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Di n tr -u na-n t r - a l t a

„Ce se mai fură 
prin librării?”

humiasi1@zappmobile.ro

Dragă domnule un cristian 
(doi cristiani, trei cristiani),
de furat, s-ar tot fura, dacă noi, 

librarii, nu am fi  cu ochii pe clienţii noştri 
(desigur într-un mod subtil); se fură mai 
mult cd-uri (ce să-i faci, dacă e plină ţara 
de melomani?!), deoarece acestea sunt 
mai uşor de băgat graţios în buzunar sau 
în alte ascunzători! Cărţi nu prea se fură, 
şi dacă se întâmplă acest lucru, vă daţi 
seama că noi, librarii, afl ăm mai târziu, la 
eventuale verifi cări. Se întâmplă, frecvent, 
să mai prindem câte un împătimit cititor 
al manualului Merck(170 RON), încer-
când să îl bage sub haină, situaţie extrem 
de neplăcută, însă minunatul manual 
de medicină îşi reia locul pe raft, lângă 
celelalte cărţi afl ate în pericol; se ştie că 
suntem un popor însetat de cultură, aşa 
că nu mare trebuie să vă fi e mirarea dacă 
asemenea lucruri de întâmplă!

În ceea ce priveşte viitorul top al ce-
lor mai citite cărţi furate sau al celor mai 
furate cărţi citite, nu vă impacientaţi, 
veţi găsi respondenţi!

Şi dacă ajungeţi la Iaşi, treceţi 
neapărat şi pe la noi, numai să nu 
încercaţi să ne furaţi vreo carte, că nu 
scăpaţi uşor!

Claudia FITCOSCHI

PS. Cine „pn mea” ar recunoaşte că 
i se fură cărţi din librărie?! Problema 
trebuie pusă altfel. Pe onoarea mea de 
familist!

un_cristian@yahoo.com:

Vă dau dreptate, doamnă Fitco-
schi. Nu prea recunoaşte nimeni. Din 
douăzeci de solicitări, am primit două 
răspunsuri... Şi, parol, ştim sigur (nu 
spunem mai multe, că, deocamdată nu 
s-a prins nimeni...) Acum, zău, ce fel de 
cititor e cel care n-a fost măcar tentat să 
plece c-o carte sub braţ?

Vom trece, cu siguranţă. Să ne vin-
dem revista, evident.

Pe 25 aprilie în Club Pro-
metheus, revista România 
literară a acordat cu sprijinul 
Fundaţiei ANONIMVL deja 
tradiţionalul „premiu de de-
but”. Juriul, format din Nicolae 
Manolescu, preşedinte, Ma-
rina Constantinescu, Adriana 
Bittel, Gabriel Dimisianu şi 
Alex Ştefănescu a desemnat 
următorii câştigători: 
Gabriella Eftimie – Ochi roşii 
Polaroid, poezie, editura Vinea
Vasile Ernu – Născut în URSS, 

memorialistică, editura Poli-
rom
Cosana Nicolae – Canon, cano-
nic , eseu, editura Univers Enci-
clopedic
Celelate nominalizări au fost:
Livia Roşca – Ruj pe icoa-
ne, poezie, editura Cartea 
Românească (premiul USR, 
2006)
Alex. Leo Şerban – Dietetica lui 
Robinson, eseu, editura Curtea 
Veche

INFO

Noua literaturăNoua literatură

Tipărită la Craiova într-un for-
mat cam şcolăresc, amintind 
de o mai veche Litere nouă, 

capsată, cu o ţinută grafi că de invidiat, 
dar fără tiraj anunţat, Noua Literatură 
este proiectul câştigător la concursul 
pentru reviste literare organizat de 
către USR. O revistă a tinerilor de orice 
vârstă, cu un nume (voit?) care ne duce, 
invariabil, cu gândul la conceptul noii 
literaturi din anii ’50. Mai mult decât 
reuşită formula celor 12 invitaţi şi ru-
brica “scriitorul discret”, interviurile (T.O. 
Bobe, Ana Maria Sandu), ideea pagini-
lor de dosar (Sexul şi literatura, Literatu-
ra pentru copii) şi, mai ales, intenţia de a 
(re)prezenta scriitorul activ, diversitatea 
şi non-polemica. Bănuim că formula 
“Noua literatură – prima publicaţie a 
tinerilor scriitori din România” se aplică 
doar în newsletterele Polirom şi nu 
reprezintă opţiunea redacţiei, care sigur 
ştie că atât Fracturi cât şi Ca şi cum, ca să 
mă refer doar la publicaţiile pe hârtie de 
după excelentul Contrapunct, au însem-
nat ceva pentru promovarea literaturii, 
fără să uzeze de exclusiviste sintagme 
păguboase de imperiu/galerie. Printre 
semnături, alături de Simona Popescu, 
Costi Rogozanu, Ion Manolescu, l-am 
găsit, cu un spaţiu puţin exagerat în 
echipa Luminiţei Marcu, şi pe Bogdan 
Tănase. Salutăm apariţia Noii literaturi şi 
pariem discret pe continuitatea, corec-
titudinea şi neutralitatea ei.

