianul se a[az\ la
pupitrul [tirilor din nebunia imediat\, fanii nu se vor mai putea
dezlipi. The end.

i http://www.coupland.com/coupland_bio.html

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, ultima împreun\ cu {erban Foar]\.
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maria manolescu

nesigurantze
blestemul lui Costel

(fragment dintr-un roman în lucru)

C `nd era mic, Tata se juca cu pu]ulica. Se juca
cu pu]ulica [i era fericit. {i sim]ea c\ se preg\te[te
pentru ceva m\re]. Pentru ceva cum n-a mai
sim]it [i cum n-a mai f\cut nimeni. {i lucrul

\sta m\re] a început s\ creasc\ în el [i s\ se adune. {i
Tata sim]ea c\ ceea ce se adun\ în el e fericire. {i într-o
zi c`nd s-a întors de la [coal\ a [tiut, a sim]it pur [i simplu
c\ e deja mare [i c\ a venit vremea s\ înceap\ o via]\
fericit\. {i s-a hot\r`t s\ a[tepte noaptea, ca s\ nu fie
deranjat, ca s\ p\streze fericirea numai pentru el. A[a
c\ a scos din ghiozdan ]elina pe care o cump\rase special,
în prima lui excursie la pia]\, a m`ncat-o pe toat\ a[a
cu p\m`nt [i coaj\ - ca s\ nu lase urme - [i s-a întins pe
pat [i a a[teptat întunericul [i a încercat s\ nu se g`ndeasc\
la Costel.

Tata avea un prieten cu ochelari - Costel. C`nd erau
mici, Costel era tare ur`t ([i a r\mas tare ur`t), dar într-un
fel care nu s\rea în ochi. Era ur`t la modul invizibil. Costel
avea ochelari cu dioptrii uria[e [i urechi cl\p\uge ca
elefan]ii africani [i pistrui [i strung\rea]\ [i trei
v`rtejuri în cre[tetul capului, [i totu[i era invizibil. {i lui
Costel îi convenea c\ e a[a invizibil. Îi convenea mai ales
în timpul orelor, sau c`nd fura corcodu[e. P`n\ c`nd a
început s\ i se înt`mple ceva - s\ nu mai fie invizibil. Tata
[i Costel s-au g`ndit mult la asta [i au ajuns la concluzia
c\ Costel a fost lovit de tr\znet. De[i ochelarii nu i s-au
spart [i de fapt n-a sc\pat niciodat\ de ei. Într-o zi Costel
a mers acas\ [i p\rin]ii lui s-au uitat la el [i au început
dintr-odat\ s\ se certe. Dup\ 12 ani. Am`ndoi ziceau c\
Costel e a[a ur`t pentru c\ seam\n\ cu cel\lalt. Se
uitau la Costel [i se certau ca [i cum Costel n-ar fi fost
de fa]\. {i Costel a fugit de acas\ [i s-a dus la cinematograf,
unde era întuneric [i era mai u[or s\ fii invizibil. {i
l`ng\ el o doamn\ se pupa cu un domn. {i brusc a mai
ap\rut o doamn\, care a început s\ ]ipe la domn [i s\ o
ia de p\r pe prima doamn\. {i din ziua aia, oriunde mergea
Costel se înt`mplau lucruri - îndr\gosti]ii se certau, fetelor
le ie[eau co[uri, troleibuzelor le s\reau captatoarele,
p`inea se termina chiar în fa]a lui, în tren cineva din acela[i
compartiment tr\gea semnalul de alarm\. Costel nu
trebuia s\ fac\ nimic - trebuia doar s\ fie acolo, invizibil,
[i bunul curs al lucrurilor era întrerupt.

{i Tata st\tea în pat [i încerca s\ nu se g`ndeasc\ la
Costel. {i se bucura c\ blestematul lui coleg de banc\ nu
poate veni acum la el, pentru c\ e noapte - un fel de
vampirism invers, în care noaptea e[ti ap\rat - [i de fapt

începutul tuturor vampirismelor inverse din via]a lui
Tata. Tata se preg\tea pentru fericirea absolut\. {i
c`nd s-a l\sat de tot noaptea, s-a dezbr\cat de pijamaua
cu stelu]e albastre [i a scos din ghiozdan buretele de
la [coal\ - pe care l-a împrumutat peste noapte pentru
c\ era singurul lucru pe care [tia cum s\-l spele - [i a
început s\ se joace cu pu]ulica. {i a [tiut c\ de data
asta toat\ fericirea o s\ ias\ afar\. Concret. {i exact în
clipa aia, pe punctul fericirii absolute, cu o pu]\ într-o
m`n\ [i un burete p\tat de cret\ [i cerneal\ în cealalt\,
g`ndul i-a zburat f\r\ s\ vrea la Costel [i în camer\ a intrat
mama lui - bunica. A intrat s\-i aduc\ o farfurie cu feliu]e
de m\r, m\r cur\]at [i t\iat cu grij\, în caz c\ se
treze[te [i i se face sete. Bunica nu mai f\cuse niciodat\
asta, dar i-a picat în m`n\ o revist\ cu sfaturi pentru mame
- uitat\ de Costel pe masa din buc\t\rie, în singura lui
tentativ\ (e[uat\ astfel) de a-i comunica subtil maic\-sii
c\ are nevoie de mai mult\ afec]iune. {i toat\ fericirea
lui Tata a zburat pe farfurie. Pe feliu]ele de m\r. În camer\
era întuneric [i bunica n-a v\zut nimic. A l\sat farfuriu]a
pe biroul decorat cu surprize de gum\ Turbo [i a ie[it. {i
Tata a r\suflat u[urat [i a aruncat cu grij\ feliu]ele pe
fereastr\. {i a pus buretele în ghiozdan, mul]umit c\
m\car nu mai trebuie s\-l spele. {i de atunci n-a mai
vorbit cu Costel. {i de atunci a ur`t feliu]ele de m\r. {i de
atunci a jinduit toat\ via]a dup\ punctul \la pierdut de
fericire absolut\. Iar a doua zi c`nd a plecat la [coal\, a
intrat cu fric\ în gr\dina din fa]a blocului, a mers încet,
a ridicat o frunz\ [i s-a uitat în zare la ea, de fapt a
str`ns mai multe frunze ca [i cum vroia s\ fac\ colec]ie
sau ca [i cum avea o tem\ cu frunze la bio, [i a descoperit
- absolut înt`mpl\tor - un mu[uroi de g`ndaci de Colorado
peste ni[te feliu]e lipicioase de m\r, [i s-a întrebat
dac\ nu cumva...

Pentru c\ rubrica mea se cheam\ a[a cum se
cheam\, [i pentru c\ în general niciodat\ nu s`nt
sigur\ de nimic, orice fel de p\rere despre textul de
mai sus m-ar ajuta tare, la
mariapursisimplu@yahoo.com. Mul]umesc tare.

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.



ana  
chiri]oiu

D up\ aproape dou\ decenii în care b\rba]ii na]iunii au
comentat, în toate registrele posibile, experien]a comunist\,
[i de la tribuna politic\, [i de la firul ierbii, probabil c\ nu
se mai a[tepta nimeni s\ apar\ o antologie precum Tovar\[e

de ddrum. EExperien]a ffeminin\ îîn ccomunism. Faptul c\ ea apare acum,
cînd corul vocilor care condamn\ comunismul a început s\ se blazeze,
cînd subiectul [i-a pierdut actualitatea [i cînd al\turi de discursul
anticomunist î[i fac loc, pe bun\ dreptate, discursuri ostalgice, arat\
de cît credit beneficiaz\ femeile în dezbaterile publice: li se d\ cuvîntul
pe la urm\. Semn c\ „egalizarea sexelor” despre care vorbesc unele
texte din carte nu s-a produs deloc în ceea ce prive[te mentalul [i
atitudinile sociale. (Obiec]ia mea nu se refer\ la inten]iile antologatorilor,
care, în ciuda circumstan]elor, sînt demne de toat\ lauda, ci la obi[nuin]ele
de receptare perpetuate de lumea noastr\ cultural\. De asemenea, nu
m\ refer la faptul c\ antologatorii sînt b\rba]i; în acest context, li se
cuvine cu atît mai mult\ apreciere.) Antologia de fa]\ [i-ar fi g\sit
locul foarte bine, de pild\, lîng\ O llume ddisp\rut\ (2004). Tot din
compara]ia cu acest volum a[ mai observa c\, dac\ în cazul lui faptul
c\ cei patru autori apar]in genului masculin pare a ]ine mai degrab\
de întîmplare, aici femeile-autoare sînt aduse - înc\ o dat\ - la un loc
precum la vizita medical\ obligatorie, [i invitate s\ se expun\. S\ se refere
la experien]e prin excelen]\ „feminine”. Ca [i cînd b\rba]ii ar fi scris despre

experien]e „masculine”, nu despre unele care se vor general-umane. Nu
am citit înc\ relat\ri ale unor autori b\rba]i despre cît de chinuitor era

pentru ei coitul întrerupt sau faptul c\ nu se g\seau parfumuri b\rb\te[ti;
în vreme ce femeile riscau avorturi clandestine, b\rba]ii p\reau ocupa]i cu

rezisten]a prin cultur\. De la femei se a[teapt\ relat\ri dramatice ale vizitelor
la ginecolog, ale grijii de a nu r\mîne îns\rcinate [i ale lipsurilor elementare

de alimente, de haine [i de cosmetice. B\rba]ii care se coboar\ pîn\ la a le
aminti pe acestea din urm\ devin deja „frivoli”. Poate c\ în aceast\ logic\ merit\

amintit c\ protestul corporal fa]\ de regim e o form\ de rezisten]\ cel pu]in la
fel de meritorie precum cititul c\r]ilor în samizdat. {i în titlul antologiei se

subîn]elege perspectiva: cu toat\ „tov\r\[ia” care inspir\ egalitate, discursul
feminin este unul anexat celui masculin, el exist\ în m\sura în care exist\

acesta, pe care îl secondeaz\. 
A[tept\rile de felul acesta sînt întîmpinate de multe dintre textele din volum;

autoarele acestora în]eleg s\ se lamenteze grav pe temele enumerate mai sus - de
a c\ror pertinen]\ nu m\ pot îndoi, dar al c\ror registru ap\sat feminin atinge

uneori striden]a. Dubla victimizare - datorat\ atît regimului, cît [i genului -, oricît de
real\ ar fi fost, e uneori prea mult. Sînt convins\ c\ realitatea era cople[itoare - nici unul

dintre texte nu spune c\ nu ar fi fost -, dar între realitate [i relatarea ei intervine perspectiva.
O perspectiv\ viciat\ de a[tept\rile amintite. Am apreciat, de aceea, mai ales textele

care povestesc f\r\ s\ se lamenteze excesiv; cele în care autoarele î[i recupereaz\
zîmbind (chiar dac\ amar) tinere]ea, în loc s\ se lepede de ea ca de o piele str\in\. Adriana

Babe]i construie[te, în filigranul unui m\runt gest zilnic - c\ratul saco[elor -, o întreag\
atmosfer\ de lipsuri, de eforturi [i de suspiciune, pe care doar prietenii [i for]a interioar\ o

pot detensiona. Anamaria Beligan scrie despre mirajul unei prostituate deghizate în sp\l\toreas\,
pe care a cunoscut-o în copil\rie. Iulia Popovici schi]eaz\ o galerie întreag\ de femei, cu tot cu

obiectele lor [i ale copil\riei, în scurte instantanee elocvente. Alina Radu descrie, cu o verv\ narativ\
foarte natural\, autoironic\ [i oral\, o zi din via]a unei adolescente în comunism - chinul de a face

o baie, de a g\si haine pentru un bairam. Simona Popescu alc\tuie[te un fel de dic]ionar de cuvinte
înc\rcate de aerul epocii - tetra, blugi, the army, jubileu, oglind\ [.a. - declan[atoare de senza]ii, dar

filtrate, majoritatea, cultural, [i pendulînd între „horor” [i cool, un fel de tragicomedie luat\ tot cu umor
[i f\r\ prea multe detalii corporale explicite. Adriana Bittel red\, prin mijloacele unui jurnal, detaliile cotidiene
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Radu Pavel Gheo, Dan Lungu
(coord.), TToovvaarr\\[[ee ddee ddrruumm..

EExxppeerriieenn]]aa ffeemmiinniinn\\ îînn ccoommuunniissmm,,
Editura Polirom, 2008, 
Colec]ia „EGO-grafii”.

I mportant, de Victor Nichifor (Editura Paralela 45, Bucure[ti, 2007, Colec]ia „Avanpost”,
prefa]\ de Mircea C\rt\rescu), este o carte cu titlu foarte bine ales [i una dintre cele
mai frumoase (de literatur\ român\) pe care le-am citit în ultimul an. Ea vine în continuarea
celorlalte dou\ volume personale ale autorului, Aigess (Editura Eminescu, 1997) [i

Epoca LLu (Editura Paralela 45, 2005), dar, spre deosebire de acestea, nu con]ine doar texte
sub form\ de poeme, ci o combina]ie de poezie [i jurnal: „B`ntui pe muchia jurnal-poezie, mi-e
fric\ s\ m\ uit prea ad`nc în viscere, c\ci pot avea surprize“; poemele (care ordoneaz\
cuprinsul volumului, de[i ocup\ un spa]iu mai mic dec`t textul scris p`n\ la cap\tul r`ndului)
s`nt un fel de nuclee ale fragmentelor de jurnal, concentrat al lor, asta dac\ nu cumva lucrurile
nu stau de fapt exact invers [i nota]iile de jurnal s`nt „laboratorul“ poemelor, substan]a lor înc\
nefiltrat\. 

Oricum, rezultatul este un mare poem, nu în sens grafic, ci ca viziune [i ca stare pe care o creeaz\
la lectur\. Personajul principal, Victor, împrumut\ c`te ceva din biografia autorului, dar, pe l`ng\
faptul c\ are doar 23 de ani, nu îi seam\n\, aparent, acestuia (a[a cum afl\m din prefa]\): diferen]a

este atitudinea afi[at\ (nu [i autentic\) de student cinic, de[i foarte inteligent,
„de bani gata“, rebel [i pe alocuri imatur, cu statur\ „c`nd de Superman, c`nd
de Johnny Bravo autohton“ (tot din prefa]\). Dar numai aparent, pentru c\,
de fapt, acela[i personaj spune c\ „Nu vreau ca peste ani s\ r\m`n cu
impresia c\ eu, cel de-acum, s`nt negativ“ [i este [i... poet, „pe bune“: un foarte
fin observator al lumii, al rela]iilor dintre oameni (presim]ite, nu numai
tr\ite), bun cunosc\tor [i „consumator“ de muzic\ [i, în plus, foarte îndr\gostit
de Alia, o fat\ de aceea[i v`rst\ cu el, de la alt\ facultate, pe care o vede foarte
rar (nu fac dragoste dec`t o singur\ dat\) [i care devine mama feti]ei lui, la 24
de ani. În plus, tot Victor ([i, se pare, nu numai cel din carte) are „[ansa“ de a tr\i
un eveniment foarte special, din care iese cumva transfigurat („Vic transit“), la
propriu [i la figurat: este lovit de un fulger, pe nisip, la mare, [i supravie]uie[te,
salvat de un domn (Dinu) care se afla în apropiere. Înt`mplarea este povestit\
chiar în finalul c\r]ii [i serve[te ca bun prilej pentru un fel de medita]ie, de
data aceasta „pe fa]\“ (nu în treac\t [i autoironizat\, critic, imediat – „Ur\sc c`nd
nostalgia se cuib\re[te în mine ca-ntr-un fraier“), nici banal\, dar nici cu preten]ii
de teorie, despre lumea de aici [i cea de dincolo, despre muzica de aici [i cea
„de dincolo“, despre cine este cel care „scrie“ cu adev\rat via]a unui om [i
despre... maturitate.

„Liniile de fug\“ ale volumului ar fi: în primul r`nd dragostea pentru Alia,
apoi poezia [i muzica, [coala, rela]ia cu p\rin]ii [i prietenia. Dragostea e v\zut\
ca un fel de comunicare profund\, dincolo de fizic, cu persoana iubit\: Victor
simte dinainte c`nd îl sun\ Alia, î[i calculeaz\ atent pa[ii, traseul pe strad\, fiind
sigur c\ o va înt`lni „din înt`mplare“, [tie c\ „dac\ m\ concentrez la Dumnezeu

f\r\ s\ m\ rog la El, prin compensa]ie dau de Alia“ [i, „f\r\ urm\ de rezerv\“, o poart\ mereu în
inim\, chiar [i atunci c`nd, într-o excursie-cadou de la p\rin]ii lui, în Anglia, totul pare mai interesant
dec`t g`ndul la ea. Poezia îl face pe Victor s\ simt\ c\ prive[te lumea „de pe partea nimerit\ a
geamului“ [i, de la un moment dat încolo, o scrie „liber de complexul c\ nu m\ mai uit la desene
animate“, adic\ exact „pe bune“, cum spuneam mai sus. În ce prive[te muzica, ea este în str`ns\
leg\tur\ cu poezia (dovada – poate cel mai reu[it poem din volum, al\turare, într-un mod
foarte coerent [i vorbind de fapt despre sine, a cincizeci de titluri de melodii, de unde titlul, nu
înt`mpl\tor, „Despre muzic\, eu“); iat\, de asemenea, [i un comentariu foarte sugestiv, dup\ o
discu]ie cu [eful firmei la care Victor se angajeaz\ pentru vacan]a de var\, [ef care este adev\ratul
imatur dintre ei doi: „În]elege nea Kais\ c`te n\p`rliri lirico-intelectuale s`nt necesare pentru a
asculta concentrat juma’ de or\ Stockhausen?“. P\rin]ii, oameni foarte boga]i, dar care divor]eaz\
p`n\ la urm\, îl preseaz\ mereu (în special tata) s\ aib\ rezultate bune la [coal\ [i s\ î[i
construiasc\ un viitor bazat tot pe bani, dar nu mai pot fi, natural, dec`t „babaci pe post de
sateli]i accepta]i (de c`nd nu mi-au mai impus s\ merg în vacan]\ cu ei)“. Profesorii nu s`nt
nici ei mai „oameni“ dec`t p\rin]ii [i [eful: „Tot într-una din serile trecute am priceput c\
umbra e tridimensional\ (doar sap\ o groap\), c\ lumea e mai nuan]at\ dec`t realizeaz\
berbecii de profesori, c\ s`nt persoane ca mine împotriva aparen]elor, c\ via]a de student
nu e doar amalgam de be]ii, examene serbede, înjur\turi, muieri destr\b\late [i serii
de filme porno.“ Iar „sentimentul de cea mai tare ga[c\ este fondat în profunde leg\turi
umane“: Victor continu\ s\ îl viziteze pe Mi[u, prietenul lui cel mai bun, chiar [i dup\
ce acesta devine un fel de „legum\“, dup\ un grav accident de ma[in\; iar în Anglia,
toate muzeele, monumentele, libr\riile [i piscinele nu se compar\ cu o bere cu ga[ca
pe teras\ în România, la fel cum nici o „englezoaic\ cu fasoane“ nu se compar\ cu
Alia...

La farmecul c\r]ii, pe l`ng\ tonul foarte special în care este scris\ (care pare,
totu[i, al unui b\iat mai mare de 23-24 de ani – autorul îi împrumut\ cam mult
vocea sa personajului) contribuie [i „caden]a“ perfect\ a frazelor, echilibrul
delicat, dar [i tensiunea lor (at`t în fragmentele de jurnal c`t [i în poeme),
simplitatea lor calculat\: de exemplu „În ad`ncul nop]ii, corpurile plutesc
par]ial, a[ vrea s\ infirm aceast\ eviden]\. Poate de aceea mi-e fric\ s\ m\
urc în pat [i umplu cu desene de copil pagin\ dup\ pagin\“ sau „Spa]iul
r\mas între corpurile noastre distincte/ se încarc\ de poezia privirii mele
fixe, tensiunea din aer/ nu ne d\ pace – împreun\ avem via]\ lung\/
prin mort\ciuni [i speran]\: Însu[i Ne Rena[te Iar\[i“ (Dulce blestem
pe corzi sinaptice). O poezie, deci, a privirii, cu mult umor („vat\ pe
[ugub\]“) [i, în cantitate egal\, curaj. 

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.

marieva ionescu

Victor, Nichifor, IImmppoorrttaanntt,
prefa]\ de Mircea C\rt\rescu,
Editura Paralela 45, Bucure[ti,
2007, Colec]ia „Avanpost”. 
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comunismul 

pe \n]elesul femeilor



ale vie]ii în comunism, acumulate sub sîcîiala unui
disconfort cronic. Mihaela Ursa scrie despre un
fel de miraj al feminit\]ii pe care îl întruchipeaz\
mama sa; m\rturiesc c\ [i în copil\ria mea eroinele
au fost femeile, tocmai pentru multe dintre motivele
m\runte povestite în textul ei. Un tablou similar,
dar mai pu]in sentimental, se g\se[te [i în interviul
realizat de Mariana Codru]. Otilia Vieru-Baboi scrie
o povestire frumoas\, cu un umor re]inut [i cam
dark, despre adolescen]a comunist\ [i despre o
mam\ cu min]ile r\t\cite, c\reia i se n\zare c\
Tovar\[ul îi vorbe[te la Telejurnal. Doina Ru[ti
are o proz\ scurt\, naturalist\, poate cea mai dur\
din întregul volum, despre experien]e triste cu
ginecologi care efectueaz\ cîte un chiuretaj, asista]i
de cîte un domn de la Procuratur\, pentru c\ „nu stric\
niciodat\”. Mai sînt, în schimb, cîteva texte care,
f\r\ s\ se aplece asupra vreunuia dintre motivele care
par s\ domine rememor\rile, le inventariaz\ pe toate
drept tot atîtea orori ale sistemului comunist; aerul
lor de obiectivitate nu le face, îns\, mai conving\toare.
{i mai sînt [i textele care au cîte ceva din ambele categorii
- nu delimiteaz\ subiectul, îl las\ suspendat între obiectiv
[i personal, ceea ce îi scade din puterea de convingere.

Experien]a feminin\ în comunism oscileaz\, deci, între
lamenta]ii despre nefericirea de a fi femeie (în general sau
în particular), pe de o parte, [i universul gesturilor [i al
obiectelor m\runte, pre]uite sau jinduite, de cealalt\ parte.
Cu acestea din urm\ s-ar putea alc\tui un fel de Catalog aal
obiectelor dde nneg\sit la fel de suprarealist, chiar dac\ din cu
totul alte motive, precum cel al lui Jacques Carelman. 

Tensiunea pe care o pun cei doi termeni puternici din subtitlul
c\r]ii asupra textelor e greu de ]inut în echilibru; textele care
reu[esc acest lucru sînt cele care ]in, chiar [i cu eforturi vizibile, la
tonul firesc, de relatare, încercînd s\ schi]eze o situare sau un statut,
cu tot cu hazardul lor, nu subliniind specificul tragic al feminit\]ii sub
comunism sau eroismul de a fi femeie, ci absurdul unor situa]ii particulare,
umorul unora, penibilul sau triste]ea sau ridicolul altora. Ce mi se
pare ciudat este c\ cei doi termeni func]ioneaz\ constrîng\tor chiar [i
pentru textele care î[i iau libertate fa]\ de ei, c\ asocierea lor creeaz\
un reflex condi]ionat din care rezult\ triste]i, drame, lipsuri. Dac\ ar fi fost
invitate s\ scrie despre feminitate într-un alt context, e greu de crezut c\
autoarele s-ar fi referit la experien]e atît de subiective [i, de cele mai multe
ori, corporale. Iar dac\ tema ar fi  fost „comunismul” pur [i simplu,
abordarea ar fi fost, chiar [i subiectiv\ fiind, mai culturalist\, mai abstract\.
Al\turarea dintre feminin [i comunism produce îns\ o reac]ie în fa]a c\reia e
greu s\ ai o atitudine critic\, dar pe care e greu [i s\ o creditezi exclusiv în
ordine cultural\. E o combina]ie garantat\ s\ trezeasc\ empatie, curiozitate, revolt\
- în tot cazul, sentimente. Pentru c\ [i atunci cînd se îndur\ s\ dea cuvîntul femeilor,
b\rba]ii par s\ le indice despre ce ar fi în m\sur\ s\ vorbeasc\.

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..

e o teras\ albastr\, pe plaja din Opatija, Dani [i Boghi (adic\ Dan [i Bogdan) c\zur\ de acord în fa]a
unor halbe de bere reci [i îmbrobonate: da, lumea era teribil de mic\.

Sigur, era un cli[eu, dar ce altceva s\ zic\ doi colegi de birou care, pleca]i separat în concediu în
lumea larg\, se întîlnesc pe malul Adriaticii, în Croa]ia, adic\ pe un litoral de mai bine de o mie de
kilometri, exact la aceea[i teras\ de pe exact aceea[i plaj\ îngust\ [i în aceea[i sta]iune?

Iar dup\ ce perioada de minunare se încheie, s\rb\torit\ cu alte patru halbe de bere, Dani [i Boghi trecur\ la
lucruri mai concrete.

- {i nevast\-ta unde-i? întreb\ Dani.
- Pe plaj\, cu aia mic\. Io am tras o fug\ s\ m\ r\coresc un pic [i... uite! Am dat peste tine. Tu cu cine ai venit?
- Cu Stela, gagic\-mea... o [tii?
- Da, sigur c\ o [tiu! exclam\ Boghi, un pic cam entuziast.
Apoi tres\ri [i puse mîna pe halb\.
- B\i, da’ ce halbe mici au \[tia pe-aici! exclam\ el repede. Ai observat?
- Cum s\ nu! îi r\spunse Dani. M-am mirat [i eu. Cam zgîrci]i croa]ii, a[a-i? Nu ca la noi.
- A, nici vorb\! Uite, eu am ajuns la a patra.
{i Boghi prelinse pe gît ultimele pic\turi de bere din halb\, apoi relu\:
- La noi nici n-a[ fi trecut de a doua. Dar a[a-i aici. Te jupoaie de bani, c\, vezi Doamne, mare brînz\ o mai fi [i litoralul

lor! Ce-i drept, marea e mi[to, dar plaja... eh!
- A, da, plaja! Mie, drept s\-]i spun, nici nu-mi place. O fi apa curat\, dar plaj\ f\r\ nisip... Unde mai vezi a[a ceva?

Numai pietre [i pietre, s\-]i rupi toate oasele pe ea! Tu mai ]ii minte cum mergeam pe vremuri, în studen]ie, la Costine[ti?
întreb\ nostalgic Dani. Aia da plaj\! {i ce nisip! Fin, moale, cald... s\ tot stai pe cear[af! Pe cînd aici...

{i b\rbatul ar\t\ cu un gest larg, demonstrativ, în jur.
- Da, m\i! Ei, ce vremuri erau alea... Nici nu se compar\ cu am\rîta asta de... de... coast\. Puteau m\car s\ aduc\ un

camion de nisip. Da’ pun pariu c\ habar n-au ce-i aia o plaj\ ca lumea! Ei, Costine[tiul... acolo da plaj\!
Cei doi prieteni t\cur\ un timp, cufunda]i în amintiri. Apoi comandar\ înc\ patru halbe.
- Auzi, începu Boghi. Dar la lacurile alea ale lor, la Plitvice, ai fost?
- A, am fost acum doi ani. Frumoase, nimic de zis. Dar [tii ceva? Eu zic c\ nici nu se compar\ cu Retezatul nostru!
- Ai fost în Retezat? s\ri Boghi. Cînd ai apucat?
- A, nu, n-am fost! se ap\r\ Dani. Am v\zut un documentar la televizor. Dar ascult\-m\ ce-]i zic: Retezatul e de o mie de

ori mai frumos ca lacurile alea ale lor. S\ fi avut ei a[a ceva, pupau [i r\d\cina muntelui! Tu ai ajuns pe-acolo?
- Nu, nici eu. Dar...
Boghi chicoti [i spuse vesel:
- Noi am trecut acum s\ vedem Pula croa]ilor... H\-h\!
- Serios? rîse [i Dani. P\i, [i Stela voia s\ le vad\ Pula...
Rîser\ zgomotos amîndoi, f\r\ s\ bage de seam\ c\ la o mas\ din col] patru tineri ciuliser\ urechile la ei, iar acum

pufniser\ [i ei într-un rîs înfundat.
- Nu, noi ne-am gîndit s\ mergem la anul în Italia. Floren]a, Roma... vedem noi, relu\ Boghi dup\ o vreme.
- Da, frumos, frumos pe-acolo... Am fost anul trecut. Au ni[te monumente... ni[te statui... Cultur\ mare, de!
- Ei, las\, c\ nici cu m\n\stirile noastre nu mi-e ru[ine! s\ri Boghi. Mai ales alea din nordul Moldovei.
- A]i fost? se interes\ Dani.
- Nu, n-am apucat. Anul trecut am fost în Salamanca. Dar a[ vrea s\ ajungem vreodat\...
- A, da! {i eu! exclam\ entuziast Dani. Nu [tiu cînd, c\ la anul ne-am programat s\ mergem în Tunisia... dup\ aia

a[ vrea s\ v\d Ierusalimul... poate [i Egiptul... Eu a[ vrea [i în Rio de Janeiro, dar Stela zice c\ acolo n-ai ce vedea...
- Numai gagici, rîse Boghi.
- P\i, da, gagici, nu? rîse [i Dani.
Mai comandar\ patru halbe.
- Noi am mai fost [i în Grecia [i `n Antalia, iar ast\-iarn\ la austrieci, la schi, zise Boghi. 
- {i cum a fost în Austria?
- Ei, cum s\ fie! Nu cine [tie ce. Schi, z\pad\... Pun pariu c\ la noi, la Poiana Bra[ov, e de o mie de ori mai

frumos! Dac\ am apuca s\ o pornim odat\ într-acolo... Oricum, eu am auzit c\ [i Dubaiul e mi[to de vizitat.
- Mi[to, dar scump, preciz\ Dani. Nu c\ n-ar merita. Dar dac\ vre]i o vacan]\ decent\ [i ieftin\, merge]i în

Mexic. S\ vede]i acolo peisaje, oameni... Muzic\... Cultur\.. Au [i acolo ni[te piramide [i ni[te ora[e din alea
vechi... su-per-be!

- {i ce, Sfinxul nostru nu e impresionant? Sau Babele de pe Bucegi? Sau Sarmisegetusa, c\ tot zicem de
vreo zece ani s\ tragem o fug\ pîn\ acolo... dar [tii cum e... e a[a aproape, c\ tot zici c\ las’ c\ mergem,

las’ c\ mergem...
- {tiu, [tiu, Boghi! {i eu tot a[a zic...

Cei doi mai t\cur\ o clip\, mai sorbir\ din bere, se mai uitar\ prin jur.
- A[adar, la anul Tunisia, Dani?

- Cred. De[i nici Portugalia n-ar fi r\u.
- A[a-i, Portugalia merit\, înt\ri Boghi.

- {i Italia.
- {i Italia.

Mai b\ur\ un pic.
- Ei, Dani, oft\ Boghi, cînd m\ gîndesc totu[i ce ]ar\ frumoas\ avem [i noi! 

- Avem, sigur c\ avem! înt\ri Dani. O sut\ de ani s\ mergi prin ea [i tot ai avea ce vedea.
P\cat c\ pro[tii \ia de la minister habar n-au s-o pun\ în valoare. C\ degeaba [tim noi.

Trebuie s\ afle str\inii, s\ vin\ s-o vad\, s\ [tie [i ei...
- Da, ar trebui. Dar a[a am fost noi întotdeauna, mai fraieri ca al]ii... Mai lu\m un

rînd?

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo, redactor de carte [i traduc\tor la Editura Polirom, este membru al Uniunii Scriitorilor din
România [i al PEN Club România [i membru fondator al Clubului 8 din Ia[i. A publicat [ase volume personale:

VVaalleeaa CCeerruulluuii SSeenniinn (proz\ scurt\, 1997), DDeesspprree sscciieennccee-ffiiccttiioonn (studii critice, 2001; 2007), AAddiioo,, aaddiioo,,
ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa, (eseuri, 2003; 2004); RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii (eseuri, 2004; 2005), FFaaiirriiaa –– oo

lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\ (roman, 2004), DDEEXX-uull [[ii sseexxuull (eseuri, 2005). Este inclus în cîteva antologii de proz\ [i
eseistic\, iar o serie de texte i-au fost traduse în str\in\tate. A scris o pies\ de teatru, HHoolldd-YΠΠ AAkkbbaarr
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optsprezece volume de Leo Strauss, Mary Douglas, David Lodge, John O’Brien, Ernest Hemingway
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D enegarea este una dintre pu]inele metode cunoscute omului
de a spune adev\rul cu con[tiin]a curat\. A[a ceva nu 
se-nt`mpl\ prea des. Nu în fiecare zi ne trezim c\ spunem
adev\rul, de[i habar n-avem ce spunem. {i totu[i, cu to]ii

recurgem, în unele situa]ii, la aceste expresii justificatorii care ne vin
spontan pe buze, cum ar fi „nu vreau s\ v\ jignesc, dar...”, sau „de[i
a]i putea crede c\ fac doar pe de[teptul, afla]i c\, în realitate...” etc.
Aceste formule s`nt exemple standard de denegare. În cazul lor, putem
fi siguri nu numai c\ vrem s\ jignim [i s\ facem pe de[tep]ii, dar c\ ne
mai [i a[tept\m la un premiu de bun\ purtare pe deasupra.

Denegarea este o amprent\ curat hegelian\ în corpusul psihanalitic.
Conform defini]iei freudiene, „denegarea este o suprimare/conservare
[Aufhebung] a refulatului, dar nu [i o acceptare a acestuia”. Practic,

ceea ce era refulat este deja  eliberat de v\lul incon[tien]ei, dar nu este
înc\ acceptat în mod con[tient, r\m`n`nd astfel blocat în no man’s land-

ul dintre cele dou\ instan]e. Ca atare, denegarea, în m\sura în care instituie
aceast\ tensiune între con[tient [i incon[tient, poate fi considerat\ drept

primul proces - „primul” în ordine logic\, nu cronologic\ - prin care planul
intelectual se separ\ de cel afectiv. Ceea ce e important în aceast\ prim\

diviziune a muncii între cele dou\ instan]e psihice este faptul c\ ea se realizeaz\
printr-o nega]ie: de unde concluzia firesc revolu]ionar\ c\ „nega]ia este, probabil,

originea inteligen]ei”1 sau c\ „ceea ce se na[te prin nega]ie este g`ndirea ca
atare”2. 

Îns\ nu e vorba despre o simpl\ nega]ie. S\ nu uit\m de Hegel. At`t Lacan c`t
[i Hyppolite, pe care tocmai i-am citat, insist\ asupra mecanismului dialectic pe care

îl presupune denegarea. Pentru Jean Hyppolite, denegarea ca origine a g`ndirii implic\
înlocuirea simplului apetit pentru distrugere cu negativitatea veritabil\ - diferen]a

dintre cele dou\ fiind exemplificat\ în mod pur hegelian de c\tre Hyppolite, ca fiind
diferen]a dintre o lupt\ pentru recunoa[tere în care unul dintre cei doi combatan]i

este total anihilat (ceea ce ar distruge îns\[i miza luptei pentru recunoa[tere), [i o lupt\
pentru recunoa[tere în care unul dintre combatan]i este suprimat [i conservat totodat\, ca

sclav (ceea ce-i desigur nasol pentru combatantul în cauz\, dar e bine pentru procesul dialectic).
Explica]ia este asem\n\toare [i pentru Lacan: aici denegarea este, hegelian spus, o negare a

neg\rii sau, lacanian spus, un simbol al neg\rii. Func]ia deneg\rii const\ în a crea simbolul neg\rii
[i în a face astfel „g`ndirea independent\ de rezultatele reful\rii [i ale principiului pl\cerii...

Orice refulat poate astfel s\ fie reluat [i reutilizat într-un fel de suspensie [i, în acest fel, în loc s\
se g\seasc\ sub domina]ia instinctelor de atrac]ie [i repulsie, o f`[ie de g`ndire se poate produce [i

poate s\ existe...”3. 
Sau am putea explica dialectica deneg\rii astfel: se [tie c\, în opinia lui Freud, incon[tientul nu cunoa[te

nega]ia [i nu se jeneaz\ de principiul non-contradic]iei. Dar, cu toate astea, cunoa[te [i practic\ distrugerea.
În aceste condi]ii, denegarea este l\udabila opera]iune care const\ în a „separa forma distrugerii de instinctul

distrugerii”4. Doar acest Aufhebung  al distrugerii permite g`ndirii s\ deschid\ incon[tientul men]in`nd în
acela[i timp refulatul, sau, altfel spus, s\ includ\ refulatul ca  refulat5. 

Pe l`ng\ func]ia de genez\ a g`ndirii, denegarea îndepline[te în practica psihanalitic\ [i rolul privilegiat de
indice de adev\r. Cu alte cuvinte, denegarea este, pentru Freud, unul dintre pu]inele detectoare infailibile de minciuni

de care psihanalistul se poate folosi în cadrul [edin]ei de analiz\. Dac\ pacientul spune „[tiu c\ ve]i crede c\ e
vorba despre tat\l meu, dar v\ asigur c\ nu e el”, putem fi siguri c\ el e. Aceast\ tehnic\ de conversie imediat\ a nega]iei

în certitudinea de semn opus nu este ceva izolat în istoria filosofiei. Heidegger a utilizat ceva asem\n\tor atunci c`nd a
convertit blocajul proiectului Fiin]\ [i timp într-o dovad\ c\ a dat de ceva teribil de adev\rat. Adep]ii World system

e cînd a ap\rut laptopul în via]a mea, am fugit ca dracul de t\mîie de stat la birou. Am o
problem\ cu institu]ionalizarea unei rela]ii [i, se pare, [i cu cea în care nu e[ti suficient de
autor dac\ n-ai [i-o mas\ de scris în dotare.  

Dup\ o perioad\ de stat în fel [i chip pe canapea, cu computerul în bra]e, m-a cam l\sat
spatele. Zona cervical\ a început s\ protesteze [i \sta a fost primul semn c\ gata cu boemia, va trebui
s\ intru în rîndul oamenilor serio[i, cu birou, dac\ vreau s\ mai butonez la lucrurile începute.

N-a fost deloc u[or. Am ales o mas\ neagr\, cu rotile, [i un scaun-scoic\, ro[u. M-am gîndit c\,
poate a[a, o s\ scap de trauma biroului din copil\rie, cu multe sertare doldora de lucruri, care mi-a
c\zut într-o dup\-amiaz\ pe picioare. Numai c\ durerea mea nu a p\rut deloc sensibilizat\ de latura
estetic\ a schimb\rii [i a continuat cu [i mai mare putere. Am locuit împreun\, [tiam c\, oricîte
calmante o s\ iau, n-o s\ lipseasc\ prea mult de la întîlnire [i o s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a. M\ întindeam
în pat, perfect dreapt\ [i încercam s\ ajung cu mintea exact în zona dureroas\. O încercuiam cu o cret\
imaginar\ [i m\ furi[am printre limf\, nervi, articula]ii [i mu[chi. Le împ\r]eam pe c\pr\rii, ca [i cînd a[ fi
avut de f\cut mai multe gheme din fire colorate de mohair. Le de[iram [i le strîngeam la loc, dar
degeaba. 

Toate femeile din familia mea sufer\ de acelea[i dureri de spate. Poate trebuie s\ le duc mai departe,
e misia mea, [i nu-mi dau seama. Am aflat, îns\, c\ singurele p\r]i care se pot mo[teni sînt, în cazul \sta,
cartilagiile. 

Am c\utat pe net ni[te locuri civilizate în care s\ pot face fizioterapie [i masaj. Nu am g\sit mare lucru.
Un prieten mi-a ar\tat un pliant pe care l-a primit pe strad\, masaj de stele, cu multe fete goale.
Doritorilor li se punea [i ma[in\ la dispozi]ie. Am rîs, am f\cut haz de necaz, dar spatele nu m-a l\sat.

Într-o zi am intrat într-o baz\ de recuperare [i reumatologie pe la Biserica Sfîntu Gheorghe, dar m-am
întors de la u[\, dup\ ce m-a izbit din înc\perea aglomerat\ un miros insuportabil de b\trîne]e. Am fugit
într-o secund\. 

M-am gîndit apoi s\ m\ fac globe-trotter pentru c\, atunci cînd c\l\toresc [i merg zile în [ir pe jos, cu
pauze doar de mîncat, nu m\ mai doare nimic. Corpul devine ascult\tor ca o figurin\ de plastilin\. 

Printr-o cuno[tin]\, am ajuns la un cabinet de reiki [i alte tehnici de medicin\ tradi]ional\ japonez\.
Nu cu prea mare tragere de inim\, recunosc, pentru c\ mi se p\rea c\ dac\ nu crezi, [ansele ca o astfel de
terapie s\ aib\ efect sînt minime. 

Au urmat 12 dimine]i bramburite, cu cafele b\ute în fug\, pe jum\tate, în care am alergat s\ ajung la
ora stabilit\ [i s\ m\ întind pe un pat de masaj, cu capul a[ezat într-o decup\tur\ rotund\. La început nu
[tiam dac\ aveam voie s\ vorbesc sau nu. Mirosul de be]isoare parfumate, care în mod normal m\ enerveaz\,
amestecat cu muzic\ portughez\ în surdin\, avea un efect ciudat asupra mea. Îi povestesc terapeutului
despre cînt\rea]a de fado pe care am v\zut-o la Portimao, anul trecut, [i despre chitaristul filingos care
o acompania [i care s-a dovedit, apoi, c\ nu avea nici o leg\tur\ cu Portugalia, ci venea din Ljublijana. 

Mîinile Senseiului deseneaz\ în aer cîteva cercuri. Nu v\d nimic, dar apoi simt c\ldura palmelor
printr-un prosop cu care mi-a acoperit tot spatele. La sfîr[itul fiec\rei [edin]e î[i scutur\ mîinile de cîteva
ori [i m\ gîndesc c\ trebuie s\ scape de durerea vie cu care a intrat în contact. 

De fapt, habar n-am cum m-a tratat. Dar înc\ nu-mi vine s\ cred c\ durerea de spate care s-a ]inut
scai de mine atîta timp e, actualmente, dat\ disp\rut\. 

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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theory  opereaz\ la fel atunci c`nd convertesc apari]ia unei crize
financiare profunde într-un punct de pe glob (New York 1929,
Tokyo 1990) în dovada c\ acel punct geografic va fi noul centru
hegemonic al sistemului capitalist (explica]ia fiind c\ tocmai avansul
de care se bucur\ acest centru l-a f\cut s\ parcurg\ criza
sistemic\ înaintea celorlalte zone [i într-o manier\ mult mai grav\
dec`t acestea). În fine, Slavoj Zizek se prevaleaz\ de aceea[i natur\
de indice de adev\r a deneg\rii atunci c`nd r\stoarn\ într-o
direc]ie lacanian\ teoria althusserian\ a aparatelor ideologice de
stat, afirm`nd c\ singura cale de a ie[i din ideologie e de a recunoa[te
c\ „s`nt în ideologie”. Dac\ denegarea are într-adev\r ceva în
comun cu aceste strategii conceptuale, atunci înseamn\ c\ infailibilitatea
pe care o saluta Freud în acest mecanism psihic se traduce mai degrab\
în incontrolabilitate. C\ci dac\ accept\m natura de indice de adev\r a
deneg\rii, unde îi vom mai putea plasa limitele? Odat\ ce valoarea de
adev\r a deneg\rii ar fi acceptat\ în cadrul juridic de pild\, orice prevalare
de prezum]ia de nevinov\]ie din partea unui inculpat l-ar conduce pe
acesta direct pe scaunul electric. {i-atunci, care s`nt limitele de autenticitate
ale deneg\rii?

Într-un r\spuns la teoria lui ŽiŽek despre ideologie, Robert Pfaller a oferit
c`teva criterii c`t se poate de pertinente pentru a departaja denegarea de
falsurile sale: ceea ce e decisiv în denegare este, în opinia sa, scindarea
dintre dou\ niveluri de enun]are. „La nivelul enun]ului, totul pare în regul\...
Ceea ce e ciudat e îns\ chiar faptul c\ este spus. Denegarea dubleaz\ tautologic
ceea ce ni se p\rea inutil a mai fi men]ionat, afirm\ ceea ce p\rea s\ stea în picioare
de la sine, ne asigur\ de ceva ce p\rea a fi dincolo de orice dubiu, neag\ ceva ce
nimeni nu s-ar fi g`ndit s\ afirme, interzice ceea ce era considerat imposibil, r\spunde
la ceva ce p\rea dincolo de orice întrebare. Tocmai prin faptul c\ afirm\ aceste
presupozi]ii în mod explicit, denegarea le pune în chestiune”6. De unde rezult\ c\ o
alt\ diferen]\ major\ între denegare [i simpl\ afirma]ie ar fi aceasta: denegarea afirm\
spontan ceva pozitiv pentru a ascunde ceva negativ. Dimpotriv\, falsa denegare
afirm\ deliberat ceva negativ în încercarea de a ne da de în]eles c\, la mijloc, e ceva pozitiv.
Înarma]i cu aceste criterii, vom putea ra]iona dup\ cum urmeaz\: atunci c`nd un liberal
ne spune „gata cu ideologiile!”, concluzia este c\ individul nu numai c\ e p`n\ în g`t în ideologie,
dar mai face [i pe de[teptul. În schimb, atunci c`nd unul ca ŽiŽek ne spune „s`nt în
ideologie”, adev\rul e c\, foarte probabil, omul nostru este pe bune în ideologie, dar c\ ceea
ce conteaz\, de fapt, e s\ te scalzi de cel pu]in dou\ ori în ideologia care trebuie. 

____________
1 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree II:: LLeess ééccrriittss tteecchhnniiqquueess ((11995533-5544)), AFI, p. 105.
2 Jean Hyppolite, „Commentaire parlé sur la Verneinung”, `n LLaa ppssyycchhaannaallyyssee, nr. 1/1956: „Sur la parole et le langage”, PUF,

Paris, p. 32.
3 Jacques Lacan, Op. Cit., p. 109.
4 Ibid., p. 110.
5 L\s\m aici deoparte problema care apare prin faptul c\ denegarea prezint\ puternice asem\n\ri at`t cu sublimarea, care ar fi varianta

fericit\ de savoir faire avec son symptôme, c`t [i cu forcluderea, care, ca refuz de a accepta în simbolic ceea ce a survenit în real, se g\se[te
la polul exact opus fa]\ de sublimare, fiind practic poarta de intrare în psihoz\.  

6 Robert Pfaller, „Negation and Its Reliabillities: An Empty Subject for Ideology?”, în Slavoj ŽiŽek (ed.), CCooggiittoo aanndd tthhee UUnnccoonnsscciioouuss, Duke
University Press, Durham and London, 1998, pp. 227-228.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 29 ani, doctorand  `n Teorie politic\.  A publicat volumul de eseuri VViiaa]]aa ccaa ffiillmm ppoorrnnoo.. PPrroottooccooaalleellee LLaaccaann, Editura Aula, 2007,
care a ob]inut Premiul pentru debut al revistei OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall .

R omanul de debut al tinerei prozatoare Maria Ellis, surprinz\tor de serios [i de „clasic” pentru
v`rsta [i experien]a ei, se înscrie pe linia istoriilor de familie, a recuper\rii trecutului. Personajul
central al c\r]ii, Ana-Maria sau Polonia, se întoarce în ]ar\ pentru a „dezgropa oase” [i a
reconstrui istoria familiei, dup\ o perioad\ de timp petrecut\ în America, asemenea autoarei.

Dezr\d\cinat\ [i tr\ind din plin co[marul istoriei, demersul este [i auctorial, [i terapeutic: recuperarea
trecutului [i, acolo unde nu este posibil\ recuperarea, fic]ionalizarea lui ar rezolva cumva „frica de lume

[i de via]\” pe care o resimte.
Trei istorii duc la a patra, cea a timpului nara]iunii, iar ele se întrep\trund pentru a da motiva]ia indeciziei

existen]iale a Poloniei: tragedia din tinere]e [i r\utatea deja vizibil\ a Sarei Rejan, suferin]a [i caritatea
Celiei, cea cu ochii „ca dou\ farfurii de ciorb\” [i nedreptatea nedumerit\ a lui Paul, tat\l Poloniei. 

C\ trecutul nu-]i ofer\ r\spunsuri, ci doar calmante, e [i ideea eroinei. În construc]ia romanului
lipse[te îns\ tocmai aceast\ leg\tur\ dintre cele trei povestiri, care pot fi foarte bine de
sine st\t\toare, [i cea de-a patra, care ar trebui s\ le încheie sau s\ se sprijine pe ele. Sugestia
neputin]ei de a tr\i a eroinei (dac\ nu simplific prea mult lucrurile) ar trebui g\sit\ în trecutul
familiei, chiar conven]ia plonj\rii ne face s\ a[tept\m asta, lucru care îns\ nu se confirm\.
Nivelul stilistic tr\deaz\ totu[i ceva din inten]iile autoarei: fiecare povestire con]ine [i pe
alocuri se pierde sub doze de sentimentalism [i de patetism înt`rziat, contrapunctate, ce-i
drept, de accente de ferocitate contemporan\. Secven]ele cu Sara t`n\r\, cele mai bune din
roman, se încheie cu deportarea în B\r\gan, unde totul se transform\ în tezism: bestii comuniste,
durere gratuit\, moarte [i absurd dezumanizant (pu]ul s\pat cu lingura). {i, din p\cate, r\utatea
Sarei b\tr`n\ nu mai are nimic întunecat-inexplicabil, ci aduce mai mult cu nemul]umirea iritat\
a babelor din autobuzele bucure[tene. Violen]a casnic\, s\r\cia [i lipsa de orizont din
familia Celiei s`nt tratate dihotomic, iar cinismul final abia mai respir\ sub fericirea evident
iluzorie [i sub egoismul bunicii sale. La fel, jocul de-a restaurantul de lux dintre domni[oara
Nu]i [i Paul nu reu[e[te s\ fie trist [i tandru, ci fals [i de o duritate inutil\. Concluzia ar fi c\
autoarea nu-[i poate reprima un amestec de regret [i de mil\ în fa]a suferin]elor nemeritate
[i a vie]ilor chinuite sau pierdute care-i umplu arborele genealogic [i care au f\cut-o cumva
s\ fie ceea ce este.

Luate separat, secven]ele s`nt destul de bine scrise, cu unele excese de ardelenisme [i
de oralitate popular\. Autoarea încearc\ o apropiere de realismul magic marquezian, dar
se pare c\ apelul la halucina]ia [i la limba b\tr`nilor no[tri ]\rani cu greu poate trece de o
bonomie p\gîn-cre[tin\. Privirea surprinde îns\ uneori imagini extrem de sugestive: „Trupurile
n\du[iser\ [i, în ciuda c\ldurii, ridicau aburi în aerul jilav din cauza transpira]iei [i a b\uturii.
Se mi[cau ritmic, puls`nd [i, în întunericul t\iat doar de razele celor c`torva reflectoare cu
filtre colorate, p\reau un singur organism uria[, o meduz\ gelatinoas\ care-[i ondula faldurile...”.

În final, eroina iese mai limpezit\, chiar dac\ nu neap\rat clarificat\, din aceast\ aventur\ a
memoriei, iar ultima [i poate cea mai important\ concluzie a c\r]ii e c\ via]a trebuie tr\it\ [i nu
justificat\.

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 `̀̀̀
plonjarea \n trecut 

cu efecte terapeutice
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Premii pentru proz\ în 2008
Ana Chiri]oiu

Nu-mi pot reprima un vag sentiment de vinov\]ie atunci cînd, în pragul unui examen sau al pred\rii
unei lucr\ri, scotocind prin ziare vechi, m\ opresc mai mult decît e cazul asupra unor pagini care nu
privesc deloc subiectul examenului, sau al lucr\rii, care m\ mînase spre sec]ia de „periodice”. E o
vinov\]ie imprecis\, fiindc\ panica pierderii timpului se îmblînze[te odat\ cu aducerea la via]\ a epocilor
trecute în tot ce au ele mai perisabil. În paginile de ziar care [i-au pierdut de mult actualitatea rezid\
înc\ un miraj puternic care nu are a face cu interese academice, ci se compune mai ales din delicii
subiective. O întreag\ carte scris\ în siajul acestui miraj e, deci, cu atît mai mirobolant\. Nu glumesc.
Am admirat stilul minimalist al lui Radu Cosa[u imediat ce am luat cuno[tin]\ de el - [i trebuie s\ recunosc
c\ asta s-a întîmplat destul de tîrziu, fiindc\ istoriile literare [i sintezele critice vorbesc rar despre
Supravie]urile sale, de[i lectura alternativ\ pe care o fac ele deceniilor comuniste are toate meritele
pentru a sta al\turi de romanele stufoase ale vremii. De aceea, acordarea de c\tre Uniunea
Scriitorilor din România în 2007 a Premiului Na]ional de Literatur\ lui Radu Cosa[u mi se pare un gest
binevenit, care spune c\ nu doar sintezele epice totale merit\ s\ r\mîn\ în istoria literaturii, ci [i
micile bijuterii frivole de felul volumelor de Supravie]uiri, care nu se eviden]iaz\ prin structuri epice
monumentale, teme grele [i procedee savante - de[i nu sînt lipsite de o bun\ cunoa[tere a m\surii
narative -, ci repovestesc anii ’40-’80 în caden]\ de proz\ scurt\, altfel decît ne-au obi[nuit romanele
de mare tonaj care au fixat istoria literar\ a vremii respective. Premierea, în acest an, a volumului
Supravie]uirile 66. ÎÎn jjungla uunui bbloc dde gghea]\, de c\tre revista Cuvântul, este, din nou, un gest care
face loc în topurile oficiale literaturii în cheie minor\, reprezentat\ ingenios de Cosa[u prin expresivitatea
plin\ de delicii a rubricii de „fapte diverse” a ziarelor din anii ’68-‘69. De dou\ ori efemeride, deci.
Volumul 6 din Supravie]uiri (compus din textul rev\zut [i ad\ugit al volumului Un aaugust ppe uun bbloc
de gghea]\, 1971) este capabil s\ creeze o vraj\ pl\cut\, adictiv\, despre care nici nu [tii prea bine din
ce se ]ese, „capitolele” fiind minuscule [i seci, în sensul c\ nu se încheie cu poante, cum sînt tenta]i s\
procedeze al]i autori ai genului. Cînd exist\ o „moral\”, ea e witty, iar cînd nu exist\, simplitatea faptului
banal expus vorbe[te de la sine. Comentariile sînt, [i ele, minimale. Inova]ia formal\ e suficient\ cît
s\ dea contur acestui volum neobi[nuit, f\r\ s\ vrea s\ surprind\ cu orice chip. Iar capitolul cel mai
întins, Octombrie ’’69, are un umor self-contained, care nu î[i propune s\ amuze cu orice pre], dar
care î]i a[az\ un zîmbet pe fa]\ - ceea ce nu e pu]in lucru pentru o întindere de 40 de pagini. Este,
îns\, o performan]\ cu care Radu Cosa[u ne-a obi[nuit [i din alte Supravie]uiri. {i, întocmai ca
paginile de efemeride din care se inspir\ acest volum, el poate fi recitit cu o încîntare constant\, cel
pu]in pîn\ îi înve]i pe dinafar\ faptele diverse. Nu [tiu dac\ Supravie]uirile 66 e un fel de pledoarie pentru
reabilitarea presei, cum s-ar în]elege din Prefa]\, dar este un bun argument pentru literatura minimalist\
[i miniatural\, care nu-[i propune s\ fie total\ [i care izbute[te s\ fie exact ce vrea s\ fie.

Asediul VVienei - distins cu Premiul pentru proz\ al revistei Observator ccultural în 2008 - este un
roman de anduran]\, bun de citit, de pild\, pe distan]e mari, în tren, fiindc\, în lipsa unui context de
acest fel, risc\ s\ fie abandonat înainte ca povestea s\ apuce s\ se desf\[oare. Te-ai putea a[tepta ca,
dup\ ni[te rezonabile 40-50 de pagini, s\ ai dreptul s\ te instalezi într-o lectur\ f\r\ poticneli, dar
autorului îi place s\ se joace cu r\bdarea cititorului [i profit\ de cele aproape 500 de pagini pentru a
derula o poveste cu o construc]ie ambi]ioas\, muncit\, care cere eforturi cititorului dispus s\ i le acorde.
Este un joc pe care, de altfel, autorul îl st\pîne[te foarte bine. În capitole distincte, intr\ [i ies din poveste
personaje pe care e[ti tentat s\ le ui]i, exasperat la r\stimpuri de lipsa lor de importan]\. Ceea ce ar fi
o gre[eal\, pentru c\, tocmai cînd te a[tep]i mai pu]in, personajele uitate se întorc s\ te bîntuie [i s\
te for]eze s\ recite[ti paginile unde ap\reau. E pu]in cam solicitant efortul de a-l urm\ri pe fiecare în
parte [i de a-i pune cap la cap ac]iunile; într-un roman de asemenea dimensiuni, ar fi fost util un personaj
central, de care s\ te ata[ezi sau, în fine, cu care s\ între]ii o rela]ie prin prisma c\reia restul personajelor
[i desf\[urarea ac]iunii - oricît de fragmentat\ ar fi ea - s\ se ordoneze. Construc]ia este, am spus,
elaborat\, pu]in cam de trop dup\ gustul meu; dar nu poate trece drept o lips\ a c\r]ii faptul c\ eu
prefer ca, pe întinderi mari de text, aspectele formale s\ se estompeze, pentru a-]i da prilejul s\ te bucuri
de poveste. Personajele sînt problematizate în cheie modernist\, gesturile lor sînt înc\rcate, descrise
cu minu]ie [i analizate în detaliu, pentru c\ ele simbolizeaz\, ceea ce, din nou, nu garanteaz\ o
lectur\ lejer\. Mai ales c\ naratorul are ambi]ia de a intra în capul celor mai multe dintre personaje,
lucru greu de urm\rit f\r\ s\ ai ocazia ca, între dou\ capete, s\-]i mai [i tragi sufletul. Iar realizarea
f\r\ cusur a perspectivei - registrul propriu al fiec\ruia fiind destul de bine individualizat - nu e o
consolare în aceast\ prob\ de rezisten]\ cu obstacole. Asediul VVienei este un roman ambi]ios care î[i
respect\ toate pariurile, dar cu riscul de a-[i pierde pe drum cititorii mai pu]in devota]i.