Supriză şi deziluzie

De la numărul trei se 
conturează puzzle-ul între-
gului concept (permutări 

de roluri). Surpriza plăcută, dincolo de 
interviul acordat de Ion Manolescu ti-
nerilor Ana Chiriţoiu şi Igor Mocanu, 
lăudaţi pe bună dreptate de colegul lor 
de proiect Cezar Paul-Bădescu în...Dile-
mateca, vine din pierderea pe drum (nu 
e autofi cţiune) a numitului B.T. Ceea ce 
e, trebuie spus, un pas înainte necesar.

10 aprilie. Apare la chioşcuri numărul 
din februarie, al patrulea. Remarcabil 
subiectul inventarierii premiilor litera-
re şi, iarăşi, interviul (Filip Florian). La 
numărătoare ies 9 cronici, 3 pentru car-
te străină şi...6 cărţi Polirom/C.R. Plus un 
teasing editorial Polirom. Semn? Intru 
de curiozitate într-o librărie Humani-
tas. În obiectiv, următoarea. Degeaba. 
Previzibil şi, din păcate, atât de simplu. 
Varietate, concurenţă, neutralitate..., ce 
vorbe mai erau? (UN)

 Observator cultural Observator cultural

5 martie 2007. Cu cei „şapte 
ani de-acasă” împliniţi, Obser-
vatorul cultural a făcut şi pasul 

atât de necesar al inaugurării premiilor 
anuale. O garanţie a recunoaşterii va-
lorilor şi un stimulent fi nanciar, din anii 
următori nu doar pentru literatură, riva-
lizând serios cu, doar tradiţionalele pre-
mii Cuvântul. Cum era şi fi resc, redacţia 
a asociat încă de la prima ediţie (gazdă 
Teatrul Odeon) numele lui Gheorghe 
Crăciun de premiul Opera Omnia. 
Fără niciun dubiu, Observator cultural 
rămâne cel mai important săptămânal 
de informaţie culturală. Felicităm fără 
rezerve echipa redacţională (veche şi 
mai nouă) pentru ştacheta la care a ridi-
cat aşteptările cititorilor ei (tradiţionali 
sau virtuali) şi-i urăm sincer o cotă a 
vânzărilor pe măsură. „La mulţi ani!”

Lista completă a premianţilor (un ju-
riu format din Mircea Martin, preşedinte, 
Carmen Muşat, Virgil Podoabă, Caius 
Dobrescu, Paul Cernat):

Premiul pentru poezie: Robert 
Şerban, Cinema la mine acasă, 
editura Cartea Românească;

Premiul pentru proză /
memorialistică: Petru Cimpoeşu, 
Christina Domestica şi Vînătorii 
de sufl ete, Editura Humanitas;

Premiul pentru critică/eseu/teo-
rie literară: Paul Cornea, Inter-
pretare şi raţionalitate, Editura 
Polirom;

Premiul cititorilor: Octavian So-
viany, Dilecta, Editura Cartea 
Românească;

Premiul special al redactorilor re-
vistei: Ion Manolescu, Derapaj, 
Editura Polirom;

Premiul Gheorghe Crăciun pen-
tru Opera omnia: Mircea Horia 
Simionescu.

 Dilemateca Dilemateca

În Dilemateca puteţi afl a/citi 
(multe recenzii apetisante şi 
informaţii utile):

Pe martie:
- cum se scrie un roman on line (www.

amillionpenguins.com);
- Harry Potter se va termina odată cu 

publicarea celui de-al şaptelea vo-
lum;

- de la 1 martie, colecţia de literatură 
erotică a Editurii Trei, „EROSCOP” va 
fi  coordonată de Pascal Bruckner şi 
Magdalena Mărculecu;

- Angela Marinescu s-a îndrăgostit 
cu adevărat ultima oară acum 28 de 
ani;

- un amplu interviu cu Ana Blandi-
ana;

- cum arată mormântul lui Thomas 
Mann;

- la Roma cele mai vândute cărţi sunt 
ghidurile turistice;

- fragmente din Jurnalul Sandei Sto-
lojan, Amurg senin

Pe aprilie:
- pe ce motiv primeşte Jonathan 

Littel, după două încercări eşuate, 
cetăţenia franceză;