La o simpl\ r\sfoire, romanul Luminare al lui Ioan L\cust\ - premiat de Radio România Cultural [i
nominalizat la titlul „Cartea anului” de România lliterar\ - te poate captiva. Nara]iunea se arat\
dens\, promite c\ nu te va plictisi, c\ va curge nici prea repede, dar nici prea încet, iar vocea povestitoare
sun\ ca o combina]ie fericit\ de ludic [i sf\to[enie - destul cît s\ vrei s\ te afunzi într-un fotoliu timp
de cîteva ore bune, citind. Dac\ te la[i sedus de aceste aparen]e, se poate ca dup\ cîteva zeci de
pagini s\ te ridici cam indispus din fotoliul respectiv [i s\ te sim]i tras pe sfoar\, descoperind c\ autorul
are un gust deosebit pentru a bate apa-n piu\. Sigur c\ e o impresie subiectiv\; Bogdan-Alexandru
St\nescu, de pild\, în postfa]\, este foarte elogios la adresa c\r]ii [i chiar n-a[ avea de ce s\ nu-l cred.
Dar impresia mea este c\ Ioan L\cust\ î[i supraliciteaz\ mijloacele - atît atunci cînd despic\ momentele

D
ac\ în num\rul precedent ne-am ordonat lecturile
de proz\ contemporan\ pe colec]ii [i pe edituri,
de aceast\ dat\ am folosit un criteriu subiectiv [i
random: în afar\ de c\r]ile premiate în acest an

(pîn\ acum), am ales c\r]i despre care nu [tiam mare lucru
[i pe care le-am citit f\r\ criterii presetate de critici - acolo
unde criticii s-au pronun]at. Impresiile sînt amestecate:
c\r]i care te atrag prin titlu sau prin lini[tea cu care le-a
înconjurat receptarea se pot dovedi surprinz\toare, iar
surprinderea e amestecat\. Descoperi autori care st\pînesc
excelent stilistica, dar care nu se pricep s\ povesteasc\;
autori care au pove[ti de spus, dar care se complic\ în
volute inutile; autori care vor s\ amuze [i autori care vor s\
problematizeze; autori care le fac pe amîndou\; autori care
nu-[i st\pînesc mijloacele [i nu au nimic de spus etc. Am
exersat, în paginile acestui dosar - în ambele numere -, o
lectur\ bazat\ mai ales pe impresii, onest\ [i lipsit\ de
complica]ii teoretice sau de istorie literar\, de uz larg [i
mai ales de uz propriu. În virtutea op]iunii subiective, deci,
ve]i vedea c\ dosarul din acest num\r nu se ocup\ doar de
volumele de proz\, ci [i de proza „pasager\”, din reviste,
care merit\, îns\, toat\ aten]ia, fiindc\ este o alternativ\
vie [i proasp\t\ la aceea a[ezat\ `ntre coper]i de carte. 
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nara]iunii pe pagini întregi, nemail\sînd aproape nimic din ele, cît [i atunci cînd sare de la unul la altul, cu
încredin]area c\ tu, cititor, vei în]elege. Ioan L\cust\ face parte din categoria naratorilor r\sf\]a]i - probabil c\
aceast\ categorie poart\ o denumire ceva mai teoretic\, dar aceea, oricare ar fi ea, îmi scap\ - care sînt convin[i
c\ cititorii, în baza renumelui autorului sau a altor considerente, vor avea bun\voin]a s\ înghit\ capriciile narative,
oricît de solicitante sau gratuite, ba chiar se vor bucura de ele, iar dac\ vor sim]i c\ unele sensuri le scap\, vor fi
convin[i c\ asta se întîmpl\ doar din pricina nevolniciei proprii. Pe undeva pe la pagina 27, cînd romanul înc\
nu-mi trezise scepticismul, naratorul explic\ cum îl adoarme pe copilul mic al familiei la care se afla în vizit\: „îl
ia somnul repede cînd încep s\-i vorbesc. Orice i-a[ spune, crede c\-i poveste [i adoarme repede. (...) Îl adorm,
de fapt, vorbele. Susurul lor.” (În parantez\ fie spus, e ciudat c\ pruncul de trei ani îl întreab\ pe povestitor dac\
nu cumva cutare lucru e „caraghios”, iar povestitorul îi relateaz\, la rîndul s\u, o întîmplare cu nuan]e bahice [i
erotice.) Mi se pare c\ explica]ia red\ cu exactitate „arta poetic\” a naratorului - înlocuind, desigur - chiar dac\
nu pentru to]i cititorii - cuvîntul „somnul” cu „lectura” sau a[a ceva. Naratorul pare convins c\ nu povestea pe
care o deap\n\ te fur\ - de[i nici ea nu ar fi de lep\dat -, ci construc]ia ei. Iar lucrurile sînt înc\ [i mai complicate,
pentru c\ pove[tile sînt mai ales prilejuri pentru ca naratorul s\-[i desf\[oare superbia auctorial\. Ca dovad\ în
acest sens, povestirea este întrerupt\ frecvent de cuget\ri textuale, care au, de altfel, aerul c\ genereaz\ nara]iunea
[i c\ sînt mai presus de ea. Degeaba e subtitlul c\r]ii pus în parantez\; e limpede c\ el face legea aici. Dar intervine,
cum anun]am de la început, gustul personal: de[i textura c\r]ii e mig\loas\, Ioan L\cust\ v\dind o grij\ nedezmin]it\
pentru construc]ie, nu m\ pot bucura de c\r]ile autorilor care neglijeaz\ atît de evident povestea în favoarea
construc]iei. Povestea Bulevardului (Elisabeta) ar putea r\mîne de referin]\, scoas\ din contextul înc\rcat, a[a
cum ar putea r\mîne multe fragmente ale acestui roman ca mostre de literatur\ bun\ scris\ în ultimii ani. Dar
întregul e mai pu]in încînt\tor decît p\r]ile. Din romanele române[ti citite în ultima vreme încep s\ cred c\ e lucru
greu s\ poveste[ti [i s\ te limitezi la mize mai simple [i mai m\runte, care ar avea, îns\, [ansa s\ încînte cititorii. 

A[ fi vrut s\ iau ca dovad\ pentru ultima afirma]ie volumul de proze al lui Mihai Dragolea, Func]ionar lla
singur\t\]i ssau ccontabilul dde iimagini, distins cu premiul pentru proz\ scurt\ al revistei Tribuna. Cartea avea toate
[ansele s\ fie una în care miza povestirii s\ fie mai presus de orice: atît dimensiunile reduse, cît [i faptul c\ autorul
ei - spre deosebire de Ioan L\cust\, scriitor „desantist” - nu avea un renume atît de mare de sus]inut îmi
încurajau a[tept\rile. Dar n-a fost s\ fie, o spun de pe acum. Începe deja s\ mi se configureze în minte un studiu
despre cum, atunci cînd scriu proz\, prozatorii români fac orice altceva decît s\ povesteasc\. Nu [tiu dac\ prin
asta scriitorii în cauz\ î[i propun s\ revolu]ioneze, s\ dezmint\ sau s\ submineze defini]ia prozei - [i în multe
cazuri se vede treaba c\ nici m\car ei în[i[i nu [tiu. Volumul lui Mihai Dragolea se compune din patru proze care
decupeaz\ realitatea unor personaje anodine [i o redau prin prisma gîndurilor lor în care, uneori, se mai amestec\
[i autorul. Buc\]ile de via]\ banal\ sînt cu adev\rat banale - semn de consecven]\ cu sine - f\r\ s\ fie neap\rat
plictisitoare. Consecven]a nu este îns\ dus\ pîn\ la cap\t, fiindc\ naratorul simte nevoia s\-]i mai fac\ din cînd
în cînd cu ochiul, ca pentru a se delimita de gîndurile rizibile, inepte sau banale care le trec prin cap
personajelor. E o distan]\ nenecesar\, care stric\ farmecul - atîta cît este - prozelor. De fapt, cea de-a doua
proz\, cred c\ cea mai reu[it\ din volum, Ventilatorul, ccoana SSilvia [[i BBomboniera, e amuzant\, redînd grijile [i
nervii matinali ai doamnei Silvia, fost\ asistent\ medical\, care î[i a[teapt\ o pacient\ [i deap\n\, între timp,
gînduri negre legate de fostul ginere. Ridicolul femeii este îns\ atît de mult subliniat de narator încît te irit\, ca
atunci cînd cineva, dup\ ce spune un banc, se repede s\-l [i explice. Iar gîndurile femeii nu au nevoie de explica]ii,
sînt perfect transparente, ne prindem dup\ doar cîteva cuvinte cu ce fel de personaj avem de-a face, conven]ia
este creat\, lectura poate începe. În]eleg c\ inten]ia este de a expune nu doar banalitatea, ci mai ales adîncurile
[i resorturile ei, dar mi-ar fi pl\cut s\ descop\r toate acestea f\r\ s\ m\ trag\ de mînec\ naratorul. Nu [tiu dac\
nevoia de a scurtcircuita la r\stimpuri, prin mici detalii sau expresii, aceast\ conven]ie este un reflex al nesiguran]ei
sau un semn de pis\logeal\. Cert e c\ prozele ar fi fost mult mai reu[ite f\r\ aceste interven]ii mult prea bine-
inten]ionate, mai ales c\ dorin]a naratorului e s\ stea ascuns [i s\ lase personajele s\ vorbeasc\. Dar acest gen
de discre]ie nu-i reu[e[te. Cei care nu se simt agasa]i de asemenea interven]ii vor aprecia umorul lui Mihai Dragolea
[i puterea lui de a imagina, pe întinderi scurte, situa]ii umane perfect func]ionale.

Amuzant [i intelectual, plin de aluzii culturale reale sau, [i mai bine, fabricate, romanul lui Dan Per[a, Cu oou
[i ccu oo]et - nominalizat la Premiul pentru proz\ al USR -, ajunge, de la un punct încolo, s\ fie prea egal cu sine,
iar miza sa - de a surprinde [i amuza - p\le[te prin repeti]ie. Ca [i Mihai Dragolea, Dan Per[a î[i decupeaz\ personajele
din zona anodinului, iar numele pompoase cu care le boteaz\ par menite s\ le sublinieze banalitatea. Nu e chiar
atît de paradoxal precum sun\; în ultimele trei c\r]i prezentate apar nume precum Cezareea/Cezarina, Veturia,
Dionisie, Flavius-Tiberius, Quintus. Un cititor pasionat de expresivitatea onomastic\ va aprecia cu siguran]\
inventivitatea lui Dan Per[a: „A[a era de talentat domnul Diogene (dar nu Diogene din Sinopse, ci croitorul
domnului F\r\]ar\), încît printr-un procedeu de el însu[i scornit, d\duse stofei patin\ autentic\ de vechitur\”.
La fel [i cititorii care gust\ parodia, intertextul [i aluzia. Pe lîng\ aceste jocuri, romanul mai [i spune o poveste,
al c\rei umor reu[e[te s\ irump\ atunci cînd nu este sufocat de complet\ri [i de explica]ii. Combina]ia de fabula]ie,
banal [i umor aminte[te de Petru Cimpoe[u [i pare o re]et\ sigur\ pentru succes, mai ales împ\nat\ fiind de un
spirit ludic de a c\rui atingere nu scap\ nici m\car romanul însu[i, nemaivorbind de lumea literar\. Pare îns\ c\
exist\ un punct din care inventivitatea merge în gol [i cap\t\ o gratuitate un pic sup\r\toare, iar melanjul de
intrigi - poli]ist\, social\, amoroas\, moralist\, religioas\ - nu atenueaz\ deloc senza]ia asta, chiar dac\ ele împing
lectura mai departe. 
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Diverse copil\rii
Gruia Dragomir

De aceast\ dat\ am ales la întîmplare trei c\r]i diferite, de la edituri la fel de
diferite. M-am gîndit c\ poate a[a voi avea [anse mai mari de a da, din gre[eal\, peste
o carte bun\. Am început cu debutul lui Adrian Chivu, Caiet dde ddesen - [i nici c\ se
putea mai prost. Avînd în vedere c\ mul]i oameni se ghideaz\ dup\ recenzii înainte de
a cump\ra o carte, mi se pare onest s\ v\ sf\tuiesc înc\ de la bun început s\ cump\ra]i
o alt\ carte, poate una dintre celelalte de mai jos. Caiet dde ddesen este o carte foarte slab\,
care pur [i simplu nu mi-a trezit nici o emo]ie, de nici un fel - nici estetic\, nici uman\,
nici de rîs, nici de plîns. Nu v\ lasa]i p\c\li]i de cuvintele de pe man[eta c\r]ii: „Adrian
Chivu î[i ]ese pînza romanesc\ aidoma unui artist des\vîr[it, impresionînd printr-un stil
în registrul binar, unde expresia plat\, colocvial\, e dublat\ [i poten]at\ de rafinate
reflec]ii asupra condi]iei umane”: sun\ pompos, deci tentant, dar e atît de departe de
adev\r. Caiet dde ddesen este povestea unui copil retardat spus\ la persoana întîi.
Primul lucru care sare în ochi este neadecvarea limbajului, de[i pe alocuri autorul încearc\
s\ creeze impresia de naivitate în exprimare: „Cînd p\rin]ii mei se ceart\, eu îmi las capul
în piept. Acolo este întuneric. Acolo s`nt singur [i nicio voce nu m\ poate r\ni. Acolo este
[i o pas\re care m\ învele[te. Dac\ nu [tii cum e, nu pot s\-]i spun. Îmi las capul în
piept [i încep s\ num\r. A[a nu m\ aude nimeni. Pot s\ num\r cît vreau. Chiar [i o zi
întreag\. Ei se ceart\. Ba nu, acum nu se mai ceart\.” Senza]ia c\ avem de-a face cu un
discurs al unui copil (retardat) este construit\ prin cîteva trucuri facile: propozi]ii scurte,
relat\ri superficiale în leg\tur\ cu ce se întîmpl\ în jurul s\u [i reac]ii absurde. Îns\ mai
departe toat\ aceast\ senza]ie se destram\ deoarece naratorul începe s\ foloseasc\
cuvinte pe care probabil cei mai mul]i copii (care nu sufer\ de retardare mintal\) nu le
cunosc, [i cu atît mai pu]in nu le folosesc: „educatoarea încearc\ s\ insinueze ceva”,
„lucrurile care par abominabile sînt calde”, „prietena ei era cinic\”, „î[i trage buzele în
sus [i în jos printr-o mi[care a mu[chilor faciali”, „traseul sinuos al oboselii”, „mecanismul
creierului care începe s\ se piard\ în silogism” [i, cirea[a de pe tort, „le acorda o
aten]ie obsesiv\ [i o lentoare lubric\, impudic\” (s.m.). Exemple se g\sesc pe aproape
fiecare pagin\, [i asta în condi]iile în care copilul retardat spune la un moment dat „nu
[tiu ce este acela un sinonim”. De fapt, sub aparen]a de retardare, copilul pare un fel
de filozof, ocupîndu-se cu remarci de genul: „parc\ î[i jucase toat\ via]a pe doi negru
[i cî[tig\tor a fost [ase ro[u” sau „Un sânge gros, menstrual, îi plimba prin vene degradarea
[i furia. Ura este un organ foarte dezvoltat. Te poate motiva la fel de bine ca un stomac
gol.” Toate acestea scot la iveal\ superficialitatea autorului. Poate fi acest roman credibil
din moment ce naratorul, un copil care nu [tie exact pe ce lume se afl\, se exprim\ în
acest fel? În nici un caz. Dar [i dac\ trecem peste aceste lucruri, romanul lui Chivu tot
nu st\ în picioare. Este redundant [i plat de la un cap\t la altul. Tat\l, mama [i bunica par
s\ repete acelea[i replici la nesfîr[it, tat\l, de fiecare dat\ cînd î[i face prezen]a, îi înmîneaz\
copilului un pachet de biscui]i, este misterios [i nedecis în leg\tur\ cu rela]ia sa cu mama,
mama joac\ rolul de victim\, î[i ap\r\ în permanen]\ copilul, iar bunica este tartorul
absolut care îl acuz\ tot timpul pe copilul retardat pentru destr\marea rela]iei dintre
mam\ [i tat\, solu]ia ei repetîndu-se exasperant, iritant: „sc\pa]i de el [i vede]i ce mai
pute]i s\ face]i dup\ aia”, „î]i ba]i joc de via]a ta” (referindu-se la fiica ei). Totul avanseaz\
pe un ton melodramatic spre dezastru. Afl\m c\ avortul pe care îl f\cuse mama la începutul
c\r]ii era rezultatul rela]iei sale cu fiul retardat: „De cînd a fost la doctor nu m-a mai l\sat
s\ o ating. Mi-a spus c\ trece printr-o perioad\ dificil\, c\ nu [tie dac\ ce am f\cut pîn\
acum trebuie s\ mai facem. Mama avea îndoielile ei, a[a cum to]i oamenii au la un moment
dat. Îmi pl\ceau sînii [i pielea ei alb\ [i fin\. Îmi mai pl\cea [i c\ldura degajat\ de sexul
ei cîrlion]at [i negru. Cînd gemea, de cele mai multe ori nu m\ mai puteam ab]ine [i
m\ pierdeam.” Apoi retardatul î[i omoar\ bunica, dup\ care o taie în buc\]i [i o arunc\
într-un canal. Nimeni nu-[i d\ seama de fapta sa, to]i au impresia c\ bunica a plecat
de-acas\, iar mama m\cinat\ de grij\ [i de suspiciuni se lanseaz\ într-un proces de
autodistrugere [i în cele din urm\ moare. Sfîr[itul ar trebui s\ ne [ocheze, deoarece în
spatele imaginii naive [i inocente a retardatului, pe care încearc\ s\ o construiasc\ Chivu,
se ascunde un monstru. Probabil c\ ar fi [ocant dac\ totul nu ar fi atît de previzibil,
dac\ întregul scenariu ar fi bine [i mult mai atent construit.  

Din fericire, urm\toarea carte pe care am pus mîna a fost Cometa HHale-BBopp a lui
Daniel Vighi, o colec]ie de instantanee în ±1.330 de semne, care se leag\ între ele la fel
cum ]es o poveste pozele dintr-un album de familie. Luate împreun\, cele 67 de povestiri
minimaliste cu personaje care uneori migreaz\ dintr-una într-alta formeaz\ un roman
eliptic, static, lapidar, derutant întocmai ca un puzzle ce abia la sfîr[it se aranjeaz\ într-un
tablou, îns\ piesele au un farmec aparte [i luate separat („Figurine de ap\”, „Sticle de
sifon de un sfert”, „Dup\ sifon”, „}iganii urm\reau filmul Winnetou ”, „Bacovia” etc.).
Evolu]ia personajelor este greu de urm\rit, acestea fiind fie doar schi]ate în dou\-trei
linii (Weinberger-neni, baba Marcu-neni, feciorul b\trînului Marghetics, tanti Mata etc.),
fie purtate de trecerea timpului dintr-un loc într-altul atît de rapid [i de haotic încît nu
au parte s\ cî[tige adîncime, r\mînînd bidimensionale (contesa Teleki [i fiul acesteia,

Pubi Teleki). Derutant\ este [i povestirea la persoana a doua, care amplific\ senza]ia
de instantaneu a acestor texte, de încremenire, [i impresia c\ e[ti un trec\tor-
spectator prin aceast\ lume creat\ de Vighi. Peste acest Banat, spa]iu al copil\riei erodat
de diversele manifest\ri ale comunismului, de proletcultismul care „pîndea în gang, între
m\tura femeii de serviciu, steaguri, o lozinc\ pe o pînz\ alb\”, de turn\tori, de Securitate,
trece cometa Hale-Bopp distant\ [i rece, ea fiind parc\ cea care ne face poze o dat\ la
patru mii de ani. Vighi nu se lanseaz\ în tirade, `n lozinci împotriva comunismului sau
în relat\ri lacrimogene ale ororilor sistemului trecut, ci las\ lucrurile s\ vorbeasc\ de la
sine, cu umor, cu nostalgie [i cu triste]e, natural. Cometa HHale-BBopp este o lectur\ de
atmosfer\ care pentru dou\ ore, cît î]i ia s\ o parcurgi de la un cap\t la altul, te transpune
în amestecul etnic al Banatului (români, unguri, ]igani etc.) din acea perioad\ - „Toate
se potrivesc [i, dac\ te ui]i la ele, sim]i c\ pricepi, c\ începi s\ pricepi ceva, de[i cu cît sînt
mai simple, cu atît le este dat s\ fie mai de nep\truns”. 

Cu Întîmpl\ri lla mmarginea llumii. AAventurile llui AAxinte AAbramovici PPapadopulos îîn
pustie trecem într-un cu totul alt desen animat. Unul care sampleaz\ [i mixeaz\ elemente
din bestselleruri precum Lords oof tthe rring („La început, spun c\r]ile, lumea noastr\ era
împ\r]it\ în mod egal între piticii p\durii, oameni, vr\jitori [i elfi.”), Harry PPotter („o
sumedenie de înv\]\cei, cu hainele [i p\rul lor negru contrastînd cu pielea alb\ ca ghipsul,
se plimbau de colo-colo, în grupuri mai mari sau mai mici.”) sau Neverending SStory („dac\
nu mai e nimeni care s\ v\ asculte pove[tile, dac\ nu mai e nimeni care s\ cread\ în
ele, v\ pierde]i [i voi puterea”) pe un ton parodic, iar rezultatul seam\n\ cu un desen
animat de genul Foster’s IImaginary FFriends. Amestecul este unul reu[it, amuzant [i
absurd. Prima parte a c\r]ii este mai vie, mai apropiat\ de lumea basmului, de fantasy.
Avem de-a face bineîn]eles cu cî]iva eroi dota]i cu puteri speciale ce se lanseaz\ într-o
c\l\torie ini]iatic\, iar la sfîr[it trebuie s\ treac\ prin ni[te încerc\ri - evident, trei la num\r.
Chiar dac\ scenariul clasic al genului este respectat cu stricte]e, cu fiecare ocazie, cei doi
eroi, Axinte [i Ruruk, îl iau peste picior (vezi „Episodul VI în care Axinte î[i cump\r\ un
robot de buc\t\rie cu nou\ sute de drahme”). Sfîr[itul primei p\r]i, reprezentat de
cele trei încerc\ri (Securea piticului, Gheara vr\jitoarei, Spinul dragonului), este [i el unul
nea[teptat, deoarece dac\ în toate basmele de pîn\ acum [tiam c\ la sfîr[it se d\ cea mai
sîngeroas\ [i plin\ de ac]iune b\t\lie, Cosmin Per]a ne ofer\ un sfîr[it atipic, curat, în
care protagoni[tii ob]in ceea ce-[i doresc doar prin puterea cuvintelor. Odat\
ob]inute, cele trei artefacte sînt folosite pentru a-i distruge pe vr\jitorii din Marele
Cler [i odat\ cu ace[tia întreaga magie se risipe[te [i „lumea a intrat pe un f\ga[ normal”.
Ruruk [i Axinte se apuc\ de scris, î[i fac o revist\ [i devin recunoscu]i, Axinte pentru
„valoarea inestimabil\ a cel pu]in treizeci de poeme lirice despre nebunie [i angoas\”,
iar Ruruk pentru cele „peste o sut\ de poeme narative cu teme eroice, publicate în revista
Literatur\ nou\.” 

Cea de-a doua parte, Aventurile llui AAxinte AAbramovici PPapadopulos îîn ppustie, este
cam în plus, mult mai slab\, [i face un deserviciu întregii c\r]i. Fantasy-ul din prima parte
dispare, eroii î[i iau alte identit\]i (sînt scriitori la revista Scrisul lliber) [i se pornesc
într-o c\l\torie „în jurul cozii”, care nu duce nic\ieri, alimentat\ la greu cu vin [i bere
(„beau treizeci de litri de vin pe zi, f\r\ s\ mai vorbim de bere”), în care cei doi î[i spun
pove[ti ce se vor filosofice. O idee mai bun\ ar fi fost ca povestea s\ se continue ca în
prima parte, deoarece Cosmin Per]a chiar are mîn\ pentru genul fantasy, iar acesta este
foarte slab reprezentat la noi, de[i exist\ o pia]\ foarte bun\. Întîmpl\ri lla mmarginea
lumii. AAventurile llui AAxinte AAbramovici PPapadopulos îîn ppustie este o carte care foarte
probabil îi va bucura pe cei c\rora le-a pl\cut Teodosie ccel mmic [i probabil o vor [i aprecia
într-o mai mare m\sur\. 

De remarcat sînt [i ilustra]iile pl\cute (de[i puteau fi tip\rite la o calitate mai bun\,
c\ci ultima este atît de întunecat\, încît nu se în]elege mai nimic), dar cam pu]ine la
num\r ([ase, în condi]ile în care cartea are 160 de pagini). Un ultim aspect interesant
al acestei c\r]i sînt recomand\rile de pe coperta a patra f\cute de reviste fictive
precum Elfish TTimes - rrevista eelfilor dde ppretutindeni, Wizard’s WWord, HHerald TTribune oof
Enchantment, The AAfterworld GGuardian. O dovad\ de marketing inteligent, pe mine
chiar m-au p\c\lit într-o prim\ faz\.  

Adrian Chivu, Caiet dde ddesen, 192 de pagini, Editura Curtea Veche, 2008, Colec]ia
„Romanele de Curtea Veche”

Daniel Vighi, Cometa HHale-BBopp, 208 pagini, Editura Polirom, 2007 Colec]ia
„Fiction Ltd.”.

Cosmin Per]a, Întîmpl\ri lla mmarginea llumii. AAventurile llui AAxinte AAbramovici
Papadopulos îîn ppustie, 168 de pagini, Editura Cartea Româneasc\, 2007, Colec]ia
„Proz\”

CCaaiieett ddee ddeesseenn.. UUnn rroommaann, 
Adrian Chivu, Editura Curtea
Veche, Bucureti, 2008, 190 de
pagini, 20 RON.

CCoommeettaa HHaallee-BBoopppp.. PPoovveessttiirrii 
îînn ±± 11..333300 sseemmnnee, Daniel Vighi,
Editura Polirom, Colec]ia „Fiction
Ltd”, Ia[i, 2007, 201 de pagini,
28,95 RON.

ÎÎnnttîîmmppll\\rrii llaa mmaarrggiinneeaa lluummiiii..
AAvveennttuurriillee lluuii AAxxiinnttee AAbbrraammoovviiccii
PPaappaaddooppuullooss îînn ppuussttiiee, Cosmin
Per]a, ilustra]ii de Vlad Fischer,
Editura Cartea Româneasc\,
Bucure[ti, 2007, 160 de pagini, 
18 RON.

La Editura Curtea Veche au mai ap\rut: 

~n Colec]ia „Povesta[i români”:
- Bogdan Suceav\, Miruna, oo ppoveste, 2007, 112 pagini

~n Colec]ia „Romanele de Curtea Veche”:
- Matila C. Ghyka, Ploaie dde sstele, traducere de Georgeta Filitti, 2007, 360 de pagini
- Adrian Sângeorzan, Circul ddin ffa]a ccasei, 2008, reeditare, 192 de pagini
- Adrian Chivu, Caiet dde ddesen, 2008, 192 de pagini
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Între trei romane [i un ceai, 
uneori aleg ceaiul. Iat\ de ce: 

O plimbare printr-o libr\rie, în c\utarea unor titluri
random, despre care nu s-a prea scris, se poate dovedi, în
func]ie de norocul pe care îl ai cînd sco]i c\r]ile din raft, o
form\ de sport extrem, care s\ te lecuiasc\ de asemenea
aventuri. De[i nu creditez în mod deosebit critica literar\
pentru verdicte [i impresii, n-am putut s\ nu m\ gîndesc,
dup\ ultima încercare de acest fel pe care am f\cut-o, c\
poate exist\ un motiv pentru care nu s-a scris despre c\r]ile
respective. Prima carte pe care am deschis-o a fost una
de la Editura Compania: Livia Isidor, Potîrnichi llovite dde
vijelie, 2008, 232 de pagini, 21 RON. Dup\ primele
pagini, în care sînt introduse de-a valma momente temporale
incerte [i personaje indecise, am r\mas cu impresia c\
scrierea îns\[i e „lovit\ de vijelie”. Pentru c\ apreciez multe
dintre apari]iile Editurii Compania [i nu a[ vrea s\ expediez
dup\ cîteva rînduri vreuna dintre ele, pe motiv de lectur\
insuficient\, am continuat s\ citesc, înaintîndu-mi premisa
c\ scrierea are aceast\ aparen]\ pentru a-i sugera, poate,
cititorului starea de spirit potrivit\ pentru în]elegerea
momentului tensionat descris în roman. Subiectul este unul
foarte exploatabil: instaurarea regimului comunist în
România. E o tem\ despre care nu s-a scris suficient\ literatur\
cît s\ eclipseze maculatura produs\ la comand\ politic\,
dar despre care î]i po]i face o idee elocvent\ din jurnalul [i
din scrisorile Alicei Voinescu, de exemplu. Nici romanul de
fa]\ nu e tocmai o oper\ de fic]iune, fiind compus din
rememor\ri [i avînd forma despre care am vorbit. Singurul
personaj stabil este cel care poveste[te, dar oscila]iile
neanun]ate între fragmente de timp neprecizate nu îl fac
prea u[or de urm\rit. Personajul e doar un copil în anii ’40,
dar, cu toate astea, nu asist\ naiv la evenimente, fiindc\
perspectiva sa este corupt\ de viziunea adult\, ulterioar\.
Oscila]ia între aceste voci [i con[tiin]e care ar trebui s\
fie diferite, s\ aib\ un registru propriu, pare mai degrab\
o sc\pare decît un artificiu stilistic. Chiar [i a[a, meritul
evocator al c\r]ii trebuie subliniat: experien]ele umane ale
anilor ’40-’50, exproprierile, demol\rile, confuzia, pierderea
prietenilor, paranoia, secreto[enia sînt redate credibil; la
fel [i sentimentul de inadaptare [i refuzul prezentului.
Personajul alege s\-[i tr\iasc\ tinere]ea în nostalgia
interbelicului (pe care, dup\ un calcul cronologic simplu,
nu ajunsese s\-l cunoasc\ prea bine pe propria piele;
nostalgia i se inculc\, îns\, în familie); acest regret nefiltrat
viciaz\ lectura, dar e, în fond, o op]iune personal\.
Numai c\, la finalul c\r]ii, nu [tii ce anume deplînge autoarea
mai mult: dispari]ia subit\ a interbelicului sub asprimea
[i sub  absurdul vremurilor comuniste, fosta genera]ie
împr\[tiat\ prin lume (cîteva rînduri pitore[ti despre Petru
Popescu) - „ca ni[te potîrnichi lovite de vijelie”, sau dezam\girea
de dup\ 1989 - „dup\ 1989, intelectualii au ajuns victimele
unor gugu[tiuci coco]a]i în copacul democra]iei”. O lamenta]ie
infinit\ [i nedefinit\, dispus\ într-o scriitur\ asediat\ de
amintiri, care nu reu[e[te s\-[i decanteze patetismul [i nici
s\ se a[eze sub o form\ lizibil\. Subiectul, îns\, merit\ efortul
de a parcurge cartea - cel pu]in pentru cei pe care îi intereseaz\.

Cu cea de-a doua carte am schimbat totat registrul, îns\
lipsa controlului auctorial s-a perpetuat; de fapt, a urcat pe
culmi neb\nuite: Ion M\rculescu - Nastasia, uun aamor dde
aproape uun aan, Editura Trei, 2007, 206 pagini, 19,90 RON.
Capitolele sînt scurte [i au aparen]a unor pagini de
jurnal; probabil c\ a[a î[i justific\ (fa]\ de sine) neglijen]a
[i nefinisarea; cartea se nume[te îns\ „roman”. Adev\ratul
„roman” se constituie de fapt dintr-o serie de însemn\ri pe
col]ul cîtorva pagini din jurnalul care alc\tuie[te „magma”
(sau balastul) scrierii, tip\rite cu font mic, italic, în care este
vorba despre Nastasia, eroina amorului anun]at în titlu.
Restul paginilor con]in monologuri transformate în glumi]e,
scurte amintiri neterminate, scrise ca pentru sine, relat\ri
ale faptelor de peste zi, mici panseuri [i judec\]i. Elocvente
pentru inten]iile autorului sînt frazele finale ale cîtorva
asemenea capitole. Le citez pe cele mai reu[ite: „Ce ]i-e [i
cu vremea asta!”; „C\ci nimic nu este mai pl\cut decît
p\catul!”; „vorba aceea: de la pulsiuni la tulumb\”; „Se
termin\ ziua asta [i nu [tiu care va fi destinul celei de mîine.
/ Dar nici pe cel al zilei de azi nu l-am în]eles!”; „înc\ mai am
momente în care m\ prinde un fel de z\p\ceal\ [i cred cu
fermitate c\ sînt genial. Oare mi-o trece vreodat\?”; „c\ci
ce e ea, via]a, dac\ nu proteza dentar\ c\zut\ în oala
plin\ a closetului?”. Desigur. Probabil c\ aici se arat\ în
plenitudinea sa „certitudinea unei imposibile omogenit\]i
a c\ut\rii de sine”, dup\ cum afl\m pe site-ul editurii.

Romanul poart\ mottoul nihil sine sex, de care nu se
dezminte. Ce în]elege autorul prin sex e îns\ problematic.
Ca [i The AAverage AAmerican MMale, despre care este vorba
la pagina 20 a acestui num\r, Nastasia pare o carte pornit\
s\ demonstreze c\ în mintea b\rbatului sexul nu doar ocup\
locul de cinste, ci umple spa]iul de unul singur. Aici îns\
umorul nu salveaz\ situa]ia, ci o agraveaz\. Iat\ un fragment
din care v\ pute]i da seama de tonul [i de aspira]iile
c\r]ii: „7 decembrie, într-o mar]i/ Se poate întîmpla ca
diminea]a, cînd te ridici din pat, s\ ai o erec]ie (cum am
p\]it eu ast\zi) [i, singur fiind, s\ n-ai ce face cu ea. Dar \sta
nu este un motiv de întristare. S-ar putea s\ fie un semn de
noroc în ziua respectiv\, s\-]i trimit\ cineva ni[te bani tocmai
cînd erai disperat de s\r\cie (am tr\it-o [i p-asta, am s\ spun

cîteva vorbe despre acela care-mi trimite bani f\r\ s\-i cer,
exact cînd sînt cu funia la gît), s\ ai noroc [i s\ ocole[ti la
timp pe strad\ o gur\ de canal f\r\ capac, s\ nu-]i cad\ în
cap c\r\mida din poveste ori, eventual, s\-]i cad\ în
bra]e o muiere focoas\. {i tocmai atunci s\ nu po]i
repeta evenimentul de diminea]\, s\ nu ]i se scoale. {i s\
te consolezi cu gîndul c\ muierile sînt proaste, lipsite de
sim]ul oportunit\]ii [i nu-]i ies în cale tocmai atunci cînd
po]i s\ le faci ceva” (p. 35). 

În miezul acestui întreg balast, pe col]uri de pagin\,
î[i face loc povestea Nastasiei - o poveste, cum altfel, erotic\,
fiindc\ naratorul se ocup\ de „sfîrcurile de la ]î]e” (p.101)
[i de alte dot\ri standard ale eroinei în cîteva rînduri pe
care are bun\voin]a s\ ni le împ\rt\[easc\ în tot grotescul
lor: „Nastasia mi-a povestit cum a stat ea o vreme în cîrlig
cu un tip. Ea îl iubise. El, nu. Dup\ o vreme, tipul s-a dus
dup\ alta, cu care mai fusese însurat [i pentru care vrusese
s\ se omoare. Avea o [metie imens\ cu care l-a cadorisit
mama natur\. El o dezvirginase, o rupsese, o f\cuse praf [i,
din cauza asta, zicea ea, a r\mas cam frigid\. Cam frigid\!...
Adev\rul e c\ tipa nu se pricepe la pat, dar nici nu e
treaba mea s-o [colarizez. Am convigerea c\ «meseria» asta
se înva]\ pe furate [i muncind din greu.” 

Am avut curiozitatea morbid\ s\ v\d cum se încheie
povestea Nastasiei: rîndurile înghesuite pe un col] de pagin\
în care erau descrise partidele apatice cu ea sînt înlocuite
de cîteva rînduri despre Leb\da, o veche iubire a naratorului,
despre care afl\m fulger\tor c\ murise. Pentru ca povestea
s\ fie cu adev\rat spectaculoas\ trebuie îns\ s\ mai afl\m,
odat\ cu naratorul care pare „[colit” la academia telenovelei,
c\ Nastasia era, cine crede]i, chiar fiica Lebedei [i, pe deasupra,
dup\ ce aventura ei cu povestitorul genialoid se fîsîie, ea
se m\rit\, ei da, tocmai cu Gabi Sul\ (c\ci a[a se nume[te
personajul înzestrat de mai înainte). Nu e suficient s\ m\
întreb cum se face c\ romanul a ajuns la edi]ia a doua,
pentru c\ r\mîne un mister nedeslu[it cum de a v\zut, cum
s-ar spune, lumina tiparului.

{i la cea de-a treia carte - Marian Coman, Testamentul
de cciocolat\, Tritonic, 2007 - am manifestat o r\bdare ie[it\
din comun, citind toate cele 120 de pagini în speran]a c\
m\car pe una dintre ele se va ar\ta un sens. Incoeren]a
este, îns\, suveran\. Am, totu[i, încrederea c\, dac\ autorul
ar [ti ce anume vrea s\ scrie [i ar urm\ri o poveste, ar putea
ie[i ceva interesant, fiindc\ exist\ fragmente bine scrise,
descrierile sînt reu[ite, exist\ chiar [i umor, iar unele
personajele sînt conving\toare. Ce nu convinge absolut
deloc este povestea, împ\r]it\, de fapt, în patru p\r]i
între care singura leg\tur\ este Cala, care apare drept un
personaj diferit de la un capitol la altul, purtînd doar
întîmpl\tor acela[i nume. În prima parte, în capitolul doi,
Cala este viitoarea nevast\ a lui Tolcan, prietenul b\t\u[
al naratorului, pentru care cei doi se bat pîn\ cînd un
cîine negru ie[it din pieptul acestuia din urm\ îl ucide pe
Tolcan. În capitolul urm\tor, Cala este o feti]\ cu care
naratorul matur se plimb\, se pup\, c\reia îi cump\r\ o
p\pu[\ [i pe care vrea s-o adopte. Fratele feti]ei se su-
p\r\ [i îl ucide pe narator în maniera cu care ne-am familiarizat
deja în capitolul anterior: îi iese din piept un cîine periculos.
Între capitole sînt inserate fragmente dintr-un interviu
cu Doamna Cala. 

În partea a doua, Cala e femeia fatal\ admirat\ de b\rba]i
[i invidiat\ de femei; naratorul, hipnotizat la vederea ei,
îi scap\ un geamantan pe picioare, ceea ce se dovede[te o
tehnic\ de ag\]are eficient\, fiindc\ cei doi î[i petrec
urm\toarele zile împreun\. Mai precis pîn\ cînd naratorul
devine foarte gelos din senin [i f\r\ nici un motiv [i
pleac\ la p\rin]i. Aici se îmboln\ve[te [i e dus la biseric\,
de unde este luat pe sus împreun\ cu nebunul satului, care
îl rugase pe pop\ s\-i citeasc\ o bucat\ de ciocolat\. Cînd
iese din spital, o caut\ pe Cala, care disp\ruse, fiindc\
r\m\sese gravid\, iar oamenii, invidio[i pe frumuse]ea

ei, crezuser\ c\ poart\ copilul Diavolului, a[a c\ o operaser\
cu mîna lor.

În partea a treia, Cala este o institutoare dur\, iar naratorul
e un b\ie]el aflat în mrejele ei; cînd b\iatul începe s\ se
plimbe cu Lala, o feti]\ de vîrsta lui, cei doi se întîlnesc cu
bunicul lui, care se poart\ ciudat; la fel [i Lala. Naratorul
înnebune[te.

În partea final\, Amnezia mmov, naratorul aude voci;
doamna Cala murise, ceea ce nu o împiedic\ s\ se mute
în acela[i bloc cu povestitorul peste cîteva pagini, pentru
c\ dislocarea temporal\, folosit\ mai degrab\ ca subterfugiu
decît ca tehnic\, nu e bine controlat\; acum cei doi au aceea[i
vîrst\; în fine, Doamna Cala fiind moart\, îi transmite fostului
iubit, naratorul, prin voci, indicii pentru a rezolva
misterul mor]ii ei. Lîng\ el r\sare cartea de ciocolat\. Nu
cred c\ mai e nevoie s\ spun, dup\ acest rezumat, c\ nu
am în]eles nimic (altceva). Testamentul dde cciocolat\ e la fel
de departe de a fi un fantasy cum este Nastasia departe
de a fi un roman erotic. De fapt, toate cele trei c\r]i sînt
departe de a fi literatur\; singura consolare pentru dup\-
amiaza pierdut\ cu ele a fost ceaiul de cactus pe care l-am
b\ut în timp ce le-am citit.

Ana Chiri]oiu

Livia Isidor, Potîrnichi llovite dde vvijelie, Editura
Compania, 2008, 232 de pagini, 21 RON

Ion M\rculescu, Nastasia, uun aamor dde aaproape uun aan,
Editura Trei, 2007, edi]ia a doua, ad\ugit\, 205 pagini,
19,90 RON

Marian Coman, Testamentul dde cciocolat\, Editura
Tritonic, 2007, 14 RON

Ceai rooibos de cactus, 8 RON

Livia Isidor, PPoottîîrrnniicchhii lloovviittee ddee
vviijjeelliiee, Editura Compania, 2008,
232 de pagini.

Ion M\rculescu, NNaassttaassiiaa,, uunn
aammoorr ddee aapprrooaappee uunn aann, Editura
Trei, 2007, edi]ia a doua, ad\ugit\,
205 pagini.

Marian Coman, TTeessttaammeennttuull
ddee cciiooccoollaatt\\, Editura Tritonic,
2007.

~n Colec]ia „Eroscop” de la Editura Trei au mai
ap\rut: 

- Povestiri eerotice rrom<ne[ti, 550 de pagini
- Belle de Nuit, Aventurile iintime aale uunei pprostituate dde llux
bucure[tene, postfa]\ de Dan Sociu, 2007, 240 de pagini
- Bruce Benderson, Românul. OO aautobiografie eerotic\, traducere
de Alexandra Must\]ea, 2008, 496 de pagini

~n Colec]ia „Lit” de la Editura Tritonic au mai ap\rut: 

- Zully Mustafa, Strugurii ss-aau ccopt `̀n llipsa eei, 2007, 140 de
pagini
- Zully Mustafa, Nop]i oorientale, 2008, 192 de pagini
- Marian Coman, Testamentul dde cciocolat\, 2007, 120 de pagini
- Mihail G\l\]anu, Strada pplanetelor [[i aalte ppovestiri, 2007, 148
de pagini
- Victor Dragomir, Chipul ddin ccenu[\, 2007, 142 de pagini 
- Loredana Lupu, Rondo CCapriccioso, 2007, 142 de pagini
- Lorena Lupu, B\t\u[u’ dde cc`mpi, 2007, 176 de pagini 
- Cristian Robu-Corcan, C`nd vvine vvremea gg`[telor ss\lbatice,
2008, 140 de pagini
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8 Proza nou\ e în alt\ parte

Lumini]a Marcu

Am promis c\ scriu la dosarul despre proza de azi [i am tot amînat. Din lehamite. Dac\
o s\ spun ce cred despre c\r]ile publicate în ultimul timp de colec]ii pe care le-am sus]inut
la început cu mult entuziasm, toat\ lumea o s\ cread\, o s\ jure c\ am ceva personal cu
respectivii oameni de la respectiva colec]ie. Mai ales cu unii nou-veni]i în pr\v\lie. Mi-e
atît de sil\ de toate aceste deduc]ii iste]e, cu care se îndeletnicesc scriitorii români, mai
ales în jurul tîrgurilor de carte, încît m-am hot\rît s\ nu mai spun nimic. Mai ales c\ nu
mi-am dorit niciodat\ s\ fiu cronicarul neamului, a[a c\ aceast\ pauz\ de verdicte nu
m\ afecteaz\ existen]ial. {i apoi, unele dintre c\r]ile respective sînt atît de proaste, încît
n-are nici un rost s\ faci hermeneutic\ asupra lor. Ce sens ar avea s\ demonstrez în opt
mii de semne de ce cartea Marianei Codru] este absolut penibil\, de ce aceast\ Nudul
Dianei, cu sîni pe copert\ (cum altfel!) nu ar fi avut ce s\ caute într-o colec]ie de
literatur\ tîn\r\ [i s\ explic c\ pe ultima copert\ apar ni[te cuvinte ale mele, dar ele nu
se refer\ la aceast\ carte [i au fost scrise în urm\ cu patru ani despre cu totul [i cu totul
altceva? Ar avea rost, ar auzi cineva? Nu, toat\ lumea ar spune c\ sînt sup\rat\ pe
Editura Polirom [i acum îi rad de pe fa]a p\mîntului. {i tot a[a...

În consecin]\, m-am hot\rît s\ scriu despre altceva, afirmativ, pozitiv, a[a cum [i-a
propus aceast\ revist\ de la început. S\ spun cu alte cuvinte ce-mi place în proza de azi.
{i cugetînd la asta mi-au venit în minte, în afar\ de traduceri, texte de proz\ care nu au
fost (înc\) alese de edituri. Texte de proz\ din alt\ parte, ap\rute între alt fel de coper]i. 

O s\ încep cu o proz\ a lui Philip Ó Ceallaigh pe care
am citit-o în revista Esquire. E mic\, pot s-o citez în
întregime [i o fac cu mare pl\cere: „Vecina mea e gravid\.
Nu poate s\ se aplece [i s\-[i lege pantofii. O auzeam
cînd se certa cu b\rbat\-su. Acum e plecat la munc\, în
str\in\tate. Pe coridor, îngenunchez. O ajut [i îi leg
[ireturile rupte. Inexplicabil, m\ simt mîndru stînd a[a,
în genunchi. Stau apoi în parc [i privesc lung copila[ii
[i tinerele mame sub cerul de toamn\. Nu are rost s\-mi
amintesc. S\ m\ întreb cine a avut dreptate, ea sau
eu. Ni[te babe se a[eaz\ al\turi, vorbind prea tare.
M\ enerveaz\, m\ ridic [i plec.” De mult n-am mai avut
impulsul s\ înv\] pe dinafar\ un text literar. Textul lui
Philip Ó Ceallaigh ar merita asta. Din plin. Rubrica din
Esquire, „Poveste în 89 de cuvinte”, merit\ de asemenea
toate laudele, iar cel care a avut ideea, felicit\ri. Am mai
citit apoi în acela[i loc o proz\ de Dan Sociu, nu la fel
de bun\, dar ok. Dac\ n-ar fi spus în mijlocul textului
prea direct ce s-a întîmplat, ar fi fost [i mai bine. Dar
oricum, nu e r\u. În alt num\r, o alt\ proz\ în 89 de

cuvinte, de Ionu] Chiva. Foarte bun\. Are o singur\ gre[eal\, dup\ p\rerea mea.
Lipse[te la un moment dat subiectul, ca s\ fie [i mai limpede, [i ar fi putut s\ lipseasc\ în
alt\ parte, mai la sfîr[it. Într-un spa]iu a[a de mic, asemenea permut\ri conteaz\ enorm.
Dar imaginea b\trînei dezbr\cate pe monitor, ca un „pe[te mare într-un acvariu”, e
extraordinar\. Nu am toat\ colec]ia Esquire. Dar aceste trei proze [i rubrica în sine mi se
par demne de toat\ aten]ia. {i parc\ te fac s\ te sim]i în alt\ ]ar\, nu în aceea în care se
public\ Nudul DDianei cu sîni pe copert\...

Înc\ nu s-a încet\]enit ideea c\ în reviste ar trebui s\
g\se[ti [i literatur\ propriu-zis\, pagini de proz\, eventual
poezie, dar nu în format de piatr\ tombal\, a[a cum apar
în revistele literare de tradi]ie. Îns\ încet-încet, publica]iile
î[i amintesc de asta. Dup\ succesul cu Mircea C\rt\rescu,
am v\zut c\ revista Elle a continuat ideea [i invit\ în continuare
scriitori. Am citit cîteva dintre prozele Ceciliei {tef\nescu
acolo, unele mi-au pl\cut mai mult, altele mai pu]in. Cred
îns\ c\ prozele ei din Elle au cî[tigat mult în simplitate, fa]\
de sofistic\ria alintat\ din Leg\turi bboln\vicioase. {i c\ deja
reprezint\ un stil din ce în ce mai bine definit de proz\
urban\.

În aceea[i zon\ s-ar încadra proiectul site-ului Metropotam,
unde scriitorii sînt invita]i s\ scrie cîte o proz\ despre
Bucure[ti. Deschide]i [i citi]i. O s\ g\si]i altceva decît
îmbîcselile cu iz de mucegai pe care editurile ni le prezint\
deseori ca „literatur\ nou\”. O s\ g\si]i, cred eu, exact ceea

ce va fi, mai tîrziu, adev\rata
literatur\ nou\ a României, care
acum e în aceste mici incubatoare,
în aceste locuri neconven]ionale,
dar mult mai atente la sunetul
zilei. Iat\ un fragment de Maria
Manolescu: „Sting ]igara într-un co[ de gunoi de piatr\ care e mereu gol [i m\ întreb
cum îl golesc, sau poate nu se umple niciodat\, de[i la cîte chi[toace am aruncat numai
eu... [i intru în metrou. Aici e un alt Bucure[ti, unul cu oameni necunoscu]i, [i care sunt,
prin urmare, mai u[or de judecat. Încerc s\ m\ ab]in s\-i judec. Nu-mi iese. {i atunci m\
gîndesc c\ undeva, în Bucure[tiul meu, pot oricînd s\-mi comand o carte cu ambalaj
personalizat, s\ o v\d pe cea mai frumoas\ fat\ din lume, [i s\ îmi amintesc mereu,
exact în acela[i loc [i mai ales iarna, de cel mai iubit de mine bucure[tean”. Sau iat\ o fraz\
de Ion Manolescu: „Bucure[tiul meu a disp\rut de trei ori. {i tot de-at`tea ori a reap\rut,
ca o femeie cu rochia [ifonat\.” Jean-Lorin Sterian face un memorabil personaj
imobiliar: „Berceniul mi-a dezv\luit Bucure[tiul s\r\c\cios, gri [i deprimant al cartierului.
Pentru prima oar\, nu m-am mai sim]it bine [i am `nceput s\ m\ g`ndesc cu nostalgie la
blocul de pe malul m\rii unde ̀ mi petrecusem adolescen]a. Dup\ ni[te ani care s-au scurs
`n cr\p\turile betonului, mi-am v`ndut apartamentul [i am redevenit chiria[ prin multe
locuri, ca o femeie dezam\git\ `n dragoste care-[i ofer\ cu u[urin]\ trupul oric\ruia se
arat\ interesat.” Dac\ nu m\ opresc, site-ul Metropotam [i prozele de acolo o s\-mi m\nînce
toat\ aceast\ dup\-amiaz\ de început de var\. 

Un alt loc în care citesc buc\]ele de
proz\ de calitate e 24-FFUN, în rubrica lui
Florin Iaru. Cred c\ numai lipsa de timp îl
opre[te pe Florin Iaru s\ fie scriitorul
care ar trebui s\ fie în acest moment [i mai
ales prozatorul de rafinament pe care îl
arat\ aceste fragmente de proz\ cu iz
autobiografic [i cu toate elementele,
mai ales de atmosfer\, ale unei literaturi
de cea mai bun\ calitate: „Cinci sau
zece? Ne-am uitat chiorî[ la na[ [i am hot\rît
c\ e destul cinci. Omul a mîrîit, a încercat

s\ pluseze. Plutonul a refuzat cu demnitate ost\[easc\. Dup\ exemplul curvelor ie[ite din
închisoare, pove[tile au n\p\dit toate compartimentele. B\[ina lung\ de dou\zeci de
metri. Lec]ia de filosofie din bud\. Furtul tancului. Pr\darea depozitului de hran\. Evadarea
la groapa cu var. Masca pe figur\. Nazometrele. Cur\]area cazarmei cu periu]a [i transportarea
gropii la gard. {irul de umilin]e, br\zdat de stîlpii de telegraf, s-a contaminat de o aur\
eroic\. Tusea-n front [i ]igara palmat\ sub limb\ luminau cerul vagonului.”

În ghidul rival, {apte sseri, mult mai atr\g\tor în general
pentru c\ nu e contaminat de sclifoselile ca]avenciene, citesc
prozele lui Mircea C\rt\rescu. E extraordinar\ abilitatea
acestuia de a-[i modela stilul în func]ie de cerere, de publica]ia
la a c\rei invita]ie r\spunde. E semnul profesionistului adev\rat,
care [tie totodat\ s\-[i p\streze marca proprie, din care o
nuan]\ important\, mai ales în aceste texte memorialistice,
este o megalomanie constant\ ce reu[e[te, paradoxal, s\ fie
extraordinar de simpatic\. Nu doar c\ Eminescul lui C\rt\rescu
e memorabil ca personaj, dar naratorul ar fi trebuit s\ fie...
prieten cu acesta: „M\-ntreb dac\ m-a[ duce s\-l v\d, dac\
prin absurd tehnologia ar permite un astfel de turism temporal.
Închipui]i-v\: s\-i vezi pe ei, cei ilu[tri, cei a c\ror fiin]\ te-a
schimbat ulterior, s\-i po]i pip\i [i s\ urli: este! Ce de in[i ar
roi în jurul lui Isus, al lui Da Vinci sau al lui Caragiale, s\ filmeze
b\t\lia de la C\lug\reni... Nu, nu m-a[ duce, de[i mi-ar fi foarte
greu s\ rezist. M\ mul]umesc cu chinuitoarea absen]\ care
este pentru mine Eminescu. Prietenul pe care trebuia s\-l am
[i nu l-am avut niciodat\.” O calitate a scrisului lui Mircea
C\rt\rescu, ce se vede bine în aceste texte aflate la grani]a dintre articolele sale politice
de ziar [i literatura propriu-zis\, este atitudinea tran[ant\. Cu alte cuvinte: curajul. A]i fi
uimi]i s\ constata]i cî]i scriitori români sînt lipsi]i de a[a ceva [i cultiv\ o ipocrizie p\guboas\
în primul r`nd pentru scrisul lor, c\ci acesta, adul]ii [tiu, nu se face doar din metafore, oricît
de fic]ional ar fi el. C\rt\rescu are curaj s\ scrie [i despre scriitori în via]\ [i s-o fac\
plastic [i pe bune. Unul care îmi vine în minte e }epeneag. Dar nu mai citez. 

Proz\ autentic\, vie, proasp\t\ ar mai fi de g\sit [i într-o mul]ime de bloguri, dar despre
asta în episodul urm\tor. Cert e c\ avem de c\utat nu doar între coper]i, fie ele chiar tari
[i lucioase. Proza nou\ st\ cîteodat\ între coper]i mult mai pu]in elitiste [i mai colorate
[i s-ar putea s\ aib\ acolo mult mai mul]i cititori. 
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… sim]eam enorm [i vedeam monstruos…
Iar lucrurile au r\mas cam la fel p`n\ am
dat la Litere în loc s\ aleg Administrarea
afacerilor, Rela]ii publice, SNSPA, Rela]ii
interna]ionale… Înv\]asem toat\ vara pentru
admitere, m\ a[teptam s\ primesc subiecte
despre Ion Barbu, Caragiale sau Ionescu.
Prima nemul]umire major\, subiectele de
admitere:  Natura în poezia eminescian\

[i „Prezenta]i subiectul romanului Ion“
. Nu era suficient c\ se iscase un scandal

na]ional în acel an legat de „intelectualul”
Ion, trebuia s\ ne înt`lnim [i la admitere. M\
s\turasem de Eminescu [i de Ion ca de toate
week-end-urile petrecute numai în cas\.
Apoi a urmat o serie de dezam\giri, majoritatea
colegilor mei s-au înscris pentru a urma o
carier\ în „pedagogie”, total rup]i de realitate,
ca [i dialogul de la primul examen oral:

Profesorul: Spune-mi defini]ia operei.
Ea: ??
Profesorul: Hai c\ e u[or, ai mai auzit-o

de at`tea ori p`n\ acum.
Ea: !!
Profesorul: Hai, defini]ia lui Vianu.
Ea: Opera este o scriere… de fantezie…

[i exprim\...
Profesorul: Oppera eeste pprodusul ffinalist…
Ea: ??
Profesorul (dup\ lungi a[tept\ri): Spu-

ne-mi ce ai înv\]at tu, prin cuvintele tale,
orice ai re]inut tu de la curs. Hai, g`nde[-
te-te.

Ea: …
Profesorul (dup\ 2 minute): M\i feti]o,

îmi pierd r\bdarea. Nu [tii nimic? Spune-mi
trei titluri de poezie de Blaga. Trei nume,
at`t. S\-]i dau 5. Aminte[te-]i doar titlurile,
nu trebuie s\ reci]i nimic.

Ea: … nu [tiu…
Profesorul: Arghezi? 2 nume, poftim

(explozia avusese loc deja). Ce-ai înv\]at
tu la Bac.

Ea: …

La acela[i examen, o coleg\ [tia defini]ia
operei. Începuse s\ vorbeasc\ despre poezie
înalt\, despre poe]i minori. 

Profesorul: D\-mi exemplu de poet minor,
s\ vedem.

Ea (f\r\ s\ stea pe g`nduri deloc): BARBU!
Ion Barbu.

… îînzzestrat ccu vvaloare, aal uunui aagent

moral ccare, îîntrebuin]`nd uun mmaterial [[i
integr`nd oo mmultipplicitate, iintroduce îîn rrealitate
un oobiect ccalitativ nnou…

… Poate c\ recitindu-l pe Caragiale altfel
dec`t am fost înv\]at\ în [coal\ mi-am mai
revenit de sub aceast\ îndoctrinare în edi]ie
nou\.

… Foarte bun cunosc\tor al formelor
comice vechi [i al spectacolelor descinz`nd
din carnaval, dramaturgul î[i pune o mare
parte a operei sub semnul „lumii r\sturnate”.3

Numai a[a am ajuns s\-l iubesc pe Caragiale,
citind forme dramatice vechi. De aici a pornit
totul, sau mai bine spus, de pe sc\rile Casandrei
unde v\zusem prima dat\ o adaptare a
commediei dell’arte. Casandra devenise locul
meu secret, unde m\ duceam îmbr\cat\ în
blugi [i înc\l]\ri sport, unde nu pl\team bilet,
unde auzisem prima dat\ de teatrul sport,
unde pl`ngeam la Pesc\ru[ul de Cehov [i
a[teptam ner\bd\toare în fiecare an decernarea
premiilor UNATC. Din p\cate, la scurt
timp, Studioul Casandra a devenit comercial
- înainte vedeam Cu[ca de Mario Fratti a
cincea oar\ cu sala goal\ iar acum publicul
se înghesuie s\ vad\ live toate vedetele de
la Acas\.