- Dan Sociu scrie un roman, Urbanco-
lia;

- la 19 ani T.O. Bobe i-a promis  iubitei 
(de-atunci) că va lua Premiul Nobel 
pentru literatură;

- Dans de Bragadiru a fost cel mai vân-
dut volum de publicistică, după De 

ce iubim femeile;
- în capitala Luxemburgului(75000 de 

locuitori) sunt pe puţin 15 muzee;
- că Aventurile intime ale unei prosti-

tuate de lux bucureştene (Belle de 
Nuit) poate fi  folosită pe post de di-
ldo (o spune cu argumente Răzvan 
Petrescu);

- că la debut e „ca la resbel” (Rita 
Chirian), „nasol” (Eugen Suman), 
„pupături, fl ori, felicitări” (Ştefania 
Mihalache);

- la Polirom directorul de promova-
re cu presa (Oana Boca) vede în 
perspectivă, anticipează, ca la şah cu 
două-trei mutări înainte:”De regulă, 
într-o editură îţi faci planuri pentru 
câţiva ani. Eu acum încerc sa gân-
desc cu mintea din 2009”);

- cum mai e viaţa lui Mircea Cărtărescu 
(interviu de Rodica Binder) la Stut-
tgart: „ Cred că niciodată n-am fost 
mai fericit într-un loc şi nu m-am 
simţit mai acasă”;

- fragmente din Bărbatul cu cele trei 
morţi ale sale (Mihai Cantuniari, ro-
man în curs de apariţie la Humanitas)

În redacţieÎn redacţie
După modelul premiului transmi-
sibil ASPRO, redacţia Pana mea 
acordă la apariţia fi ecărui număr 
un minitrofeu. Primul astfel de 
căştigător este chiar machetistul 
nostru, Marius Ianuş, pentru ul-
timul volum, editat la CR, intrat 
astfel în circuitul promovării la 
vedere. Fireşte, oferind acest 
premiu nu negăm importanţa 
(concretizată anual prin debutu-
ri şi reeditări esenţiale, planuri 
meritorii dar sufocate de varii 
interese) editurii Vinea, cea care 
i-a tipărit până în acest moment 
volumele, dar trecerea este una 
semnifi cativă şi de-acum numele 
Marius Ianuş nu se va regăsi doar 
pe „listele” amatorilor de poezie, 
devenind efectiv/statistic un au-
tor (cu) public. O „mişcare” care 
ar trebui să-l pună pe gânduri 
pe directorul N. Ţone, cu efecte 
nebănuite pentru mulţi dintre 
cei care s-au arătat nemulţumiţi 
de „paşii de după primul pas”. Le 
dorim amândurora sănătate şi 
succese!

Nu accept eu premii, copii :P !
Mulţumesc pentru intenţie.
Al vostru, Marius.

De băgat în seamă...

Nume adunate-ntr-o 
antologie

 (ghici a cui şi pentru cine?)

versus/m nr. 3 e o versus/m nr. 3 e o 
antologieantologie

Se dau următoarele nume gre-
le : Dan Sociu, Teodor Dună, 
Răzvan Ţupa, Livia Roşca, 

Ştefan Manasia, Dan Coman, Claudiu 
Komartin. 

Se cer : cinci poeme inedite repre-
zentative, una bucată poză şi o scurtă 
prezentare. 

E vreo problemă?
Adică, pe bune, cu excepţia celor 

care au refuzat (Elena Vlădăreanu, Ru-
xandra Novac) sau a celor interzişi (ba 
l-am dat, zice R. Ţupa, ba nu l-ai dat la 
timp, răspunde Aurel Maria Baros de-
spre prezenţa lui M. Ianuş doar în textul 
introductiv semnat de Cladiu Komartin), 
pare ok. Fără tiraj, e antologia poeţilor 
tineri. Nu una oarecare, ci aceea care 
face cât o revistă, pentru că, vorb-aia, 
o revistă merge înainte şi se vinde mai 
uşor ca antologie.

Trec peste faptul că multe dintre 
poeme au fost publicate între timp, că 

nimeni nu-şi asumă actualmente reali-
zarea. Dacă o găsiţi (probabil prin cele 
55 de centre culturale care au găzduit 
şi solia de pace a Primăverii poeţilor, 
recomandările mele mergând spre Ca-
racal, Mărăşeşti, Oraviţa, Titu sau Topo-
loveni), spuneţi-mi cât costă, că n-are 
nici preţ afi şat.

Trec, cum spuneam, peste aceste 
minore aspecte şi zic (nu trebuie musai 
să credeţi) :

1. antologia, ca şi alte asemenea 
proiecte au ca scop includerea Lindei 
Maria Baros în circuit (din fericire, nu ea 
pare să fi e iniţiatoarea acestei campanii).