Tem\. Se discut\ paralela: O nnoapte
furtunoas\ v\zut\ la Casandra, în distribu]ie
studen]ii din anul IV actorie, coordona]i
de prof. Gelu Colceag [i O sscrisoare ppierdut\
v\zut\ la Teatrul Na]ional, regia Grigore
Gon]a. Cum este jucat Caragiale azi, Caragiale
al anului 2008:

Part One. O nnoapte ffurtunoas\ la Casandra
mi-a spus de sute de ori c`t de mare este dl
Caragiale [i cum poate face o sal\ arhiplin\
de tineret în blugi, cu dread-uri, super rasta
people, cu fulare funky, ascult\tori de
Radiohead [i  Urma, drum and bass [i
Omul cu {obolani, s\ r`d\ în hohote, cu lacrimi
ca la cel mai reu[it spectacol de stand-up
comedy. R\spunsul este simplu: actorii [i
regia au în]eles c\ textul, scenografia [i toate
detaliile l\sate de Ion Luca trebuie respectate
sau, înc\ mai bine, improvizate cu stil. Au
avut un succes enorm prin redarea exact\ a
textului [i a timpului, dar [i prin aerul proasp\t
al distribu]iei. Pur [i simplu se sim]ea energia
de început de carier\, c`nd totul se poate
bricola cu succes [i mereu în ultima clip\.
Îmi amintesc [i m\ amuz teribil [i acum c\,
în momentul în care Venturiano s-a trezit
singur în odaie, ]in`ndu-[i monologul în timp

ce era c\utat cu furie prin împrejurimi, s-a
apelat la o mic\ improviza]ie pe textul lui
Caragiale. Actorul a luat masa, a dat jos
pachetul de tabac, ziarele vremii [i fa]a de
mas\ [i a r\sturnat-o cu fa]a la public. A f\cut
din ea o tabl\ [i a început s\ deseneze cu o
bucat\ de var pe unde a fost el h\ituit pe
afar\ [i cum s-a ascuns de jup`n Dumitrache
în butoiul cu var.  Ne ar\ta prin c`te a
trecut, ca s\ în]elegem povestea [i, eventual,
s\-i spunem noi, publicul, ce-ar mai fi de
f\cut. Moment de senza]ie: toat\ sala s-a
ridicat în picioare.

Part Two. Cu tot av`ntul [i cu toat\
bun\voin]a, am mers s\ v\d O sscrisoare
pierdut\ la Na]ional. Am avut loc în primul
r`nd [i m-am plictisit enorm. Decor: ni[te
perdele înalte, spumoase [i, în mijloc, o mare
canapea de dalma]ian. Mihai C\lin în rolul
lui Tip\tescu a fost primul detaliu nepotrivit:
Tip\tescu este un ins foarte rezervat [i calm.
Mihai C\lin l-a transformat pe Tip\tescu în
cel mai mare nevrotic obsesiv-compulsiv din
literatura dramatic\ româneasc\. În]eleg c\
s-a dorit o proiec]ie a secolului XIX în secolul
XXI, dar, din p\cate, una extrem de nereu[it\.
Valsuri, mult fast, dichis; personajele p\reau
demne de acest lux exagerat [i se comportau
ca atare. Privat de continuitate, spectacolul
nu a fost altceva dec`t o în[iruire de momente
actualizate for]at. În spate, ni[te copii probabil
se plictisiser\, ca [i mine, de acela[i text
povestit la ora de român\, cu nimic nou în
afar\ de decor, [i începuser\ s\ vorbeasc\.
Oripilat, Ca]avencu (Claudiu Bleon]) [i-a ie[it
din rol [i a început s\ le ]in\ moral\ copiilor
c\ nu se comport\ cum trebuie la teatru,
s\ treac\ s\ joace ei pe scen\ dac\ tot [tiu
textul. A încercat un fel de moral\-comic\,
dar, din p\cate, jocul didactic a sf`r[it prin
a deveni un moment crispat. 

Dup\ spectacol, onor regizorul Grigore
Gon]a a primit un feedback pe m\sur\: 

Iulia Popovici: „Ce-am v\zut, deci? Textul
pe care-l arhi[tiam, ni[te actori buni pe care
Grigore Gon]a a reu[it performan]a de a-i
face s\ joace prost (negre[it, cel mai bun
actor de pe prima scen\ a ]\rii a fost, de data
aceasta, dalma]ianul; cu c`t\ gra]ie traversa
el scena!), un decor minunat, dar din alt
spectacol, o regie de-o cau]i cu lum`narea [i
n-o g\se[ti (poate s-o vezi c`nd rezolv\ ie[irile
din scen\ ale personajelor prin c\derea

cortinei, de-ajungi s\ crezi c\ piesa are [apte
acte).” 6

Mihaela Michailov: „Scrisoarea ppierdut\
regizat\ de Grigore Gon]a este aidoma
dalma]ianului care traverseaz\ scena din
c`nd în c`nd: cu multe pete negre. Spectacolul
nu are, din p\cate, frumuse]ea [i distinc]ia
rasei cu pricina. Are, în schimb, multe momente
moarte, un divertisment facil bazat de cele
mai multe ori pe «cioace» [i pe interpret\ri
de suprafa]\, destul de [terse. Se vrea modern,
îns\ nu reu[e[te dec`t s\ fie plat [i siropos,
l\s`nd multe lucruri nerezolvate. Nu este
valorizat aproape deloc echivocul at`t de
suculent la Caragiale, muchia de cu]it pe
care evolueaz\ personajele, jongl`nd cu
un paradox extrem de subtil [i ofertant. Cred
c\ principala problem\ a spectacolului `[i
are originea într-o lectur\ eronat\ a textului
[i în special a rela]iilor dintre personaje,
reduse la c`teva locuri comune.”8

Caragiale chiar a scris înaintea lui Jarry
[i a scris at`t de pu]in teatru. Victor Ion Popa
spunea, în 1931, c\ stilul Caragiale este
singura tradi]ie serioas\ [i definitiv acceptat\
în teatrul românesc. Din el se va desprinde,
mai t`rziu, o important\ direc]ie de evolu]ie
a teatrului european modern.

Pentru toate acestea, cu siguran]\ n-a[
îndr\zni s\ practic starshitting9-ul în vizit\
la casa memorial\ „I.L. Caragiale”, de[i mi
s-a propus.

______________
1 MMoonnoolloogg bbuurrlleesscc în  I.L. Caragiale, II. Teatru,

Bucure[ti, Editura Academiei Române, Univers
Enciclopedic, 2000

2 Stencil pe Lipscani
3 I. Constantinescu, CCaarraaggiiaallee [[ii îînncceeppuuttuurriillee

tteeaattrruulluuii eeuurrooppeeaann mmooddeerrnn, Bucure[ti, Minerva, 1974
(c`teodat\ [i pe www.referate.ro)

4 Venturiano este prins într-o lupt\ slow motion ,
pe vremea c`nd Mihai „B\nel” Bendeac era student
(aici, Nae Ipistatul).

http://www.unatc.ro/index.php?lang=ro&dir=/
CASANDRA

5 L-au alergat [i l-au h\ituit în timp ce o pisic\ îl
d\dea de gol în butoiul cu var.

http://www.unatc.ro/index.php?lang=ro&dir=/
CASANDRA

6 O cronic\ de excep]ie.Varianta full aici:
http://agenda.liternet.ro/articol/254/Iulia-Popovici/
O-scrisoare-pierduta-urma-dalmatianului-scapa-
turma.html

7

http://www.claudiubleont.ro/home_det.php?idd=1
8

http://www.observatorcultural.ro/informatiiarticol.ph
tml?xid=8176

9 v. terminologia lui Lorgean

Irina MACEDONSKI

monolog burlesc1

I.L. CCaragiale

Irina  Macedonski, 20 ani, student\ în anul II la Facultatea de Litere, Universitatea Bucure[ti.
Se num\r\ printre studen]ii care frecventeaz\ cenaclul Atelier ppostmodernist, condus de
Ion Manolescu, în Facultatea de Litere. Este ini]iatoarea unui amplu proiect de
rebranduire a poetului Alexandru Macedonski, prima materializare a proiectului fiind apari]ia
volumului bilingv de poezii If II kknew // DDe-aa[ [[ti – PPoetry bby AAlexandru MMacedonski, translated
by Valentin Petcu, Editura Xlibris, Philadelphia, SUA, aprilie 2008.

http://www.macedonski.net/ 
http://www.lettrefrappe.blogspot.com/ (cafeneaua virtual\ în care cele cinci Literate

Înaripate asistate de prietenul lor imaginar Sechele - mai nou [i  favourite pet - dau în c\r]i
[i ghicesc în cafea)

http://dubwoofa.hi5.com
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N u am ales cu premeditare cartea lui Chad Kultgen. S-a întîmplat
pur [i simplu s\ dau peste ea [i, în naivitatea mea, titlul The
Average AAmerican. AA nnovel mi s-a p\rut catchy, am crezut c\
ar putea fi vorba despre ceva interesant. În plus era vorba

despre un debut recent, din 2007. Dup\ doar primul capitol (care sun\ a[a:
„Chapter One - Christmas with Mom and Dad: Same old bullshit”. Atît), eram
sigur c\ o s\ îmi plac\ aceast\ carte. Nu s-a întîmplat. Nu am înghi]it prea
bine misoginismele [i atitudinea sexist\ a personajului (nenumit) din primele
pagini, îns\ m-am gîndit c\ probabil ele s`nt necesare pentru a demonstra
ceva, iar la un moment dat totul va lua o alt\ întors\tur\. S-a dovedit c\ nu
sînt o chestie episodic\, ci se întind pe tot parcursul c\r]ii, ele fiind, de fapt,

îns\[i miza ei. 
Mai ]ine]i minte filmul What WWomen WWant, în care Mel Gibson are super

puterea de a citi gîndurile femeilor? Ei, bine, The AAverage AAmerican seamn\ un
pic cu acest film, doar c\ în acest caz Kultgen ne arat\ ce-[i doresc b\rba]ii, f\cînd

din fraza „b\rba]ii se gîndesc la sex din 6 în 6 secunde” o regul\ de aur a c\r]ii
sale. Iat\ cîteva exemple din ce îi trece unui average American male prin cap:

„Pass another hot college bitch on my way back home. Say hi to her. Think
about what would be like to fuck her in my shower.”, „Wonder if anybody was

fucking in fifth grade”, „wonder if Oprah Winfrey sucks cook, or ever has for that
matter”, „I get dressed and go to the gym. On my way there, I imagine fucking

every girl I pass.”, „I wonder what retards are like when they fuck - if they’re crazy, or
if they go limp”. Iar romanul este construit în propor]ie de 70% numai din astfel de

pasaje. Povestea în sine este destul de simpl\ [i de banal\. Avem un b\rbat la vreo treizeci
de ani care „gînde[te cu penisul”, locuie[te `n L.A., toat\ ziua „o arde aiurea” - descarc\

filme porno de pe net, se masturbeaz\, se joac\ pe calculator, se întîlne[te cu prietenii la
bere -, are o prieten\ enervant\, c\reia îi strecoar\ pastile pisate de m\rit sînii în mîncare

[i îi d\ papucii atunci cînd se ive[te ceva mai bun, pentru ca mai apoi s\ î[i dea seama c\ noua
lui rela]ie se transform\ încet [i sigur în vechea sa rela]ie. Ce face digerabil\ aceast\ carte

este stilul în care este scris\: rece, crud [i cinic, izbitor - chiar dac\ jignitor - de sincer, iar dialogurile
sînt foarte bune. 

Au existat momente în care m-am întrebat dac\ nu cumva am în fa]\ o lucrare feminist\, tocmai
pentru lumina proast\ în care îi pune pe b\rba]i, deoarece confirm\ stereotipurile de genul „b\rba]ii

nu se gîndesc la nimic altceva decît la sex”, „pentru b\rba]i femeile nu sînt altceva decît ni[te
obiecte sexuale”. Nu m-am l\murit nici pîn\ acum, îns\ tind s\ cred c\, de fapt, este mai mult o carte

îndreptat\ împotriva rela]iilor monogame [i a c\sniciilor, un fel de ironie ieftin\ asem\n\toare cu cele
de pe tricourile cu imprimeuri ce ̀ nf\]i[eaz\ un cuplu proasp\t c\s\torit, iar sub poz\, mesajul „Game Over”.

De aceea o recomand c\lduros de]in\torilor de astfel de obiecte vestimentare [i celor care sînt de p\rere
c\ b\rbatul este neap\rat un animal poligam: se vor sim]i r\zbuna]i, reprezenta]i [i probabil c\ se vor [i amuza

copios. Într-un interviu, Chad Kultgen spunea c\ romanul s\u este un fel de r\spuns la toate sitcom-urile cu
care a crescut în care personajele b\rb\te[ti sînt prezentate ca fiind ]inute sub papuc de c\tre so]ii [i obliga]i s\

fac\ tot felul de lucruri pe care nu le doresc (s\-[i duc\ nevasta la oper\) deoarece altfel vor fi priva]i de sex (vezi

I take another bite of scrambled eggs knowing that any bitch I ever fuck will
ultimately become any other bitch I’ve ever fucked and they’ll all become the fat
old bitch eating yogurt in the airport. I look at Alyna and I see Casey, Jenna, Katy,
and every bitch I’ve ever fucked or gotten head from or a hand job or even though
about while I jerked off. There is nothing better. There is no fucking escape.

- Chad KKultgen 

ce-[i doresc b`rba]ii

Chad Kultgen, TThhee AAvveerraaggee AAmmeerriiccaann
MMaallee.. AA NNoovveell, Harper Perennial, 2007.

n u mi-am `nchipuit c\ voi ajunge s\ scriu pe blog din negre[ti oa[, a[a cum nu 
m-am g`ndit c\ voi merge vreodat\ pe jos `n tunelul de metrou la ora 2 noaptea.
(`ntre sta]iile obor [i victoriei)
lucrurile se `nt`mpl\, pur [i simplu.

n-am stare s\ m\ uit la filme, s\ citesc, s\ scriu ceva `nchegat. 
am intrat `n pielea ponosit\ a unui pelerin.
peisajele [i oamenii se schimb\ [i eu odat\ cu ei. atunci c`nd hermes m\ `nghionte[te, ap\s pe
butonul aparatului de fotografiat.
la un moment dat, c`nd c\l\toria se va fi ispr\vit, degetele vor prinde via]\ [i m\ vor t`r` spre
laptop. le voi urma supus, rug`ndu-le s\ m\ lase s\ le aduc `n preajm\ o can\ mare de cafea.
vor tasta amintiri fragmentate, memorii fic]ionalizate `n care personaje reale vor trece prin
`nt`mpl\ri inventate.
aromele m`nc\rurilor `ngurgitate vor trece printr-un proces de digestie auctorial [i se vor
transforma `n pove[ti.

`n cluj, o femeie striga pe strad\ „v\ iubesc!, v\ iubesc pe to]i!“ [i r`dea fericit\.
ca un star `mb\tr`nit d`nd un concert de come back `n fa]a unor fani fideli, la fel de decrepi]i.

`n satu mare, `n fa]a teatrului, orchestra d\dea un concert de music\ experimental\. `n loc de
arcu[, foloseau ziare f\cute sul.

`n cannes, la ora pr`nzului, un tip `n smoching, cu o cheie de contact `n m`n\, `ncerca s\-[i g\seasc\
scuterul de-a lungul unui lung [ir. era at`t de beat, c\ nu reu[ea s\ stea `n picioare f\r\ s\ se sprijine
de zid. sper c\ nu l-a g\sit.

`n certeze, femei `n v`rst\ `mbr\cate `n fuste tradi]ionale, mai scurte de genunchi, venind de la
biseric\. un costum popular complet cost\ mai mult de 25 de milioane.

`n autogara din gherla, c\ut`nd toaleta, am intrat `ntr-o sal\ mizer\ unde doi indivizi jucau tenis
de mas\. jucau `nd`rji]i. toaleta era mizerabil\.

pe un taxi din baia mare scria c\ primesc comenzi [i pe messenger.
victor socaciu c`nta `n tg. mure[ pentru candida]ii partidului rom<niei europene. pe un 4X4

erau lipite afi[e electorale reprezent`nd un tip chelios [i `ndesat, cu musta]\ de kaiser. c`nd
portiera s-a deschis, din\untru a ]`[nit cineva a c\rui mutr\ `mi p\rea familiar\. era tipul de pe
afi[e.

#
`n apartamentul meu din [ipotul f`nt`nilor st\ acum david. ne-am `nt`lnit la petrecerea shooting
stars de la berlinale.
era proasp\t mutat `n berlin [i vorbea despre ora[ cu acela[i entuziam cu care vorbeam [i eu.
de[i el venea din munich.
david e fotograf. din pozele lui se vor na[te alte istorii, despre bucure[ti, care se vor pune `n
mi[care ca picioarele unui miriapod uria[, alc\tuit din pove[ti [i frun]ile `ncre]ite ale celor
care le vor consuma.

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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Everybody LLoves RRaymond sau King oof QQueens). A[adar romanul
s\u se vrea, de fapt, un manifest pentru drepturile, pentru
emanciparea b\rba]ilor, al\turi de acea categorie care militeaz\
pentru o zi a b\rbatului pe 14 martie intitulat\ Steak aand BBlowjob
Day, ca `n reclama la berea Bergenbier sau, mai nou, la berea
Stejar –– „Sînt b\rbat [i m\ mîndresc cu asta!”. 

Un lucru interesant [i surprinz\tor în leg\tur\ cu aceast\ carte
este c\ nic\ieri nu întîlnim atitudini homofobe. Aici intervine
twistul nea[teptat al c\r]ii, faptul c\ machismul nu presupune [i
homofobie. E o lec]ie care la noi înc\ se înva]\. Unul dintre prietenii
cei mai buni ai povestitorului este un tip gay, Carlos, iar în capitolul
[ase, My GGay BBudy, discu]ia dintre cei doi subliniaz\ avantajele pe
care le au b\rba]ii gay pentru c\ nu au de-a face cu femei: „But a
woman would never be that honest and no guy can say anything
even close to honest to a woman if he ever wants to get laid. But
if you just get rid of all that woman shit, all you’ve got left is two
guys who want to fuck and have no problem telling each other as
much.” Din cele cîteva capitole în care povestitorul i se plînge
prietenului gay de problemele pe care le are cu femeile putem trage
concluzia c\ heterosexualitatea este o povar\ pentru to]i b\rba]ii
(americani) obi[nui]i. De[i romanul lui Kultgen este scris în stilul unei
confesiuni sincere 100% [i cu pasaje foarte conving\toare pe
alocuri, nu po]i s\ îl iei prea în serios. 

În State p\rerile în leg\tur\ cu debutul lui Kultgen sînt împ\r]ite
între genial [i dezam\gitor. Mie mi-a l\sat un gust amar - o viziune
reduc]ionist\ deopotriv\ în ceea ce prive[te imaginea b\rbatului, cît [i
cea a femeii. O carte care, dac\ se va traduce vreodat\, probabil va
avea un succes destul de mare la noi [i va fi ridicat\ în sl\vi de c\tre revistele
pentru b\rba]i, îns\ de care eu v\ recomand s\ v\ feri]i ca de spamurile
acelea cu desene explicite care vor s\ ilustreze ce e în mintea b\rba]ilor.

Romanul lui Chad Kultgen are [i un site (www.averageamericanmale.com)
pe care pute]i citi cîteva fragmente din roman sau viziona clipurile publicitare
care au crescut semnificativ vînz\rile. Ca s\ v\ face]i o idee atît despre mesajul
c\r]ii, cît [i despre func]ionarea acestei strategii în marketizarea literaturii,
într-unul dintre clipuri, la o mas\ în familie, p\rin]ii fetei întreab\ delicat cînd
vor vedea un inel pe mîna fiicei lor; personajul masculin r\spunde politicos: „When
she learns how to swallow without gagging and when she’ll take it up the ass
without crying, I think we’ll move forward. You need those yams?”.

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 24 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. 

Drag\ A.I... , 

Mi-am propus s\ nu scriu niciodat\ despre fotbal. În România, din p\cate, [tirile despre
sport sînt reduse la [tiri despre fotbal [i, de la C\t\lin Tolontan la Radu Cosa[u, to]i comenteaz\

(cînd e vorba despre sport), cu mici sc\p\ri, doar fotbalul. Vi-i imagina]i pe cei doi comentînd
altceva decît fotbal în materie de sport? Eu da. Pe Cosa[u comentînd box [i afirmînd la o lovitur\

de K.O. a unui boxer „Iat\ critica ra]iunii pure!” (fapt autentic [i confirmat de R.C.), iar pe Tolontan
comentînd „în direct” un meci de [ah. Dar astfel de minuni nu se întîmpl\, c\ci prea multe „nimicuri”

fotbalistice sînt de comentat. {i eu admir fotbalul, dar nu voi vorbi despre el, ci despre Moscova,
ora[ în care se joac\ marea final\ UEFA Champions League. Amicii care [i-au luat bilete m\ tot

întreab\ „cum e la Moscova” [i eu le spun de fiecare dat\ c\ „Moscova poate fi de foarte multe feluri”,
a[a c\ s\ fie preg\ti]i. Pentru ei am întocmit un ghid minimal de utilizare a ora[ului. El sun\ în felul

urm\tor (varianta scurt\).
Aeroport. Paradoxal, în ciuda faptului c\ la Moscova totul e foarte mare, imens, aeroportul e mic.

Abia acum se construie[te ceva de propor]ii. Aten]ie la birocra]ie. A nu se vorbi în plus [i f\r\ noim\.
A nu se glumi. Birocra]ia rus\ e „serioas\”, nu [tie de glum\ [i îi place s\ i se r\spund\ la întreb\ri
exact [i la subiect. Orice zîmbet [i cuvînt în plus creeaz\ suspiciuni. E de preferat s\ fi]i un „om f\r\
însu[iri”. Asta e valabil doar pentru rela]ia cu birocra]ia statului. Poli]ie, GULAG, Armat\ Ro[ie, (pîn\ [i)
Biseric\, sînt întreprinderi de stat, deci serioase. 

Drumul spre ora[. Dac\ ave]i bani, e preferabil taxiul. Pre]ul nu dep\[e[te 50 euro. Negocia]i f\r\
probleme, cu toate c\ engleza nu e punctul tare al ru[ilor. Dac\ nu v\ gr\bi]i, pute]i lua autobuzul care
v\ duce pîn\ la prima sta]ie de metrou (Recinoy Vogzal ) [i de acolo, cu metroul ajunge]i în orice col] al
Moscovei. Pre]urile la transportul în comun sînt aproximativ ca ale noastre.

Metroul. E unul dintre cele mai bune [i mai func]ionale metrouri din lume. Nu exagerez. Fiecare garnitur\
vine în maximum 2 minute [i te duce oriunde în Moscova, f\r\ a avea nevoie de mai mult de 2
schimb\ri. Circul\ cu o vitez\ destul de mare, îns\ cum capitala Rusiei are o raz\ de aproximativ 100 de
km, po]i avea nevoie de minimum o or\ pentru a o traversa. E bine s\ ave]i o hart\ a metroului cu voi [i,
v\ rog, exersa]i cititul literelor kirilice. S-ar putea ca numele sta]iilor s\ nu fie trecute [i cu litere latine [i
pîn\ ve]i buchisi sta]ia „Ma-ya-ko-v-s-k-a-ya” s\ o fi pierdut demult. Fiecare linie are o culoare. Schimbarea
de pe o linie/culoare pe alta se face la orice intersec]ie de linie, ca mai în toate metrourile. Pentru a traversa
mai u[or ora[ul, folosi]i „koli]evaia”, linia maro care le une[te pe toate.

Taxi. Nu c\uta]i firmele galbene sau alte soiuri de însemne ale taxiurilor. Ele sînt aproape
inexistente. Îns\ nu dispera]i, c\ci taxi în Moscova înseamn\ orice ma[in\ care se mi[c\. Tehnica e
simpl\ [i sigur\, indiferent dac\ e amiaz\ sau miez de noapte. Se iese în strad\ sau ̀ n bulevard [i se întinde
mîna. În maximum 2 minute se opre[te o ma[in\. Spui adresa la care trebuie s\ ajungi. El î]i spune
pre]ul. Tu reduci 30% din sum\, el accept\ [i tu te urci, pleca]i [i ajunge]i la locul stabilit. Tarifele sînt
exacte (cu aproxima]ie, fire[te), pre]urile nu foarte mari (aproximativ ca cele din Bucure[ti), îns\ distan]ele
la Moscova sînt mari. To]i m\ întreab\ dac\ sînt „sigure”. {i eu i-am întrebat pe amicii  mei de la
Moscova [i ei au rîs. Sînt foarte sigure c\ci „ru[ii r\i nu merg cu taxiul” zice un nou proverb urban. 

Stadionul. E la locul lui [i, ca în toate stadioanele de fotbal din lume, lucrurile se întîmpl\ la fel.
Totul e s\ fii în galeria care trebuie. 

Pre]uri [i localuri. Cînd moscovi]ii v\ spun c\ ceva e scump, trebuie s\ se traduc\ prin „enorm, enorm
de scump”. Mare aten]ie la crî[mele [i la restaurantele pe care le vizita]i!  A se comanda numai dup\ un
studiu am\nun]it al „meniului” [i mai ales al pre]urilor. Nu comanda]i f\r\ a [ti cît cost\, c\ci pute]i avea
mari surpize. Nu merge]i în localurile „elitnnîe” (de elit\), c\ci acest termen nu mai desemneaz\ ceva
cultural, ci economic. Înseamn\ ceva enorm de scump. Dac\ v\ „teme]i” de ru[i, merge]i în localurile
pentru „expa]i” (str\inii, occidentali de regul\). Astfel de localuri sînt multe [i în ele se vorbe[te
numai în englez\ [i `n german\. Dar [i ele sînt destul de scumpe. Recomand buc\t\ria caucazian\
(georgieni, azeri sau armeni) sau uzbec\. Din buc\t\ria rus\ recomand „blinî” (cl\tite care pot fi umplute
cu orice, mai ales cu icre ro[ii pentru atmosfer\) [i „pilimeni” (un soi de col]una[i care pot fi umplu]i
cu orice). Pe strad\, a se mînca obligatoriu „karto[ka” (cartofi cop]i [i umplu]i cu tot soiul de ingrediente),
sînt la tot pasul. Dac\ vre]i s\ vede]i lumea „glamour” a „noilor ru[i”, vizita]i localurile de pe „Rublyovka”.
Îns\ v\ trebuie mul]i bani [i, chiar [i a[a, s-ar putea s\ nu trece]i „face control-ul”.

Nu v\ propune]i s\ vizita]i Kremlinul [i Pia]a Ro[ie. Oricum ve]i trece pe acolo. În rest, pute]i
vizita orice v\ recomand\ ghidurile turistice.

Brandul „român” sau „România” s-ar putea s\ nu v\ foloseasc\ la nimic. Spre deosebire de
branduri precum „bulgar” „ungur” sau „ceh”, care spun destul de mult pentru rusul de rînd, brandul
„român” este, din p\cate, nefunc]ional. Dar asta s\ nu v\ descurajeze, c\ci e mai bine s\ nu spun\
nimic, decît s\ spun\ prea multe. În acest caz, folosi]i-l pe post de „brand exotic”. Ve]i fi surprin[i
de cît de curio[i pot fi ru[ii [i c\ nimic din ce era]i convin[i c\ „[ti]i” despre ru[i nu e chiar a[a.
Prea des „brandul de ]ar\” con]ine [i o mul]ime de prejudec\]i. Iar ultima glum\ a lui Abramovici
e tipic ruseasc\ (adresat\ echipei sale): „Oricum ve]i merge ̀ n Rusia, numai c\ nu [tiu înc\ dac\
la Moscova sau în Siberia”. R\spunsul îl vom afla dup\ meci.

Cînd v\ ve]i întoarce acas\, totul vi se va p\rea foarte mic, lini[tit [i ieftin.
Cam acestea au fost cîteva sfaturi pentru cei care vor s\ viziteze Moscova în aceste

zile. 
Cu simpatie, V.A.

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
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C
olajele s-au n\scut din pasiunea artistului pentru
reviste [i ziare, pe care le-a colec]ionat de-a lungul timpului,
[i din care a decupat fotografii cu personalit\]i politice,
staruri de cinema, oameni de cultur\. Începînd cu anii ’70
- ’80, personajele au început s\ prind\ via]\ în pove[ti

coerente [i articulate, cu ironii bine dozate - colajele realizate pe carton
reu[ind s\ suprapun\ cu foarte mult\ discre]ie realit\]i aparent complet
incongruente. Inten]ia de la baza lor e aceea de a face filme - Ion Bîrl\deanu
[i-ar fi dorit s\ fie cineast. Rezultatul e o form\ de pop-art cu accente
suprarealiste, care [ocheaz\ [i amuz\ prin firescul unor al\tur\ri foarte
stranii. „Porne[te de la un talent nativ de desenator [i, dorindu-[i s\
regizeze sau s\ joace în filme, creeaz\ o lume imaginar\ proto-pop care
este cu dou\zeci de ani înaintea unei recept\ri române[ti, deoarece
stilistica pop este o realitate post-decembrist\ în România, o consecin]\
direct\ a societ\]ii de consum”, explic\ Dan Popescu. Nu scap\ de ironia
artistului nici tovar\[ul Ceau[escu, nici Ion Iliescu, încadra]i într-un colaj
de un porc care gui]\, sub un afi[ cu Adrian P\unescu, [i de Sylvester
Stallone. Ion Bîrl\deanu se joac\ cu istoria, o rescrie într-o cheie parodic\,
suprapune pove[ti [i fundaluri îndemnînd la deta[are [i la amuzament,
reu[ind s\ creeze zeci de scenarii posibile pentru istoria noastr\ recent\. 

Cele 16 colaje din expozi]ia Realpolitik sînt dintre cele mai noi, fiind
toate realizate dup\ 1989. „Sînt f\cute între 1990 [i 1996 [i constituie
o critic\ cinic\ la adresa tuturor «vîrfurilor» politicii române[ti care au
populat spa]iul public românesc. Ceau[escu are un loc aparte,
politica post-decembrist\ fiind [i ea prezent\ prin Iliescu, Constantinescu,
Funar, Petre Roman sau Adrian P\unescu. O via]\ întreag\, Ion Bîrl\deanu
a ales libertatea [i a dispre]uit orice tip de autoritate conven]ional\.
În colajele lui, el [i-a construit arena sa imaginar\ în care era imbatabil,
în care fariseismul era înfrînt în uralele publicului [i în care filmul se
desf\[ura dup\ un scenariu umanist-ironic”, explic\ Dan Popescu.
„Înainte cu o s\pt\mîn\ de vernisajul de fa]\, nea Ion mi-a ar\tat
ni[te lucruri pe care el le consider\ mai degrab\ «art\ copiativ\», dar
care pentru mine reprezint\ veriga lips\ din tot proiectul s\u artistic.
Prin anii ’70, în timp ce se ducea spre [antier, obi[nuia s\ ciopleasc\
în tramvai tot felul de logouri în lemn. Printre aceste lucr\ri absolut
fascinante am dat de o medalie comunist\ de lemn. Este replica
exact\ în lemn a medaliei «erou al muncii socialiste». Este o medalie
f\cut\ de nea Ion la începutul carierei lui [i pe care acum o poate
purta cu mîndrie ca un gladiator ce-[i etaleaz\ gladius-ul de lemn (rudis),
semn al libert\]ii cî[tigate în aren\”.re
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Ion Bîrl\deanu ar fi
putut s\ fie, f\r\ prea mari eforturi, un
personaj de roman. De curînd îns\ s-a
lansat în lumea artistic\. Cel mai nou
artist din portofoliul galeriei H’art a
avut vernisajul primei sale expozi]ii la
jum\tatea lunii mai, dup\ mai bine de
dou\zeci de ani în care a lucrat la
colajele din seria Realpolitik. Povestea
lui, rezumat\ de Dan Popescu,
curatorul expozi]iei, e urm\toarea:
„Este n\scut în 1946 [i timp de mai
bine de treizeci de ani a evitat s\
devin\ un cet\]ean onorabil. Pe
vremea comunismului a schimbat
toate muncile posibile. La dou\zeci de
ani pleac\ din satul s\u natal
(Z\podeni, jude]ul Vaslui) [i începe s\
munceasc\ la stuf în Tulcea, docher în
Constan]a. În Bucure[ti este pe rînd
gropar, t\ietor la gater, paznic sau
muncitor necalificat la Casa Poporului.
Dup\ 1989 tr\ie[te din resurse
marginale ocupîndu-se ca un
freelancer de selectarea gunoiului
într-o curte de bloc de pe strada
Mo[ilor [i face mici servicii locatarilor
din împrejurimi. Nu-[i întemeiaz\ o
familie [i nu se mai angajeaz\”. În tot
acest timp, îns\, a lucrat la un proiect
artistic care reconstituie, cu un umor
spumos, o lume în care personajele
principale sînt tocmai cei care au dat
tonul politicii române[ti în ultimele
decenii - de la Nicolae [i Elena
Ceau[escu pîn\ la Ion Iliescu [i Emil
Constantinescu. 

ruxandra ana
Ion B`rl\deanu, Untitled, 1992, collage, 21x37 cm

Ion B`rl\deanu, Untitled, 1994, collage, 21x37 cm

Ion B`rl\deanu, Untitled, 1996, collage, 21x37 cm
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RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din
Bucure[ti [i e student\ la Facultatea de Limbi Str\ine, sec]ia polon\-
german\. 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. 
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BBRRAACCOO
DDIIMMIITTRRIIJJEEVVIICC::
Louvre iis mmy sstudio, 
street iis mmy mmuseum (MNAC)

Curatori: Magda Cârneci, Mihai Oroveanu, Oana T\nase

D
e la debutul carierei sale la sfîr[itul anilor ’60 în
cadrul curentului conceptualist, lucr\rile lui Braco
Dimitrijevic s-au opus constant multor feluri
de stereotipuri de gîndire [i de comportament
legate de no]iuni „sacre” cum ar fi puterea [i

faima, geniul [i absolutul creativit\]ii artistice, inova]ia cu orice
pre] [i istoria cu majuscul\. Dar ceea ce îl singularizeaz\ între
al]i arti[ti radicali este faptul c\ impulsul s\u pentru relativism
[i desacralizare, atitudinea critic\ vizavi de autoritate [i dogm\
nu au fost niciodat\ lipsite de un sim] al elegan]ei [i al armoniei,
de o preocupare empatic\ pentru ideea, grija de „cel\lalt”, fie
c\ a fost vorba despre un om necunoscut, despre un animal, o
pas\re sau o cultur\ str\in\. Braco Dimitrijevic este un artist
care a ales s\ foloseasc\ instrumentele istoriei artei pentru a
elibera arta, arti[tii [i publicul de prea mult\ istorie, [i face
aceasta cu armele puternice ale bunului sim], ale „bunelor
maniere” [i ale normalit\]ii (Magda Cârneci).

S
fîr[itul regimului comunist în Polonia, sfîr[itul cenzurii
[i instalarea democra]iei au marcat un punct de cotitur\
în arta polonez\: eliberarea exprim\rii artistice a deschis
noi spa]ii de dezbatere, îndep\rtîndu-i pe arti[ti de
misiunea asumat\ pîn\ atunci, aceea de „rescriere” a

marii nara]iuni patriotice. Expozi]ia organizat\ de Institutul Polonez
în colaborare cu MNAC reune[te lucr\ri semnate de 18 arti[ti [i include
fotografii, instala]ii, sculptur\, light-box [i video. Aten]ia arti[tilor
polonezi se îndreapt\ spre imaginarul totalitarismului, spre realit\]ile
lumii postcomunise [i postmoderne, dar ridic\ [i probleme legate de
gender [i de discriminare. Elźbieta Jabłońska atac\ stereotipurile
masculine, pozînd în eroin\ a treburilor casnice, îmbr\cat\ în costum
de Superman, Spiderman sau Batman, subliniind felul în care cultul
performan]ei în epoca modern\ e solidar imaginarului b\rbatului.
Acela[i discurs critic, dar cu o doz\ mai mare de brutalitate, se reg\se[te
[i în lucr\rile Dorotei Nieznalska. În instala]ia Pasiune, ea expunea
fotografia unui penis a[ezat\ într-un spa]iu iluminat în form\ de cruce.
Lucrarea consacrat\ formelor autoritarismului masculin i-a atras
artistei o condamnare pentru ultraj adus sentimentelor religioase. O
alt\ tem\ recurent\ între arti[tii polonezi contemporani este imaginarul
totalitarismului, reflec]ia asupra esen]ei puterii, punînd în lumin\
rela]iile dintre art\ [i politic. Fotomontajele Zofiei Kuli, tapiserii [i
mandale de mari propor]ii, evoc\ sistemul totalitar [i instrumentalizarea
ideologic\ a artei. Jerzy Truszkowski este [i el interesat de strategiile
vizuale ale puterii, evocînd prin performance-urile sale experien]a
st\rilor limit\. Nu în ultimul rînd, arti[tii sînt preocupa]i de implicarea
social\, reprezentativ în acest sens fiind PawełAlthamer, al c\rui scop
pare s\ fie mai degrab\ trezirea con[tiin]ei sociale, nu crearea unei
opere materiale. Proiectul desf\[urat în 2000 în Var[ovia încerca
s\-i conving\ pe to]i cei implica]i c\ fiecare are un loc în societate,
conform unui protocol definit astfel: locuitorii unui bloc au
acceptat s\ sting\ [i s\ aprind\ luminile apartamentelor la o anumit\
or\, astfel încît din exterior era vizibil num\rul 2000, marcat de liniile
ferestrelor luminate. „Un bloc cenu[iu poate c\p\ta culoare, [i poate
fi organizat [i un mare picnic pentru a strînge pe toat\ lumea”, explica
artistul. Expozi]ia a fost prezentat\ în 2006 la Paris, iar în Bucure[ti
poate fi vizitat\ pîn\ `n data de 19 iunie.

DDEE-AA CCEE 
SSEE JJOOAACC||

PPOOLLOONNEEZZIIII??
(Galeria Etaj 3/4)

Curator: Monika Szewczyk

Elźbieta Jabłońska © Elźbieta Jabłońska
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derapaj

aventuri cu 
Z\na M`selu]`

ion 
manolescu

criitorii sînt [i ei oameni. Din cînd în cînd, îi apuc\ durerile de din]i. Atunci,
un dr\cu[or mic [i n\zdr\van îi îndeamn\ s\ mearg\ la doctor, s-o vad\ pe
Zîna M\selu]\. Mare gre[eal\! Nimic nu poate fi mai r\u pentru un romancier
decît s\ coboare din turnul lui de filde[ [i s\ urce pe scaunul dentistului.

Cezar nu-i singurul care a avut probleme cu b\ie]ii în halat. Acum vreo trei ani,
m\ apuc\ junghiurile. D\-i cu alcooluri, combin\ antinevralgic [i celebrex (frumos nume,
nu-i a[a?), încearc\ [i metoda lui Matei. Nimic. Piticul din interiorul m\selei mele de
minte î[i vedea de treab\: la fiecare or\, b\tea clopotul ca la prim\rie.

A doua zi, direct la dentist. Urc pe tron, tipul d\ la pedal\, ajung la etaj. Dom’ doctor
aprinde toate lanternele [i apare de undeva de deasupra, ca un extraterestru ner\bd\tor.
Se uit\ rapid, apoi m\ anun]\:

- Trebuie scoas\.
Detectez o u[oar\ satisfac]ie în vocea lui.
- Facem o programare? m\ interesez.
- Nu. Acum. Altfel se infecteaz\.
M\ trec transpira]iile. Suspendat în aer, cu bave]ica sugrumîndu-m\, n-am pe unde

s\ fug. 
-Totu[i, nu trebuie o radiografie? Pentru r\d\cini?
- Ce r\d\cini, domne!? O scoatem acum. În cinci minute ai plecat acas\.
- A[a, pur [i simplu?!
- Da, domne. Abia se ]ine. Îi dau un bobîrnac [i iese singur\.
Bobîrnacul a durat dou\ ore. În acest interval, am primit patru injec]ii anestezice;

nici una nu [i-a f\cut efectul. Sim]eam cle[tii ca-n Tom [i Jerry, bloca]i în dinte. {i pe
domnu’ doctor c-un picior pe scaunul meu [i-ambele mîini tr\gînd de cle[te. Se opintea
[i înjura uimit:

- ’tu-i mama m\-sii, a[a ceva n-am v\zut în dou\zeci de ani!
{i continua s\ trag\. Bineîn]eles, mi-a spart m\seaua, a[a c\ restul de timp [i l-a petrecut
cu cioc\nelul [i cu dalta, eliminînd cioburile.
Într-un tîrziu, am ie[it din cabinet. Tipul m\ cususe [i, la privirea mea nelini[tit\, îmi
d\duse toate asigur\rile:
- Nici o problem\. }ii pansamentul cinci minute [i trece!
Dup\ un sfert de or\, intram la metrou scuipînd sînge mai r\u ca eroii pa[opti[ti. 
Dac\ v\ poveste[te cineva de Zîna M\selu]\, s\ nu crede]i în ea!

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).

S

Acest eseu este o propunere de analiz\ a demersului dramaturgic pe care
l-am urm\rit în Complexul RRomânia. 

Vreau s\ v\ recomand o carte pe care o consider absolut necesar\ în lectura
[i `n interpretarea oric\rui material narativ la care recurge]i. Este vorba
despre Cercetarea nnarativ\ de Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach, Tamar Zilber,
ap\rut\ la Editura Polirom în 2006. V\ va ajuta s\ v\ structura]i inten]iile pe care
le ave]i atunci cînd începe]i s\ v\ organiza]i pove[tile, v\ va limpezi perspectivele
[i op]iunile pentru anumite direc]ii de abordare lingvistic\, social\ etc.

Selec]ia oric\rui material povestit sau scris se face pe baza interesului narativ,
a raportului pove[tii sau pove[tilor cu receptorul performativ, adic\ cu un tip
de receptor care î[i asum\ mai multe roluri în receptarea pove[tii. Este vorba,
pe de o parte, despre rolul de filtrare documentat\ a nara]iunilor [i, pe de alt\
parte, despre rolul de interven]ie
dramatic\ în aceste nara]iuni. Ce-[i
apropie dramaturgul [i cum intervine
direct în ceea ce alege s\ povesteasc\.
Actul de a scrie devine astfel o performare
a atitudinii fa]\ de ceea ce scrii, a punctelor
de vedere care, asamblate, impun o
anumit\ viziune dramaturgic\. Operarea
selec]iei, mai ales cînd este vorba despre
istoria recent\, presupune o investiga]ie
a perspectivelor fa]\ de calupurile de
istorie vizate. Avem astfel dou\ tipuri
de perspective - una care ]ine efectiv
de codificarea unor evenimente din
epoca respectiv\, a[a cum erau ele
încadrate [i în]elese atunci, [i alta care
]ine de decodificarea actual\, de
reprezentarea pe care o d\m ast\zi
unor fapte, ]inînd mereu cont de contextul
în care au fost produse. 

Practic, recodificarea istoriei recente
are la baz\ o variabil\ fidelitate fic]ional\
[i o recuperare prin distan]are. 

În Complexul RRomânia am încercat
s\ depistez [i s\ activez teatralitatea
istoriei recente prin stabilirea nucleelor
conflictuale de baz\, care evolueaz\
de la celula familial\, privat\, la organismul

CCeerrcceettaarreeaa 
nnaarraattiivv-ddrraammaattuurrggiicc\\

SSttuuddiiuu ddee ccaazz iinnddiivviidduuaall

mihaela michailov

Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach,
Tamar Zilber, CCeerrcceettaarreeaa nnaarraattiivv\\, 

Editura Polirom, Ia[i, 2006
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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.

amintire din copil`rie
st`rnit\ de o expozi]ie a lui Camil Mih\escu

n-a trebuit s\-i prind aripile sub t\lpi
n-a fost nevoie s-o ap\s cu m`na st`ng\
a[a cum se face
ca s\ nu se zbat\
doar g`tul i l-am întins pu]in pe butuc
[i cu barda i-am t\iat capul

de sub pleoapele str`nse
m-au podidit lacrimile
apoi a venit furia

c`nd am început s\-i bat cu biciul
cei doi porci s-au uitat la mine nedumeri]i
a[a cum se uit\ ei 
ca ni[te copii
loveam la nimereal\ [i cu aceea[i putere cu care d\dusem cu barda
penele [i fulgii p\s\rii se ridicau din cocin\
[i zburau c`teva clipe
apoi se a[ezau pe cimentul murdar de s`nge l\turi [i urin\
ori pe spinarea animalelor ce alergau înnebunite
[i urcau iar\[i prin aer
parc\ dresate de biciul furios

c`nd am obosit
cei doi porci erau v\rga]i [i plini de pene
pas\rea se lini[tise l`ng\ butuc
ochii ei rotunzi m\ priveau din locul unde-i s\rise capul
a[a cum îngerii îi privesc 
uneori 
pe arhangheli

public. Teatralitatea [i teatralizarea recentului presupun identificarea evenimentelor
cotidiene [i istorice cu poten]ial dramatic [i dezvoltarea rolurilor contextuale
ale actorilor implica]i. Depistarea nivelurilor de teatralitate pentru fiecare felie
de istorie - banal cotidian\ sau fundamental evenimen]ial\ - se face în func]ie
de resortul dramatic al microuniversurilor intime [i al macrouniversului generic.
Complexul RRomânia dezvolt\, pe principiul tehnicii suprapunerii planurilor [i
al succesiunii cauzale, nara]iuni complementare care nu pot func]iona decît
determinant. Imixtiunea sistemului în existen]a de zi cu zi destabilizeaz\ rela]iile
interumane [i distruge orice urm\ de intimitate. Teatralitatea acestui sistem
intruziv, care ac]ioneaz\ prin stereotipuri [i sloganuri, prin cli[ee de limbaj [i
metacli[ee este urm\rit\ pe tot parcursul piesei prin dezbaterea rolurilor sociale.
Cli[eele sînt construite [i deconstruite în a[a fel încît semiotica totalitar\ pe
care se fundamenteaz\ devine un sistem de operare lingvistic\.

Cli[eul se institu]ionalizeaz\, ajunge s\ fie politic\ discursiv\ articulat\
pentru a ]ine sub control oameni care-[i refuz\ [i c\rora li se refuz\ dreptul la
op]iune lingvistic\ proprie. Cli[eul e un abuz semantic care deposedeaz\
identitatea de identitate [i de particularizare.

Lectura [i analiza pove[tilor de via]\, pe care cercetarea narativ\1 le presupune,
porne[te de la identificarea unor aspecte care au relevan]\ pentru scopul
proiectului de elaborare narativ\ recent\. Pove[tile vie]ii propun în Complexul
România o investiga]ie faptic\ obiectiv\, o reprezentare socio-dinamic\
contextualizat\ istoric. 

Lectura dramaturgic\ a istoriei recente este f\cut\ holistic, ]inînd cont de
forma, de formatul asambl\rii scenelor, concepute sub forma unor clipuri
care se succed ca într-o instala]ie, cu dezvolt\ri de personaje care rotunjesc
viziunea integral\. Istoria este o succesiune de videoclipuri ante [i postcomuniste,
urm\rite simultan prin linkuri care urm\resc holistic modele [i interdic]ii de
convie]uire.

Pove[tile vie]ilor naratorilor curg în povestea istoric\. Complexul RRomânia
urm\re[te destine individuale care, aglutinate, creeaz\ imaginea destinului
comunitar generic. Pove[tile casnice  au semnifica]ia lor transcasnic\ fiind
amprente ale unei istorii care castra orice marcaj individual, care reprima orice
interven]ie neintegrat\ în sistem [i neligitimat\ de sus. Centrii puterii ac]ioneaz\
în primul rînd în cercurile familiei. Se poate detecta un cerc tare - cercul autorit\]ii
celor care fac parte din sistem [i care, automat, îi aplic\ toate cerin]ele ordonatoare,
[i un cerc moale care î[i reduce membrii la t\cere. 

În cercetarea narativ\ am folosit dou\ surse de baz\ - una autobiografic\,
în care amintirile din comunismul imediat au rolul de baz\, [i una livresc\, în
care se scurg informa]ii din studiile legate de istoria recent\. Cele dou\ surse
faciliteaz\ o perspectiv\ dual\. Unghiul subiectiv este legat puternic de
rememorarea unor fapte calde. Func]ia lor este atît una de consemnare selectiv\,
cît [i una de atitudine intim\. Rememorarea faptelor cotidiene are un efect
empatic, intens participativ - spectatorii devin actori psihomotrici ai istoriei
recente, în sensul în care „î[i mi[c\ memoria afectiv\” prin evenimentele propuse.
Acest resort afectiv este contrabalansat de monologurile de distan]are care
propun un balans între scenele efective [i ceea ce s-ar putea numi monologul
critic, acel monolog care vizeaz\ o ruptur\ semiotic\ prin chestionarea faptic\.
Ruptura semiotic\ s-ar defini printr-o cenzur\ la nivelul retoricii anterioare.
Semnificatul este deplasat într-o cu totul alt\ sfer\ de interes care aduce în
prim-plan rolul implic\rii colective a spectatorului. Actorul politic ]inte[te în
centrul nevralgic al aleg\torului civil. Acest aleg\tor-spectator este chemat s\-[i
testeze capacitatea de reactivitate la un context socio-politic. Putem vorbi
despre 3 roluri narative [i dramatice ale personajului principal. R\zvan Oprea
(îl joac\ pe Georgic\ - personajul principal) are rolul de actor-interpret al
personajului pe care îl interpreteaz\. Apoi are rolul de actor civil, în sensul în
care se distan]eaz\ de rolul pe care îl interpreteaz\ [i produce o reflec]ie obiectiv-
subiectiv\. {i nu în ultimul rînd are rolul de actor civic cu o atitudine socio-
politic\ fa]\ de contextul în care tr\ie[te [i cu o raportare imediat\ la transform\ri
incerte. Toate aceste identit\]i de rol fac posibile trecerile de la o formul\
actan]ial\ la alta [i nu constrîng interpretarea la o unic\ direc]ie de joc. Monologul
de interven]ie critic\ îi permite actorului o mobilitate [i o disponibilitate care
îi dau con[tiin]a semnifica]iei rolului jucat. Post-interpretarea, faptul c\ actorul
dep\[e[te faza de executant, desigur, creativ al unui rol duce la o asumare
organic\ a abord\rii subiective, care devine abordare chestionant\ a
realit\]ii proxime. Actorul are la îndemîn\ formula unei resuscit\ri a publicului
care îl implic\ total [i îl provoac\ s\ aib\ un raport intim cu ceea ce joac\.

Monologul critic are o atitudine combativ\ [i implicit dilematic-problematizant\.
El activeaz\ con[tiin]a [i responsabilitatea de ac]iune a spectatorului, punîndu-i
un set de întreb\ri prin care îl someaz\ s\ ac]ioneze sau m\car s\ se
gîndeasc\ la posibilit\]ile unui cîmp de ac]iune. Practic, reac]ia de urgen]\ a
actorului impune sau ar trebui s\ impun\ o reac]ie de urgen]\ din partea
spectatorului. Monologul se transform\ astfel într-un dialog de asumare, de
sondare a necesit\]ii de ac]iune prompt\. Chiar dac\ dialogul nu este verbalizat.
Este mai degrab\ un dialog psihologic. Succesiunea secven]elor este spart\ de
scurte editoriale dramaturgice, de fragmente de analiz\ a istoriei prezente
din perspectiva celei recente. 

Povestea individual\ devine reprezentativ\ pentru povestea unei comunit\]ii
uniformizate [i sp\late pe creier, deposedate de func]ia comunitar\ primordial\,
aceea de a-[i exercita democratic drepturi comune. O comunitate în care
comunicarea onest\ este viciat\ de imixtiunea dezideratelor de amputare.
Cercetarea narativ\ a destinelor luate în parte se face pe baza lecturii pove[tii
unui sistem infiltrant [i a tehnicilor lui de insinuare. Povestea „familiei mici” [i
povestea „familiei mari” au coresponden]e rela]ionale. Zalele lor de leg\tur\
sînt tocmai repercusiunile imediate ale unui fapt aparent banal.

Am pornit în demersul de cercetare de la cîteva unit\]i lexicale paradigmatice
pe care le-am dezvoltat pe tot parcursul piesei prin accentuarea efectului lor
de refrac]ie de la o secven]\ la alt\. Verbul „a t\cea” este, paradoxal, ordonatorul
cu con]inut semantic activ al întregii piese. În func]ie de injonc]iunile lui se
materializeaz\ con]inutul abuzurilor succesive.

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,, {{aappttee sseerrii..
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Scriitori 
pe Calea Regal`

„Încerc\m s\ scoatem publicul din criza lecturii despre care se îngrijoreaz\ sociologii, criticii
literari [i profesioni[tii industriei editoriale de la noi. Cu un proiect de promovare a celor mai
buni scriitori români premia]i dup\ 1990 la poezie [i proz\. Cu dezvoltarea unei campanii
prolectur\ în zone neconven]ionale [i folosind noile tehnologii ale comunic\rii [i
informa]iei.” Acesta este dezideratul proiectului Scriitori ppe CCalea RRegal\, coordonat de Dan
Mircea Cipariu [i derulat, pentru început, între 9 [i 14 mai în Bucure[ti, Ia[i, Suceava, Alba
Iulia, Sibiu, Media[ [i Sinaia, dar mai ales între aceste ora[e, pe calea ferat\. G\rile din Bucure[ti,
Ia[i, Suceava, Alba Iulia [i Sibiu au primit cîte o bibliotec\ pentru uzul c\l\torilor care le tranziteaz\,
cu c\r]ile a 45 de scriitori contemporani. Tot aici, participan]ii au sus]inut lecturi publice. 

Pentru desf\[urarea acestui proiect, organizatorii au scos din remiza Mogo[oaia, dup\ 60
de ani, Trenul Regal. Produs de organiza]ia EuroCulturArt [i cofinan]at de Uniunea
Scriitorilor din România [i de Ministerul Transporturilor, proiectul, aflat sub Înaltul Patronaj
al Majest\]ii Sale Regele Mihai I, s-a bucurat de prezen]a scriitoriilor premia]i de Uniunea
Scriitorilor din România [i de Asocia]ia Scriitorilor din Bucure[ti. Marcînd centenarul USR,
Casa Regal\ a României î[i dore[te ca aceast\ campanie pro-lectur\ s\ devin\ anual\ [i ca Trenul
Regal s\ ajung\ cu scriitorii, în 2009, în G\rile Regale din Sofia, Belgrad, Budapesta [i Viena.

Bugetul evenimentului este de 106.000 euro [i a fost acoperit prin contribu]ia
Ministerului Transporturilor, a Uniunii Scriitorilor din România, a Prim\riei Minicipiului Ia[i, a
Consiliul Jude]ean Alba, a Prim\riei Municipiului Media[, a APLER (Asocia]ia Publica]iilor Literare
[i Editurilor din România) [i a unor sponsori - sponsorul principal al evenimentului este
grupul de firme Romconstruct. În calitate de coproduc\tor, al\turi de acoperirea mediatic\
pe care a oferit-o proiectului în momentul desf\[ur\rii, TVR Cultural va realiza un
documentar de lung-metraj, precum [i un serial în 5 episoade despre turneul „Scriitori pe Calea
Regal\”, care urmeaz\ s\ fie difuzate în luna octombrie a acestui an.

Proiectul este înso]it de o antologie de texte ale scriitorilor participan]i, tip\rit\ în 1.000
de exemplare de Editura Brumar, donat\ bibliotecilor din g\rile Bucure[ti, Ia[i, Suceava, Alba
Iulia [i  Sibiu, bibliotecilor din jude]ul Alba finan]ate de Consiliul Jude]ean Alba,
a[ez\mintelor culturale finan]ate de Prim\ria Muncipiului Media[, precum [i Bibliotecii
Metropolitane „Mihail Sadoveanu” din Bucure[ti [i Bibliotecii Na]ionale a României. 

Un jurnal al c\l\toriei, o serie de fotografii, antologia `n format electronic [i descrierea
am\nun]it\ a proiectului sînt disponibile la adresa web www.scriitoripecalearegala.ro. (A.C.)

VV i]a-de-vie. Cuvintele se leag\ între ele cu cîrcei, ca via... Cînd
strugurii se coc, tot aerul e parfumat. Dar [i cînd înflore[te vi]a,
prim\vara. Nu oricine simte înflorirea vi]ei, nu oricine. Dar nu
despre asta vreau s\ vorbesc, de fapt, ci despre acea vi]\-de-vie

care ne leag\.
Acum cî]iva ani începusem o carte (între timp a [i ap\rut) despre poezie,

într-o vreme în care se vorbea, din nou, despre inutilitatea ei (erau pline revistele
literare cu lucruri „pe linie” - „noua linie” -, se f\ceau [i ni[te anchete). A[adar,
o îngropau în fel [i chip, a[a cum se întîmpl\ de cînd lumea (c\r]ilor) din cînd
în cînd. Asistam la „lucr\ri de uscat”, cum se numesc opera]iunile de
îngropare în agricultur\ (de[i acolo, în agricultur\, ele sînt binevenite!). Porniser\
astfel de opera]iuni [i în cultur\ (în cultur\, ele, opera]iunile groparilor, sînt
altceva). Cam în perioada aia m-am apucat de contrariul lor, de „lucr\ri în verde”.
Sintagma trimite la „lucr\rile” necesare vi]ei-de-vie (pentru ca ea s\ dea rod).
{tiam despre asta multe lucruri practice - a[a cum [tiu despre construc]ii, despre
ceramic\, vin, pescuit, origami, tapiserii etc., din simplul motiv c\-mi place s\
citesc c\rticele practice ca pe ni[te c\r]i de literatur\ (uneori, de teorie...
teorie practic\!). Nu-mi sînt de folos concret, nu m\ ajut\ cu nimic [i nici nu
m\ intereseaz\ asta - s\ m\ ajute cu ceva. Nu pescuiesc, nu sînt cultivatoare,
nu fac origami, nu fac tapiserii, nu sînt produc\toare de vin. Citite în alt cod
de lectur\, mi se par ni[te c\r]i tare frumoase. M\car pentru faptul c\ acolo
g\se[ti un alt vocabular. De felul meu, nu apelez la metafore în poezia mea.
Totu[i, în cartea pe care aveam s-o numesc Lucr\ri îîn vverde am echivalat vi]a-
de-vie, via cu poezia (rimau - la propriu [i la figurat). Cuvîntul aducea cu sine
[i alte conota]ii, desigur, pornind de la „volubilismul” plantei [i sfîr[ind cu
imaginea ei de entrelacs-uri vii, vegetale (o metafor\ - poate c\ emblem\
sun\ mai bine - [i a felului în care cartea e construit\ [i, implicit, a felului în
care ea ar trebui citit\).

Dup\ ce a ap\rut cartea, am auzit c\ la Catedra de Latin\ se fac ni[te întîlniri
în care se vorbe[te, printre altele, despre vi]a-de-vie. A[adar mai erau [i al]ii...
Am vizitat „Seminarul Bacchic” (cum se numea el) de cîteva ori. Am dat de o
mic\ [i tare interesant\ comunitate. Cîteva profesoare, cî]iva studen]i, aduna]i
într-o sal\ mic\ [i vorbind cu pasiune despre vi]a-de-vie, a[a cum apare ea în
c\r]ile vechi. Un osp\] de erudi]ie [i inteligen]\. Mi s-a p\rut neverosimil. Se
întîlneau de pl\cere, ca ni[te prieteni, convivi. Nimic din ahtierea, din
h\rnicia „granturilor” (care aduc foloase) de aiurea. Aerul de familie,
pasiunea lor real\, prietenia acestor oameni aduna]i, de data asta, în jurul unei
teme care avea leg\tur\ [i cu mine m-a cucerit. {i naratorii c\r]ii mele îi cheam\,
simbolic, în Vie pe cei care vor „s\-nvie”! Via mea e interzis\ doar „pro[tilor
de orice fel” (mai precis, acelui tip de stultus despre care vorbe[te Erasmus din
Rotterdam). L-a[ mai ad\uga azi pe Putregaiul Cenu[iu (dar el e inevitabil,
trebuie doar în-dep\rtat).

A[adar, d\dusem peste ni[te „vitisatori” (s\ditori de vie) [i îmi pl\cea. M\
sim]eam bine în aceast\ ni[\ prietenoas\ din Fabric\ (cum numeam undeva
în cartea mea Facultatea de Litere). Nu mai întîlnisem demult Entuziasmul [i
Prietenia în forma asta. Nu cred c\ ei [tiau c\ [i eu aveam treab\ cu Via [i
chiar cu literatura veche: g\sisem o vi]\-de-vie numit\ Miriai într-o poezie
aramaic\, o poveste, o parabol\ a lumii. Ascultam ce descoperiser\ ei în drumul
lor legat de Vie (care-nvie!). Ascultam despre vi]a-de-vie ca Arbore al vie]ii;
despre cuvintele lui Isus: „Eu sînt vi]a; voi ml\di]ele”, „Eu sînt vi]a cea adev\rat\,
iar Tat\l meu e Lucr\torul”; despre Valea Strugurelui din Vechiul TTestament;
despre „vi]a s\lbatic\” [i „vi]a de rod” [i despre „fructele mîniei” (sic!), despre
via vorbitoare care le spune copacilor (la invita]ia lor de a le fi regin\): „S\-mi
p\r\sesc eu vinul, bucuria dat\ de Dumnezeul oamenilor, [i s\ m\ duc s\ domnesc
peste copaci?”; despre Istoria aadev\rat\ a lui Lucian din Samosata, în care
vine vorba despre p\durea de vi]\-de-vie din burta unei balene, vie care cre[te
chiar [i în întuneric (!); despre femeile vi]\-de-vie [i despre alte vechi,
latine[ti, minun\]ii. De curînd am v\zut [i o carte în care sînt adunate
lucr\rile prezentate la „Seminarul Bacchic” de-a lungul anului 2007. Se nume[te
Dionysiaca [i a ap\rut la Editura Universit\]ii Bucure[ti. Autori: Florica
Bechet, Ioana Costa, Anca Georgeta Ionescu, Theodor Georgescu, Simona Rodina
Georgescu. Pe mine m-a interesat mai ales Via, dar sînt acolo multe lucruri
despre Bacchus-Dionysos, cîndva un zeu mult-pre]uit.

Ni[te oameni care [tiu s\-[i cultive gr\dina, vorba lui Voltaire. S\-[i cultive...
Via. {i mai [tiu [i s\ împart\ roadele cu al]ii.

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
despre Vi]a-de-Vie care se (ne) leag`
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Robert {{erban

„C`nd prietenul Dan Mircea Cipariu mi-a povestit, la telefon, despre proiectul s\u, am crezut
c\ lucreaz\ la un roman SF. Era at`t de entuziasmat, vorbea despre trenul regal, despre biblioteci
în g\ri, despre scriitori care se înt`lnesc cu familia regal\, despre desante literare pe peroane,
despre cititori care strig\ „Vivat literatura!”... Mi-am zis: D\nu] rupe t`rgul cu un roman ca
\sta! Peste c`teva zile m-am trezit cu un e-mail în care era con]inutul antologiei „Scriitori pe calea
regal\”, cu o copert\ excelent\ semnat\ de Mihai Zgondoiu, cu comunicate de pres\, cu invita]ia
de a participa la c\l\toria cu trenul regal, cu programul pove[tii. M\i, îmi spun, chiar nu-i SF!
Cipariu reu[ise s\ pun\ cap la cap mini[tri, pre[edin]i, directori, [efi, scriitori, jurnali[ti, impiega]i,
vagoane, fonduri. A urnit „trenul” \sta [i a f\cut o ac]iune cultural\ cum n-a fost niciodat\ pe
la noi. Îmi pare at`t de r\u c\ n-am putut s\ fiu prezent, dar am citit ziarele [i jurnalul Andrei
Rotaru, am v\zut buletinele de [tiri, am editat, la „Brumar”, antologia. Iat\, am fost [i eu o
roat\ a acestui tren. {i nu a cincea! De astfel de proiecte e nevoie pentru a m\ri vizibilitatea
scriitorilor, a st`rni interesul pentru c\r]ile lor, pentru opera lor. Dar mai ales de cei care [tiu s\
le fac\ e nevoie. Nu trag spuza pe prietenia noastr\ - D.M.C. a realizat alte multe [i de succes
ac]iuni culturale -, dar oameni cu energia, cu ideile [i cu eficien]a lui Dan nu-s mul]i în
literatura contemporan\. M\ bucur s\-i fiu aproape, chiar dac\-s în gara Timi[oarei...“
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Festivalul [[i CColocviul IInterna]ional 
„ZILE {{I NNOP}I DDE LLITERATUR|“

eeddii]]iiaa aa VVIIII-aa,, NNeeppttuunn––MMaannggaalliiaa,, 
0066––1111 iiuunniiee 22000088

PPRROOGGRRAAMMPPRROOGGRRAAMM

Sâmb\t\, 77 iiunie
17.00 – 19.30 – Lecturi de poezie (Neptun, Complexul Ambasador)

George SSZIRTES, MMircea CC|RT|RESCU, AAndrei CCODRESCU, GGabriel CCHIFU, LLidija
DIMKOVSKA, CCarmen FFIRAN, KKristiina EEHIN, EEugen SSUCIU, RRiri SSylvia MMANOR,
Eiléan NNÍ CCHUILLEANÁIN, NNicolae PPRELIPCEANU, SStefan HHERTMANS, VVarujan
VOSGANIAN

Duminic\, 88 iiunie
– Deschiderea oficial\ a lucr\rilor Colocviului (Hotel President, Mangalia)
Prima sesiune de comunic\ri – Moderator :: NNICOLAE MMANOLESCU
Adolf MMUSCHG –– VViitorul nnu ee pproblema nnoastr\ 
Mircea IIORGULESCU –– VViitorul llui DDon QQuijote
Naim AARAIDI –– CCine aare nnevoie dde ppoezie îîn aacest  mmileniu?
Vitalie CCIOBANU –– LLa cce sserve[te oo cc\ma[\ pp\tat\ dde ss`nge?
George SSZIRTES –– CConceptul dde vviitor îîn ppoezia bbritanic\ ddup\ 11980
Carmen FFIRAN –– DDespre vviitor –– ooriunde aar ffi eel
Irina DDENEZHKINA –– VViitorul lliteraturii, lliteratura vviitorului
Mihai ZZAMFIR –– UUltimii sscriitori

11.30 – 13.00 – Colocviu (dezbateri)
18.30 – 20.00 – Ceremonia dde ddecernare aa PPremiilor (Casa dde CCultur\ MMangalia)

Luni, 009 iiunie

09.30 –11.00 – Colocviu (Hotel President, Mangalia)
Moderator: GABRIEL CCHIFU
Péter EESTERHÁZY –– LLimba/limbajul îîn ssecolul XXXI 
Ion PPOP –– GGlose ssumare  ppe oo ttem\  ddat\
Arnon GGRUNBERG –– OO mmaladie nnumit\ vviitor
Andrei CCODRESCU –– VViitorul ppoeziei
Gabriel RROSENSTOCK –– VViitorul lliteraturii, lliteratura vviitorului
Gabriela AADAME{TEANU –– CCa ss\ îînt`rziem mmoartea lliteraturii 
Attila BBARTIS –– DDiminea]a dde mm`ine
Andrei KKURKOV –– LLiteratura uucrainean\ ppost-ssovietic\. DDe lla ddogm\ lla
libertate? 

11.30 – 13.00 – Colocviu (dezbateri)
17.00 – 19.30 – Lecturi de poezie (Neptun, Complexul Ambasador)
Christopher BBAKKEN, DDaniel CCORBU, DDennis OO’DRISCOLL, IIoana CCR|CIUNESCU,
Mircea DDINESCU, SSonja HHARTER, IIoana IIERONIM, AAleš MMUSTAR, AAdrian
SÂNGEORZAN, PPiotr SSOMMER, GGrete TTARTLER, LLiliana UURSU, YYasuhiro
YOUTSUMOTO

Mar]i, 110 iiunie
09.30 – 11.00 – Colocviu (Hotel President, Mangalia) 
Moderator: MIHAI ZZAMFIR
Bernie HHIGGINS –– MMarea ddemocra]ie aa pp\durii                                           
Ioana IIERONIM –– SS\ nne îîndoim dde ddurata ppove[tilor nnoastre?
Stefan HHERTMANS –– LLiteratura ttransformat\ îîn iinstruire –– iimplicarea
sociologic\ [[i cconsecin]ele eei
Ileana OORLICH –– LLiteratura cca vvoce [[i mmemorie ccultural\
Ioana PPÂRVULESCU –– AAmintiri ddespre vviitor
Samuel AABRAHÁM –– LLiteratura îîn eepoca mmass mmedia
Mircea GGHI}ULESCU –– LLiteratura aargotic\ [[i ppornografic\ 
Nicoleta SS|LCUDEANU –– LLiteratura lla pprezentul ccontinuu

11.30 –13.00 – Colocviu (Dezbateri) 
17.00 –19.30 – Lecturi de poezie (Neptun, Complexul Ambasador)

Naim AARAIDI, DDenisa CCOM|NESCU, SSorin GGHERGU}, AAugustin FFR|}IL|, JJerzy
JARNIEWICZ, FFlorin BBICAN, AAgi MMISHOL, IIon PPOP, GGabriel RROSENSTOCK, MMaria
{LEAHTI}CHI, CC\lin VVLASIE, PPeter WWAUGH

Juriul alc\tuit din Gabriel Dimisianu (pre[edinte), Daniel Cristea-Enache, Mircea
A. Diaconu, Cornel Ungureanu [i Dan C. Mih\ilescu (membri), întrunit în [edin]a din
6 mai a.c., a stabilit prin vot urm\toarele nominaliz\ri:

I. PPROZ|
1. Ioan L\cust\, Luminare ((Coborîrea îîn ttext), Editura Polirom
2. Dan Per[a, Cu oou [[i ccu oo]et, Editura Cartea Româneasc\
3. Bogdan Popescu, Cine aadoarme uultimul, Editura Polirom
4. Dan Stanca, Noaptea llui IIuda, Editura Humanitas
5. Horia Ursu, Asediul VVienei, Editura Cartea Româneasc\

II. PPOEZIE
1. Emil Brumaru, Cîntece dde aadolescent, Editura Brumar
2. Mariana Codru], Ultima ppatrie, Editura Paralela 45
3. Nichita Danilov, Centura dde ccastitate, Editura Cartea Româneasc\
4. Marius Ianu[, {trumfii aafar\ ddin ffabric\!, Editura Cartea Româneasc\
5. O. Nimigean, Nicolina BBlues, Editura Cartea Româneasc\ 

III. CCRITIC| LLITERAR|/ESEU/ISTORIE LLITERAR|
1. Paul Cernat, Avangarda rromâneasc\ [[i ccomplexul pperiferiei: pprimul vval, Editura
Cartea Româneasc\ 
2. Alexandra Ciocârlie, {i ttotu[i, cclasicii..., Editura Cartea Româneasc\
3. Al. Cistelecan, Diacritice, Editura Curtea Veche
4. Sorin Lavric, Noica [[i mmi[carea llegionar\, Editura Humanitas
5. Horia-Roman Patapievici, Despre iidei && bblocaje, Editura Humanitas

IV. DDRAMATURGIE
1. Gianina C\rbunaru, Mady-bbaby.edu, Editura Cartea Româneasc\
2. Alina Nelega, Kamikaze, Editura Cartea Româneasc\
3. Vlad Zografi, America [[i aacustica, Editura Humanitas

V. TTRADUCERI DDIN LLITERATURA UUNIVERSAL| {{I PPREMIUL „„ANDREI BBANTA{”
1. Leo Butnaru - Velimir Hlebnikov, Joc îîn iiad [[i mmunc\-nn rrai, Editura Ideea
European\ 
2. Ileana Cantuniari - François Weyergans, Franz [[i FFrançoise, Editura Polirom
3. Ion Covaci - Mihail Bulgakov, Maestrul [[i MMargareta, Editura Humanitas
4. Dana Cr\ciun - Salman Rushdie, Versetele ssatanice, Editura Polirom
5. Radu Pavel Gheo - Ernest Hemingway, B\tr`nul [[i mmarea, Editura Polirom
6. Nicolae Iliescu - Leonid }îpkin, O vvar\ lla BBaden-BBaden, Editura Humanitas
7. Lumini]a Munteanu - Orhan Pamuk, Cartea nneagr\, Editura Curtea Veche
8. Aurel R\u - Saint-John Perse, Poeme: oopera ccomplet\, Editura Echinox

VI. DDEBUT
1. Andrei Dobo[, M\n\[tur sstory, Editura Vinea - Poezie
2. Tatiana Dragomir, Fotograme, Editura Casa C\r]ii de [tiin]\, Cluj-Napoca - Proz\
3. Mihaela Gligor, Mircea EEliade, AAnii ttulburi: 11932-11938, Editura Euro Press Group -
Istorie Literar\
4. Angelo Mitchievici, Mateiu II. CCaragiale, FFizionomii ddecadente, Editura I.C.R. -
Istorie Literar\
5. Mirela St\nciulescu, Copilul dde ffoc, Editura Ex Ponto - Proz\
6. Alexandra Tomi]\, O iistorie „„glorioas\” - DDosarul pprotocronismului rromânesc,
Editura I.C.R. - Istorie literar\

PREMII SSPECIALE
1. Mircea C\rt\rescu, Orbitor, trilogie, Editura Humanitas
2. {erban Foar]\, Cartea PPsalmilor // PPre sstihuri rretocmit\ aacum dde {{erban FFoar]\ /,
Editura Brumar
3. Nicolae Mecu – G. CC\linescu, OOpere. PPublicistic\, vol. 1-4, edi]ie coordonat\ de
Nicolae Mecu, Editura Academia Român\ [i Funda]ia Na]ional\ pentru {tiin]\ [i Art\
4. Marin Mincu, OO ppanoram\ ccritic\ aa ppoeziei rromâne[ti ddin ssec. aal XXX-llea, Editura
Pontica
5. C.D. Zeletin, Principesa EElena BBibescu, mmarea ppianist\, Editura Vitruviu

Premiul CComisiei ppentru lliteratura mminorit\]ilor
1. SZOCS GEZA, Limpopo, Editura Magveto - roman în limba maghiar\
2. STEVAN BUGARSCHI, Crea]ia lliterar\ aa ssârbilor ddin RRomânia: 11918-11947, Editura
Uniunea S`rbilor din România – istorie literar\
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\nt\mplare sau design.
vorbe de prin edituri.

barna némethi 
flashbackuri bookfestiene

UU n editor trebuie s\ aib\ pielea unui rinocer, g`tul unei girafe, memoria unui elefant
[i insisten]a unei cioc\nitori. {i dac\ T`rgul de Carte, ba nu, Festivalul c\r]ii, nici
a[a, Salonul de carte Bookfest ar fi ]inut `ntr-un stadion tot nu ar fi suficient loc
pentru toate rujurile editurilor. Bine, recunosc, e o situa]ie complex\ [i cu multe

aspecte, at`t de multe `nc`t cred c\ `n cur`nd o s\ ne scape cu totul [i cu des\v`r[ire cum ar
trebui s\ fie designul unui t`rg de carte. 

Orice eveniment de amploarea asta are o campanie, care de c`]iva ani, `n cazul
Bookfest, este pasat\ de la McCann la Leo Burnett. Primul mare flashback: totul a `ncept cu
duoul Liiceanu-Enoiu, dup\ care ambii au fost schimba]i. A urmat o foial\ `ntre cele dou\
agen]ii concurente, care au produs am`ndou\ c`te o campanie insesizabil\. Anul \sta McCann
a pus pe sticl\ spoturile de acum doi ani ([i nu pentru c\ ar fi fost bune de ceva, ci pentru c\
spoturile de anul \sta au fost refuzate pentru c\ erau clar concepte reciclate [i pentru c\
McCann a intrat ̀ n criz\ de timp).  Dar s\ revenim. Printul de anul \sta are pe el conturul unor
c\r]i (aplaud\m originalitatea `ntruc`t logoul Bookfest este tot conturul unor c\r]i) [i copy-ul
„Vino la Bookfest [i bucur\-te de c\r]i”. Foarte frumos, doar c\ nimeni nu [tie c\ ̀ ncepe T`rgul
de carte. {i atunci, anul \sta, ca ̀ n fiecare an, o s\ se afle miercuri sau joi [i o s\ se vin\ s`mb\t\
sau duminic\. Dac\ ar fi bine promovat t`rgul, ar putea cu u[urin]\ s\ aib\ 3 zile [i nu 5, poate
se adun\ bani de un spot mai bun. Oricum, e ciudat c\ editurile `[i fac spread-urile prin
7seri [i B24 cu propriile campanii, u[or panica]i c\ nu o s\ fie suficient\ lume la T`rg. 

Cu o acoperire media inexistent\ [i format\ din resturile agen]iei (biciclete, autocolante,
b\i publice) `ncepe Bookfestul, [i odat\ cu el [i unul dintre marile paradoxuri ale acestor
t`rguri: campaniile s`nt din ce ̀ n ce mai slabe, vine din ce ̀ n ce mai pu]in\ lume, v`nz\rile scad
cu 25%-30% fa]\ de cre[terea natural\, dar! dar editurile cheltuiesc din ce `n ce mai mul]i
bani pe standuri. Zeci de mii de euro da]i pe chirie [i ̀ nc\ pe-at`t pe amenajare. Sume imense
aruncate pentru amenaj\ri standard Romexpo sau pentru mobilier personalizat. S`nt convins
c\ nu exist\ editur\ cu peste 150 de metri p\tra]i la Bookfest care s\ nu fi trimis oameni la
Frankfurt, la Londra sau la Paris. Nu [tiu dac\ acolo au observat c\ standurile au un design
g`ndit, modest, subtil, [i c\ nu se v`nd c\r]i. Se v`nd drepturi sau se promoveaz\ titluri [i autori.
~n occident c\r]ile se v`nd `n libr\rii. ~n Rom<nia un t`rg de carte poate fi echivalent cu `nc\
o lun\ de v`nz\ri. Cu Gaudeamus [i cu Bookfest anul are 14 luni. De unde [i obsesia cump\r\torilor
pentru reduceri. La t`rg se cump\r\ ce e ieftin, ce e la ofert\. Pu]ini remarc\ designul editurii,
conceptul standului, cu at`t mai pu]in pe cel al t`rgului. 

~nc\ un flashback: o campanie inexistent\ din cauza dezinteresului agen]iilor [i a lipsei
exigen]ei AER (Asocia]ia Editorilor din Rom<nia), cheltuieli gigantice urmate de reduceri
de sezon [i de concerte `n standuri. Cititorii lua]i `n calcul doar prin promo]ii [i floor traffic,
loca]ia standurilor este aleas\ dup\ pozi]ionarea intr\rilor [i a fluxului de oameni. {i ce dac\
primul stand pe care-l vede s\rmanul cititor de trei ani ̀ ncoace este Rao? Dup\ care urmeaz\
una dintre lans\rile bianuale Liiceanu/Plesu/Patapievici la standul Humanitas. 

Ce-i de f\cut? S`nt multe locuri de unde poate fi apucat\ problema. S\ nu mai subestim\m
profilul cititorului, s\ cheltuim mai inteligent bugetele (poate mai pu]in pentru orgoliu [i
mai mult pentru evenimente, invita]i, c\r]i). Editurile s\ se diferen]ieze nu prin m\rime [i
prin cantitate, ci prin concept, prin titluri [i prin portofoliu. O campanie organizat\ de AER
dar g`ndit\ de oameni care nu copiaz\ campanii str\ine. Trebuie g`ndite event-uri, bookhunts,
virale. Din p\cate nimic din toate astea nu poate fi f\cut de o singur\ editur\. Trebuie s\
punem to]i um\rul, edituri, libr\rii, distribuitori, autori [i designeri.

BBaarrnnaa NNéémmeetthhii, 23 de ani, regizor [i scenarist (RRiieenn nnee vvaa pplluuss, 2007, UUrrmmuuzz, 2006), creative director  la Griffon&Swans.
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„E
posibil s\ credem în Dumnezeu [i în extratere[tri. Se poate admite
existen]a altor lumi [i a altor forme de via]\, chiar mai evoluate,
f\r\ a pune în discu]ie credin]a în Crea]ie. Tot a[a cum pe P\m`nt
exist\ o multitudine de creaturi, unele fiin]e create de Dumnezeu

- poate chiar inteligente - ar putea popula alte planete. Asta nu intr\ în
contradic]ie cu credin]a noastr\, deoarece nu putem pune limite libert\]ii
creative a lui Dumnezeu“, a afirmat, într-un interviu publicat în Osservatore
Romano, reverendul Jose Gabriel Funes, astronomul-[ef al Vaticanului [i
consilier al Papei Benedict al XVI-lea.

Aceste afirma]ii rezolv\, printre altele, contradic]ia dintre statutul
atemporal al Dumnezeului-Creator [i o crea]ie realizat\ într-o perioad\
determinat\ de timp (orice or fi însemnînd acele [apte zile, tot unit\]i de
timp se cheam\ c\ sînt). Iat\ c\ Dumnezeu nu [i-a limitat spiritul creator
la o anume perioad\, cîndva, demult, ci [i l-a exercitat tot timpul - [i e logic
s\ fie a[a.

Apare îns\ o nou\ problem\: ce ne facem în cazul acesta cu Mîntuirea?
Celelalte lumi create nu beneficiaz\ de ea? {i, dac\ da, trebuie s\ în]elegem
c\ Fiul lui Dumnezeu nu este unic, c\ nu exist\ de fapt o Treime? Sau, dac\
el este unic [i s-a dus în turneu [i prin alte p\r]i, ce ne facem cu unicitatea
Întrup\rii [i a Învierii? Sînt acestea simple presta]ii actorice[ti?

Cînd vine vorba despre confruntarea problemei Mîntuirii cu noua
configura]ie pe care o propune astronomul-[ef de la Vatican, Jose
Gabriel Funes începe s\ se bîlbîie. „Ar putea exista alte fiin]e care au r\mas
pe deplin prietene cu creatorul lor“, a spus el - [i astfel nu ar mai fi nevoie
de Mîntuire. Greu de crezut c\, într-un Univers infinit, oamenii sînt singurii
care au c\lcat strîmb.

Pîn\ la urm\, Funes admite c\ ar putea exista [i al]ii care s-o fi luat pe
c\i gre[ite. În cazul acesta, venirea pe P\mînt a lui Iisus [i Învierea îi vor
putea ajuta [i pe ei.

Iat\ cum se pun bazele unui misionarism intergalactic. Dar ce vor
face s\rmanii pîn\ vom putea ajunge la ei? C\ci va trebui s\ a[tepte mult
[i bine... 

Cezzar PPaul-BB\descu, 39 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-
vizual\, la revistele 22, Secolul XXXI, Observator ccultural, Adev\rul lliterar
[i aartistic, Radio EEuroppa LLiber\ [.a., iar în prezent este redactor la Dilema
veche [i redactor-[ef la Adev\rul lliterar [[i aartistic. A debutat în 1995 în
volumul colectiv Tablou dde ffamilie. Este coordonatorul antologiei de
publicistic\ intitulate Cazzul EEminescu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999).
A mai publicat: Tinere]ile llui DDaniel AAbagiu (2004) [i Lumini]a, mmon aamour
(2006).



SS irenele se înmul]esc zi [i noapte. Ma[inile s`nt mai iu]i,
publicitatea mai violent\. Prostitu]ia este total\, la fel [i
lumina electric\. Iar jocul, toate jocurile devin mai
intense. ~ntotdeauna e a[a c`nd te apropii de centrul lumii.

Dar oamenii z`mbesc. Ba s`nt din ce în ce mai sur`z\tori, dar nu unii
spre al]ii, ci întotdeauna numai pentru ei.

Însp\im`nt\toarea diversitate a chipurilor, ciud\]enia lor, toate
încordate spre o expresie de neconceput. Miasca pe care o d\deau,
în culturile arhaice, b\tr`ne]ea [i moartea, tinerii o au aici la
dou\zeci de ani, la doisprezece. La fel cu ora[ul. Frumuse]ea pe care
cet\]ile n-o dob`ndeau dec`t prin trecerea secolelor, acesta a g\sit-o
în cincizeci de ani.

Candelabre de fum, ca ni[te femei storc`ndu-[i pletele dup\ baie.
Coafuri afro sau prerafaelite. Banal, multirasial. Ora[ faraonic,
numai obeliscuri sau piscuri. Cl\dirile care înconjoar\ Central Park
s`nt ca ni[te arcuri de sprijin - datorit\ lor, imensul parc seam\n\ cu
gr\dina suspendat\.

Nu norii s`nt posomor`]i, ci creierele. Norii plutesc peste ora[ ca
ni[te emisfere cerebrale m`nate de v`nt. Iar oamenii au în cap ciru[i,
ie[indu-le prin ochi, ca aburii spongio[i care urc\ din p\m`ntul cr\-
pat, în timpul ploilor calde. Singur\tate sexual\ a norilor pe cer,
singur\tate lingvistic\ a oamenilor pe p\m`nt.

Aici, num\rul oamenilor care g`ndesc singuri, c`nt\ singuri, m\n`nc\
[i vorbesc singuri pe str\zi este însp\im`nt\tor. Cu toate acestea, ei
nu se adaug\ unii altora. Dimpotriv\, se scad unii din ceilal]i, iar
asem\narea dintre ei este nesigur\.

Dar o anumit\ singur\tate nu seam\n\ cu nici o alta: aceea a omului
care-[i preg\te[te m`ncarea în public, pe un zid, pe capota unei ma[ini,
l`ng\ un gard, singur. Aici vezi pretutindeni a[a ceva, e cea mai
trist\ scen\ din lume, mai trist\ dec`t mizeria, omul care m\n`nc\
singur în public este mai trist dec`t cel care cer[e[te. Nimic mai opus
legilor umane sau bestiale, c\ci animalele î[i fac întotdeauna cin-
stea de a-[i împ\r]i sau a-[i disputa între ele hrana. Cel care m\n`nc\
singur este mort (nu îns\ [i cel care bea, de ce oare?).

De ce tr\iesc oamenii la New York? N-au nici o leg\tur\ unii cu
ceilal]i. Doar o electricitate interioar\ iscat\ din pura lor promiscuitate.
O senza]ie vr\jit\ de contiguitate [i de atrac]ie fa]\ de o centralitate
artificial\. Ceea ce face din acest loc un univers auto-atractiv, din care
nu ai nici un motiv s\ ie[i. Nu exist\ nici o ra]iune omeneasc\ de a te
afla acolo, doar extazul promiscuit\]ii.

Frumuse]ea negreselor, a portoricanelor în New York. În afara
excita]iei sexuale datorate promiscuit\]ii rasiale, trebuie spus c\ negrul,
pigmentul raselor de culoare închis\, este ca un fard natural
înviorat de fardul artificial pentru a alc\tui o frumuse]e nu sexual\:
animalic\ [i sublim\ - care le lipse[te îngrozitor de mult chipurilor
palide. Albea]a apare ca o extenuare a podoabei fizice, neutralitate
care, poate c\ tocmai de asta, ob]ine toate puterile ezoterice ale
Verbului, dar c\reia, în fond, îi va lipsi întotdeauna for]a ezoteric\ [i
ritual\ a artificiului.

În New York exist\ aceast\ dubl\ minune: fiecare dintre marile
buildings  domne[te sau a domnit odat\, peste ora[, în felul ei.
Promiscuitatea d\ str\lucire fiec\rei componente, în timp ce în alte
p\r]i tinde s\ [tearg\ deosebirile. Montrealul are toate aceste elemente
- etniile, cl\dirile, spa]iul nord-american -, dar f\r\ str\lucirea [i violen]a
ora[elor din Statele Unite.

În Europa, norii ne stric\ cerul. În compara]ie cu bolta imens\
din America de Nord [i cu norii ei, micul nostru cer înnourat,
nori[orii no[tri mohor`]i seam\n\ cu g`ndurile noastre mohor`te,
niciodat\ g`nduri ale spa]iului... La Paris, cerul nu se dezlipe[te niciodat\,
nu planeaz\, este prins în decorul imobilelor jalnice, care-[i fac umbr\
unele celorlalte, ca [i mica proprietate privat\ - în loc s\ fie unele pentru
altele o fa]ad\ vertiginoas\ de oglinzi, ca cele ale marelui capital din
New York... Europa n-a fost niciodat\ un continent: asta se vede dup\
cer. De îndat\ ce p\[e[ti în America de Nord, sim]i prezen]a unui întreg
continent - spa]iul este îns\[i g`ndirea lui.

[...]
Se spune: în Europa, strada tr\ie[te, în America e moart\. Nu-i

adev\rat. Nimic mai intens, mai electrizant, mai plin de via]\ [i mai

agitat dec`t str\zile din New York. Mul]imea, circula]ia, publicitatea
le ocup\ c`nd violent, c`nd cu dezinvoltur\. Le ocup\ milioane de
oameni, r\t\citori, nep\s\tori, violen]i, de parc\ n-ar avea nimic altceva
de f\cut, [i f\r\ îndoial\ c\ într-adev\r n-au de f\cut nimic altceva
dec`t s\ produc\ scenariul permanent al ora[ului. Muzica este peste
tot, traficul e intens, relativ vehement [i t\cut (nu traficul nervos [i
teatral, în stil italian). Str\zile, bulevardele nu se golesc niciodat\, dar
geometria clar\ [i aerisit\ a ora[ului îndep\rteaz\ promiscuitatea
arterial\ a ulicioarelor europene.

În Europa, strada nu tr\ie[te dec`t în accese, în momente
istorice, revolu]ii, baricade. Astfel, oamenii trec gr\bi]i, nimeni nu
se plimb\ pur [i simplu (nu se mai hoin\re[te pe str\zi). La fel cu
ma[inile europene: nu se tr\ie[te în ele, nu au destul spa]iu. Nici ora[ele
nu mai au destul spa]iu - sau, mai degrab\ acest spa]iu trece drept
public, este marcat cu toate semnele scenei publice, ceea ce nu permite
str\baterea lui sau b`ntuirea ca printr-un spa]iu pustiu sau un spa]iu
indiferent.

Poate c\ strada american\ nu cunoa[te momente istorice, dar
ea este mereu agitat\, plin\ de via]\ cinetic\, [i cinematic\, la fel ca
însu[i ]inutul, în care scena pur istoric\ sau politic\ nu conteaz\
prea mult, îns\ virulen]a schimb\rii, fie ea alimentat\ de tehnologie,
de diferen]ele de ras\ sau de mass-media, este mare: chiar violen]a
modului de via]\.

La New York, v`rtejul ora[ului este at`t de puternic, for]a centrifug\
at`t de mare, înc`t este ceva supraomenesc s\ tr\ie[ti în doi, s\-]i împ\r]i
via]a cu cineva. Numai triburile, bandele, mafiile, societ\]ile secrete
sau perverse, anumite complicit\]i pot supravie]ui, cuplurile îns\, nu.
Este anti-Arca - în care animalele erau îmbarcate c`te dou\, pentru a
salva specia de potop. Aici, în aceast\ Arc\ fabuloas\, fiecare este
îmbarcat singur - trebuie s\-i g\seasc\ el însu[i, în fiecare sear\, pe
ultimii supravie]uitori pentru ultima petrecere.

La New York, nebunii au fost elibera]i. Nu se deosebesc prea mult
de ceilal]i punks, junkies, droga]i, alcoolici sau s\raci care b`ntuie prin
ora[. Nu exist\ nici un motiv ca un ora[ at`t de nebun s\-[i ]in\ nebunii
la r\coare, s\ scoat\ din circula]ie specimene ale unei nebunii care,
sub nenum\rate forme, a invadat deja întregul ora[.

Gimnastica rapului este un fel de performan]\ acrobatic\, sau abia
la sf`r[it î]i dai seama c\ este un dans, atunci c`nd se opre[te într-o
pozi]ie indolent\, indiferent\ (cu corpul pe p\m`nt, cu capul rezemat
neglijent în palm\, ca imaginile din mormintele etrusce). Aceast\
subtil\ imobilizare te duce cu g`ndul la opera chinezeasc\. ~ns\
r\zboinicul chinez încremene[te în culmea ac]iunii, într-un gest eroic,
pe c`nd rapperul încremene[te în golul mi[c\rii sale, într-un gest
derizoriu. S-ar zice c\, încol\cindu-se [i înv`rtindu-se astfel, la
nivelul solului, î[i sap\ propria groap\ în ad`ncul trupului [i se a[az\
în ea în atitudinea ironic\ [i lene[\ a mor]ii.

N-a[ fi crezut niciodat\ c\ maratonul de la New York poate impresiona
p`n\ la lacrimi. Este un spectacol de sf`r[it de lume. Se poate vorbi oare
despre suferin]\ de bun\voie ca [i despre robie de bun\voie? Sub
ploaia toren]ial\, sub elicoptere, sub aplauze, purt`nd c`te o glug\ de
aluminiu [i cu ochii pe cronometru sau cu torsul gol [i cu ochii da]i
peste cap, to]i caut\ moartea, moartea prin epuizare de care a avut
parte maratonistul de acum dou\ mii de ani, care, s\ nu uit\m,
ducea la Atena vestea unei victorii. {i ei viseaz\, f\r\ îndoial\, s\ duc\
un mesaj victorios, dar s`nt prea mul]i, iar mesajul lor nu mai are sens:
este chiar cel al sosirii lor, la cap\tul efortului f\cut - mesajul crepuscular
al unui efort supraomenesc [i inutil. Împreun\ aduc mai degrab\
mesajul unui dezastru al speciei umane, c\ci o vedem degrad`ndu-se
din or\ în or\, pe m\sur\ ce sose[te, de la primii, bine lega]i [i competi-
tivi înc\, p`n\ la epavele pe care prietenii le poart\ pur [i simplu pe
sus p`n\ la linia de sosire, sau la handicapa]ii care parcurg traseul în
scaune cu rotile. S`nt 17.000 de alerg\tori; în adev\rata b\t\lie de la
Maraton nu erau nici m\car 17.000 de lupt\tori. S`nt 17.000, [i fiecare
alearg\ singur, f\r\ s\ aib\ nici m\car spiritul unei victorii, doar ca
s\ simt\ c\ exist\. „Am învins!”, [opte[te grecul de la Maraton,
d`ndu-[i sufletul. „I did it!”, ofteaz\ maratonistul epuizat, pr\bu[in-
du-se pe peluza din Central Park. B
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Traducere din limba francez\ de Alina Beiu-De[liu 
În curs de apari]ie la Editura Paralela 45

A m e r i c a
Jean BBaudrillard, sociolog si critic literar francez, teoretician al postmodernismului.
S-a n\scut `n 1923 la Reims, în Fran]a, fiind descendentul unei familii de fermieri. În tinere]e,

Baudrillard a predat limba german\ la liceu, dup\ care [i-a dat teza de doctorat în sociologie, sub
conducerea lui Henri Lefevre. A fost marcat de scrierile lui Roland Barthes privind analiza semiotic\
a culturii [i de cele ale lui Marshall McLuhan, care a demonstrat importan]a studierii mass-media în
orice analiz\ sociologic\. În perioada revoltei studen]e[ti de la Universitatea Nanterre (1968), Baudrillard
scrie articole pentru revista Utopie, tipic\ pentru acea perioad\. Este influen]at de marxism [i în articolele
sale face o critic\ a tehnologiei.

Filosofia lui Baudrillard se centreaz\ pe conceptele-gemene de „hiper-realitate“ [i „simulare“, care
se refer\ la natura virtual\ (nereal\) a culturii actuale, în epoca dominat\ de comunicarea [i de consumul
de mas\.

Lucr\rile sale, Strategiile ffatale (1983), Sistemul oobiectelor (1968), Societatea dde cconsum (1970)
sau În uumbra mmajorit\]ilor tt\cute (1983) se preocup\ de problema psihologic\ a consumului în societ\]ile
capitaliste, de problema obsesiei pentru consum. 

În Oglinda pproduc]iei (1973) [i Pentru oo ccritic\ aa eeconomiei ppolitice aa ssemnului (1972)
Baudrillard anun]a faptul c\ semnul prevaleaz\ în fa]a economicului [i a socialului. 

Cea mai celebr\ scriere a sa este îns\ America: aici el prezint\ o nou\ metod\ de analiz\ a societ\]ii,
descriind ceea ce el considera a fi irealitatea culturii americane. Pentru sociolog, America este un de[ert
în care irealul [i realul se contopesc at`t de bine, ̀ nc`t grani]a dintre ele practic nici nu mai este vizibil\. 
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r` CC um am ales acest portal? Am intrat pe trafic.ro [i am v\zut
c\ era cel mai nou portal ad\ugat la categoria care ne intereseaz\
pe noi, mai exact de pe 3 aprilie 2008. Site-ul se nume[te ca [i rubrica
mea, „e-literatura”. E bine. 

De[i este nou, site-ul are o comunitate deja închegat\ [i activ\. Con]inutul este
generat în mare parte de vizitatori, în sensul c\ oricine poate s\ publice o recenzie, s\ comenteze
opere mai vechi sau mai noi ale autorilor români sau str\ini. {i, cel mai important, dac\ ai ceva [i
vrei s\ publici, po]i s\ o faci pe acest portal. A[a am dat eu peste capitolul trei al unui roman online
{ase ooameni [[i uun ccadavru, scris de Vasile Mihai - roman poli]ist. În timp ce citeam ca s\-mi fac o p\rere
despre ce mai înseamn\ un roman poli]ist în anul 2008, mi-a ap\rut în minte imaginea benzilor desenate
Sin City. 

La orice fel de text publicat, fie c\ e poezie sau proz\, utilizatorii înregistra]i comenteaz\, critic\ sau dau
note, astfel c\ cel care public\ î[i poate schimba scenariul, ideile, viziunile, intrigile pe m\sur\ ce prime[te
feedbackul, pozitiv sau negativ. A[a poate vom ajunge la un gen ideal.

În cadrul rubricii „Bibiloteca” s`nt publicate fragmente de texte pe care iar\[i utilizatorii s`nt invita]i s\ le
comenteze.

Exist\ [i un forum unde, dac\ s\ zicem c\ aveai nevoie de o carte pe care nu ai g\sit-o nic\ieri, po]i s\ lansezi
un mesaj [i poate se va g\si cineva care s\ o v`nd\.

Ce nu mi-a pl\cut a fost partea cu dona]iile. Mai pe lung, cine dore[te este invitat s\ doneze bani pentru site
într-un cont, pentru a-l sus]ine [i pentru a-i îmbun\t\]i serviciile. Pe forum exist`nd [i subiectul Loja
Donatorilor unde se poart\ discu]ii pe aceast\ tem\. M\ g`ndesc c\ din moment ce con]inutul este generat
de utilizatori... Mai au nevoie [i de bani de la ei. 

Un alt punct slab pe care l-am sesizat înc\ de la început, dar cu care nu am vrut s\ încep, este c\ nu exist\
o prezentare detaliat\ a portalului. {i eu, ca utilizator, trebuie s\ m\ plimb prin el ca s\-mi dau seama
despre ce este vorba. Pe de alt\ parte, poate fi [i o strategie de trafic sau poate c\ au în plan a[a ceva.
Mi-ar fi pl\cut, de exemplu, s\ [tiu m\car cine a venit cu ideea acestui portal, s\-mi spun\ c`teva
cuvinte despre ce vor de la el [.a.m.d.

{i, în final, trebuie s\ amintesc [i mottoul sub care î[i desf\[oar\ e-literatura activitatea:
„Scri]i, b\ie]i, numai scri]i!“ Acum parc\ mi-am f\cut o p\rere despre ce vrea portalul
respectiv.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este
redactor la ffeemmiinniiss..rroo..

elena
dr`ghici

Am g`sit un portal 
nou de literatur`

///zice Freak: m\ - c\scau gura ca ni[te zombie lovi]i
de o ardoare ciudat\ & domnu poet îi le[ina cu
inep]ii - ]oapele pe sub scaune de extaz/ s\ moar\ bibi,
a]i c\piat? [castanul îi mistuia cu umbra lui ca un cre-
puscul verde] - jur erau ridicoli; la prima bere vorbeau
civilizat din vîrful buzelor - la a doua r\geau ca orice
gu]\_m\ la[i? Freak str\b\tînd ora[ul ca o lam\ - îi sun\
alarma e mic & iute & cînd merge parc\ munce[te la
ceva îl doare - are tricou cu ANARCHY & p\rul ro[u

/// pace ]ie înger al iadului - îi zice bikerului George
care î[i freac\ dr\cia cu cear\ s\ luceasc\; îmi poveste[te
cînd urcam sus pe teras\ [liftul parc\ n-avea loc  gemea
din greu]: a[a i-am zis & s-a uitat la mine cumva i-am
v\zut bezna din ochi; m\_îmi zice c\ i-a zis_te-ai scos
cu barba aia de Rob Zombie & un choper!!! în]elegi?
gagiul n-avea reperele habar n-avea ce spun pizda 
m\-sii de fi]os [la mas\: soarele nu prea apuca s\-i
b\lteasc\ în bere cimentul vara arat\ ca un iad sete]
io zic - mai zice el c\ i-a zis_scoate-]i p\l\ria aia de tabl\
[i cac\ten ea de prost/ primul ochi vîn\t a lui Freak -
asta-var\;

/// cafeaua n-are gust_Gina obosit\ dup\ repeti]ie
n-are chef [ma[inile afar\ dincolo de vitrin\ n-au astîmp\r
& nici sunet] & eu n-am argumente mi-e cald o las pe
ea s\: [tii l-am cunoscut pe caraghiosul \la mic Freak
eram la mall cu Viki - cic\ zice el_se UITA fix la mine:
uuu, na la tata -  ]inîndu-se de gogo[ica pantalonilor/Al
doilea ochi vîn\t a lui Freak; 

///[noaptea la 1 aerul arde isteric somnul nu p\trunde
în pat laptopul îmi pîlpîie în poal\] da_freak pe YM:
pupo pe Gina din partea mea ce femee_adorm în zori
cu Gina ectoplasmic\ pe mine mul]umesc;

/// & Freak face filozofie la TV reporterul Realitatea
se ]ine indignat de microfon în direct din fa]a Parlamentului_

& Freak e mic & are p\rul ro[u & se strecoar\ pe lîng\
animalul amu]it de tupeu & scrie pe zid „ce-i omul nu
[tiu” scrisul e nelini[tit & iute doare ANARCHY - l-au
arestat / al treilea ochi vîn\t a lui Freak;

/// Cu ce, cu ce a a scris? m\ întreab\ ea la telefon
_nu [tiu [i-a b\gat mîna în pantalonii \ia jego[i la spate
- crezi c\ a scris cu?/ cu ce?/ cu degetul ? / Gina te-am
visat - n-aude a închis;

/// m\ [soarele a ajuns undeva jos jos de tot la cap\tul
r\bd\rii] simt c\ nu mai simt în]elegi? cred c\ e prea
mult/ Gina are un iubit nu mai r\spunde la telefon
sînt de acord cu Freak obosit vara arde la final;

/// al cincilea  ochi vîn\t a lui Freak venind din Vam\
poetul care [i l-a tatuat pe che guevara era mai sensibil
decît ar fi trebuit pizda m\-sii de zombie fi]os_în
fond ce? c\ m-am luat de domnu  poet un lunatec?
[str\b\tînd ultimele vîlv\t\i ale ora[ului ca o lam\ merge
parc\ munce[te la ceva îl doare din ce în ce mai tare
ANARCHY;

/// al [aselea ochi vîn\t: în fa]\ la House of Joy
bodygardul i-a zis_pleac\ freak nu intri_prietenele mele
sînt în\untru_nu sînt prietene sînt curve_tu e[ti curv\/
zbang [am g\sit p\rul ro[u v\rsat pe asfalt ca un sînge
din filme îl ajut s\ se ridice] m\ copile f\ ceva cu tine_nu
pot;

///[noaptea la 1 plou\ aerul e rece [i umed toam-
n\ somnul nu p\trunde în pat laptopul îmi pîlpîie în
poal\] me pe YM: unde dracu ai disp\rut Freak?/ cu
cine vorbe[ti acolo?/ cu nimeni/ haide [[i-a scos un
picior de sub a[ternut [i mi-a mîngîiat cu degetul sidefiu
[li]ul] diminea]\ am repeti]ie/ cu cine?/ eeei ia vezi
c\;

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.

dou` pachete de chesterfield
I ♥ Anarchy 

[summer edition]

adrian buz
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R\zvan R\dulescu, 
VViiaa]]aa [[ii ffaapptteellee lluuii IIlliiee CCaazzaannee,
edi]ia a II-a, Editura Polirom, 2008, Colec]ia „EGO.Proz\”, paginile 240-243.

„Dup\ trei s\pt\mîni de boal\, Ilie cel mic î[i pierdu treptat interesul
pentru analizarea cr\p\turii din t\blia patului, încet\ s\ mai aib\
vise recurente [i, ridicîndu-se în capul oaselor, privi pe fereastra od\ii.
Î[i putea controla membrele, acestea st\teau cumin]i unde le era locul
[i nu o mai luau razna, f\r\ [tirea lui. Toamna avansase, se vedea dup\
cît de galbene erau frunzele merilor. Cît despre frunzele nucului,
acestea c\zuser\ cu totul, [tiut fiind c\ nucii se trec mai repede. Soarele
nu se vedea, cum st\tea Ilie în pat, din cauza acoperi[ului de la buc\t\ria
de var\, a[a c\ poamele puse la uscat pe pridvor r\m\seser\ într-un
con de umbr\. Ilie le v\zu pieli]a lucioas\ [i zbîrcit\ [i pofti. O strig\
pe bunic\-sa, ceru o prun\, mai ceru una, vru apoi o par\ [i ceru l\muriri
asupra procesului de stafidire. Bunica îi explica, plin\ de r\bdare,
c\, în general, fructele care cad [i r\mîn nemîncate, putrezesc, ca de
altfel tot ce intr\ în contact cu p\mîntul, cum e [i omul, bun\oar\.
Dac\ îns\ culegi fructa bun\ din pom [i o pui în pridvor, la loc curat,
nu mai putreze[te. Ea doar se usuc\, pielea i se închide la culoare [i
devine pergamentoas\, mirosul se amplific\ sau, mai bine zis, se
concentreaz\ în ce are el mai specific, se sublimeaz\. A[a se explic\
poate c\ mai toate fructele uscate, de[i miros distinct, fiecare dup\
cum îi e soiul, au un miros comun, esen]ial, ca de ambr\. Toat\ iarna
po]i s\ m\nînci. Ba, mai mult, dac\ fierbi [i m\nînci o prun\ uscat\,
e ca [i cum ai mînca o prun\ bine coapt\. 

Pentru Ilie Cazane, ca pentru majoritatea copiilor la patru ani, toamna a fost
anotimpul în care percep]ia timpului s-a schimbat pentru prima oar\ radical. Ilie, de

pild\, proasp\t îns\n\to[it dup\ o boal\ nu lipsit\ de primejdii, a putut
s\-[i dea seama c\ mica independen]\ în ceea ce prive[te ie[itul pe
uli]\ [i jocurile cu ceilal]i copii, dobîndit\ [i asumat\ cu destul\
responsabilitate, este pe cale s\ se piard\. Desigur, vremea se mohorîse,
era frig, nici ceilal]i copii nu prea mai ie[eau, unii fuseser\ lua]i de
p\rin]i [i bunici la cîmp sau la cules poamele pe unde î[i avea
fiecare lotul, plecau diminea]a [i veneau seara, apoi [i Georgeta
dovedea o vigilen]\ poate exagerat\ în fixarea normelor vestimentare
pentru micu]ul Ilie, acum copilul trecuse printr-o boal\ grea, era
sensibil, cea mai mic\ adiere de vînt i-ar fi putut pricinui o r\ceal\
serioas\. Îi împletise, cît timp copilul fusese la pat, o sum\ de c\ciuli]e,
jachete cu nasturi sau pulovere groase din lîn\ pentru iarna care se
apropia. Georgeta era indiscutabil o fiin]\ generoas\ [i prev\z\toare,
drept care tot ce cro[etase pentru Ilie era cu dou\ sau trei m\suri
mai mare decît trebuia. Ilie ie[ea cam jum\tate de ceas pe zi afar\,
dac\ vremea era blînd\, [i putea fi v\zut purtînd pe cap una dintre
c\ciulile neverosimile, l\sate ca ni[te saci la spate, f\cute de mama
lui. Ce putea face copilul în scurtul timp l\sat la dispozi]ie pentru joac\?
D\dea o tur\ prin fundul livezii, arunca o privire spre camuflajul natural
în dosul c\ruia se g\sea ma[ina lui de fulgere, numai el putea recunoa[te,
din mul]imea de nuiele r\s\rite din p\mînt, antena [i bran[amentul,
încerca, sufocat, s\-[i descheie un nasture de la gît, tr\gînd cu
ochiul spre maic\-sa care sp\la un lighean în fa]a buc\t\riei, dar
care de fapt îl supraveghea atent, se întorcea în curte tîr[îind picioarele
[i croind o mic\ potec\ prin frunzele ve[tede de m\r, se rezema
apoi de nucul din care c\zuse cu o lun\ în urm\, aici Georgeta îl amenin]a

[\galnic cu degetul, vezi ce-ai p\]it dac\ te-ai urcat, [i î[i g\sea în cele din urm\ ceva
de joac\. Înfigea fulgi de g\in\ într-o gr\m\joar\ de p\mînt, sugrumat de gulerul
de lîn\ al vestei. Georgeta îl l\sa pu]in, apoi îl chema în cas\.”

Mihai V., 24 de ani, student stomatologie

P\i, nu prea am ce s\ comentez în leg\tur\ cu fragmentul \sta, c\ nu-mi dau seama
dac\ se întîmpl\ ceva în el. Nu [tiu, ori nu pricep eu, ori pe bucata asta autorul nu prea
[tia cum s-o dea [i a zis s\ bage ceva a[a „de atmosfer\”, s\ te sensibilizeze un pic. Deci
primul lucru, [i de fapt cam singurul la care se rezum\ bucata asta, e c\ b\ie]a[ul \sta,
Ilie, e cam sensibil [i expus la boal\. {i, nu [tiu, al doilea lucru, dar nu [tiu, e prea mic\
bucata asta [i nu [tiu dac\ e pe bune ce zic, deci o s\ fac un exerci]iu de specul\, c\
b\ie]a[ul \sta e cam efeminat în preocup\ri. E un b\iat de care se ocup\ femeile familiei,
îl cocolo[esc, îi pun tot timpul jerseul pe spate [i c\ciuli]a în cap, fie c\ e frig sau cald.
M\ rog, eu am fost crescut total diferit, c\lit, primavara, cum se mai înc\lzea un pic afar\,
m\ trimiteau b\trînii mei s\ m\ joc în tricou, s\ m\ c\lesc. Nu am r\cit prea des. Nu am
fost cocolo[it. Sincer, i-am invidiat toat\ via]a pe b\ie]a[ii ca Ilie. Mie nu mi-a explicat
nimeni cum e cu corobe]ele sau cu stafidele, [i nici nu ]in minte s\ fi avut curiozit\]i de
genul \sta. Îmi pare r\u s\ zic, dar eu îi nec\jeam pe b\ie]eii ca Ilie cînd eram mai mic.
Nu m-am în]eles prea bine cu genul \sta nici cînd am mai crescut. Da’ uite, de[i e scurt
[i nu pot s\ în]eleg prea mare lucru din textul \sta, îmi treze[te a[a ni[te nostalgii, de[i
nu e chiar pe feeling-ul meu, adic\ nu m\ reprezint\. Cred c\ e posibil s\ fie o carte mi[to
[i dac\ nu ar fi prea stufoas\ sau solicitant\, da, cred c\ a[ citi-o pe toat\, cap-coad\. Cred
c\ ar fi o carte terapeutic\, pot spune a[a? Adic\ a[ citi-o tocmai pentru c\ e despre
ceva ce eu nu am avut, nu am tr\it. M\ rog, nu ar schimba nimic, dar cred c\ ar fi
pl\cut, mai ales c\ e destul de diferit ca formulare de cam tot ce am citit eu. E, nu mai [tiu
s\ î]i zic acum ce am citit, [i probabil c\ dac\ ]i-a[ zice ai face mi[to, c\ nu prea cred eu
c\ sînt în genul t\u, mai iau de la prietena mea ce cite[te ea, doar a[a ca s\ mai vad\ [i
ochiu’ meu [i altceva decît articole de ziar [i cursuri. Nu [tiu la voi, da’ pe noi ne cam
omoar\ cu cursuri [i laboratoare, nu prea î]i ajunge timpul s\ mai [i cite[ti. {tii c\ se
zice c\ doctorii tre’ s\ fie cul]i, citi]i, s\ aib\ cultur\. M\ rog, mie deocamdat\ nu prea-
mi iese da’ uite, dac\ vrei, d\-mi cartea [i cînd am timp o citesc [i î]i zic cum mi s-a
p\rut toat\, c\ a[a mi-e greu. Nu prea am cu ce s\ lucrez. Poate o cite[te [i prietena
mea [i î]i mai zice [i ea, dac\ e. 

Andrei C., 28 de ani, jurnalist sportiv

Unii oameni pur [i simplu nu pot sc\pa de chestia asta cu amintirile din copil\rie. Nu
[tiu dac\ [i tu ai impresia asta, dar deja la noi nu mai po]i deschide o carte f\r\ s\ dai
peste treburi din astea cu copil\ria. Parc\ sîntem to]i traumatiza]i de copil\rie [i de
perioada aia, adic\ a[ vreau [i eu s\ îmi cump\r o carte [i s\ citesc altceva, ceva din
Bucure[tiul de azi, din perioada asta. Cum se cheam\ cartea asta? Nu o s\ o cump\r.
M-am s\turat de atîtea copil\rii. Nu m\ intereseaz\ cum au ajuns ni[te „ni[te” s\ creasc\
mari. Sau ni[te „ni[te” s\ îmi povesteasc\ despre bunicile lor care îi înva]\ despre cum
se usuc\ prunele [i s\ fac\ atîta caz de chestia asta. A[ putea s\ scriu [i eu un roman
despre cum înva]\ Andu s\-[i lege [ireturile [i s\ joace [otron [i cum bunica lui face gem
de c\p[uni. Ei, [i? Ce mare chestie? Un capitol l-a[ putea face despre borcanele din c\mar\
[i altul despre cum m\ îmbr\ca mama ca s\ m\ duc la [coal\. Mare schem\. Nu, nu îmi

place, cred c\ tr\im în lumi diferite. Pentru
mine copil\ria e atît de departe. Dac\ m-a[
apuca s\ scriu a[ scrie despre cum e s\ î]i cau]i
o garsonier\ de închiriat în ora[ul \sta dement,
despre ce trebuie s\ fac ca s\ îmi pl\tesc chiria,
despre cursurile de la facultate [i despre facultatea
în sine [i cum nu o s\ fac nimic cu ea. Pe bune,
mai l\sa]i-m\ cu amintirile astea din copil\rie,
c\ parc\ am fi un popor de pedofili. Sîntem atît de
pe lîng\ [i la capitolul \sta, literatur\... Eu nici nu îmi
cump\r c\r]i române[ti, dac\ vreau s\ citesc ceva cump\r
un str\in tradus, \la îmi mai zice de droguri, de rela]iile dintre
oameni, se mai revolt\ împotriva sistemului etc. M\ identific mai bine
cu ce se scrie în afar\. Nu c\ e ciudat? Nu citesc eu a[a mult, dar tocmai de-aia nici nu-mi
vine s\-mi iau c\r]i de-astea cu copil\rie, cu comunism. M\ mai uit [i eu prin articole,
citesc reviste, bloguri, dar, î]i spun, m\ plictisec repede. Nu [tiu dac\ vrei s\ bagi în revist\
treaba asta. Scriitorilor de la noi le-a[ zice s\ mai pun\ mîna pe o carte, z\u a[a, una scris\
prin anii 2000, [i s\ îl mai lase în pace pe Creang\. Fac pariu c\ mai departe merge pe
treburi comuniste, cum era atunci, c\ securi[ti, c\ lips\ de mîncare, c\ nu televiziune [i
a[a mai departe, scenariul clasic. E, uite, s\ scrie acu’ de mîncare [i libertate [i televiziune,
c\ au din plin, da’ ei tot în vremurile alea revin. Un alt mod clasic deja în care ar putea
continua fragmentul \sta ar fi ceva experimental, din care dac\ vreau s\ în]eleg ceva
ar trebui s\ îmi storc creierii o s\pt\mîn\, de dragul artei. {i ne mai mir\m de ce toat\
lumea cite[te Coelho. 

Codru]a, 10 ani, elev\

Da, mi-a pl\cut. Ilie este un copil cuminte, care î[i ascult\ mama [i bunica, virgul\,
care au grij\ de el [i îl îmbrac\ bine s\ nu se îmboln\veasc\ [i vorbesc cu el, îi explic\
acolo unde nu [tie. Mi-a pl\cut cînd descrie prunele. {i mie îmi place toamna, dar eu
am grij\ s\ nu m\ îmboln\vesc, pentru c\ toamna vremea se r\ce[te [i po]i s\ r\ce[ti [i
trebuie s\ te îmbraci mai gros. Pe copilul din poveste îl îmbrac\ mama lui gros cu flanele,
c\ciul\, jachet\ [i tot nu se [tie de ce a r\cit. Cînd e[ti r\cit e [i normal c\ nu stai pe-afar\,
pentru c\ e frig [i te ia mai tare sau dac\ ]i-a trecut un pic te poate întoarce. Trebuie s\
stai acas\ [i abia cînd î]i trece de tot po]i s\ ie[i s\ te joci. 

Cînd e[ti r\cit bei ceaiuri [i iei pastile [i transpiri ca s\ ias\ microbii din tine, prin piele.
{i nici la [coal\ nu te duci... Dar dup\ ce te faci bine trebuie s\ î]i iei temele de la al]i colegi
de clas\... Copilul acesta din poveste nu are prieteni, el se joac\ singur, pentru c\ are o
curte mare [i mama lui vrea s\ aib\ grij\ s\ nu ia r\ceal\ de la al]i copii. Pentru c\
uneori vine un copil bolnav care str\nut\ pe tine sau î]i tu[e[te în fa]\ [i î]i d\ microbi.
Nici pe mine nu m\ las\ s\ m\ joc cu copii bolnavi, ca s\ nu-mi dea microbi. Deci, cel
mai bine e cînd e un copil bolnav s\ îl ]in\ mama lui în cas\, c\ dac\ îi r\ce[te pe to]i nu
mai are cine s\ se mai joace pe-afar\. Deci, asta te înva]\ povestioara asta cu Ilie Cazane.
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