2. un astfel de produs mă face 
să cred încă în naivitatea scriitorului 
român, care, din bunăvoinţă apare în 
orice făcut de nimeni.

Iată o premieră. Un zoom care de-
schide seria antologiilor în serie. 

Oare de ce să nu apară la fi ecare alte 
5 texte noi, dacă tot se cer bani de la 
Uniune pentru ca oricine să fi gureze în 
te miri ce?

un CRISTIAN

COMUNICAT

În 3 şi 4 mai 2007, are loc la 
Cluj-Napoca a doua ediţie a 
COLOCVIULUI NAŢIONAL AL 

TINERILOR SCRIITORI. Demarat de 
Uniunea Scriitorilor din România, în 
cadrul programului “Literatura tânără”, 
Colocviul construieşte un spaţiu coe-
rent de enunţare şi afi rmare pentru 
tinerii scriitori. Temele de dezbatere: 
Noua literatură = literatură nouă? şi 
Tânărul scriitor în cetate, întâlnirile cu 
cititorii şi lecturile în direct la Radio 
Cluj, dar şi „reuniunea” ca atare a celor 

90 de scriitori din toată ţara se anunţă 
promiţătoare. Ediţia va fi  ilustrată de 
Caietele Colocviului, un mic dicţionar 
de literatură tânără, dar şi de Literatura 
tânără, o antologie a tinerilor scriitori 
(350 pag.) care va apărea după Co-
locviu. Un amănunt inedit: Premiile 
ediţiei clujene vor fi  acordate în urma 
burs ei de valori pe care tinerii înşişi au 
alimentat-o cu voturile lor. 

Irina PETRAŞ



Noua literatură

 Observator cultural

 Dilemateca

În redacţie

versus/m nr. 3 e o 
antologie
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Aţi cumpărat vreodată o 
eugenie? Dacă da , v-a 
plăcut? Dacă nu, de ce 

nu? V-a plăcut ambalajul? Nu cred. 
Nu cred că v-a plăcut nici gustul 
eugeniei, nici culoarea. Şi unde 
mai pui că e prea ieftină. Cum 
să cumperi ceva atît de ieftin, 
doar dacă chiar nu ai bani, dar 
atunci se cheamă că nu cum-
peri din plăcere ci de nevoie.

Bun. Acum gîndiţi-vă cum v-aţi
simţi dacă aţi cumpăra o carte 
cu coperţile subţiri, cenuşii, cu 
fi bra de celuloză atîrnată ca nişte
labiile, de parcă ar fi  vorba despre 
o invitaţie la dietă, nu la citit. O 
carte cu paginile la fel de excesiv-
celulozice, ba verde-murdar, ba 
alb-cenuşiu, ba galben. Ei bine, 
aşa arăta Shogunul în anii 80 cînd 
începeam eu să intru în librării
să-mi cumpăr manuale, caiete şi
alte chestii de papetărie. Şi totuşi,
Shogunul era o raritate. Cartea 
arăta cît se poate de execrabil, 
dar era un James Clavell, era 
originea unei ecranizări traduse de 
inconfundabila Margareta Nistor, 
mîndria oricărui video, el însuşi
dovada unei prosperităţi combi-
nate cu accesul de neînchipuit la 
o informaie secretă. Nimeni nu 
se uita la copertă, la hîrtia acelor 
pagini aspre, toţi eram căzuţi
pe spate după titlu şi autor.

Pentru că, atunci, o carte în-
semna un titlu şi un autor. Nimic nu 
s-a schimbat după 1990, cînd ciora-
nii, eliazii şi ţuţii, sau heideggerii, 
vulcăneştii, ioneştii etc. apăreau
în incinta unor obiecte la fel de 
respingătoare. Apoi, Humanitasul 
a început să scoată o serie cu 
copertă cartonată, cu supracopertă
şi cu pagini albe şi fi ne. Dar, 

degeaba. Eu n-aveam bani şi n-
aveam de gînd să cumpăr o carte 
scumpă pentru că e frumoasă. E 
drept, era acolo Originea operei 
de artă, era un Schelling şi-un
Fichte, pune-ţi nene pofta-n cui. 

Toate colecţiile astea de fi lozo-
fi e, eseu care au apărut din 1995 şi
la Polirom, apoi şi prin alte părţi,
au dat faliment. N-au mers, au 
fost închise. Nu prea se mai citea 
în România anului 2000. Cărţile se 
scumpiseră enorm, o dată cu piaţa.
Atunci a murit cartea defi nită ca 
titlu şi autor. Tot atunci s-a născut
cartea din ziua de astăzi pe care 
o putem defi ni ca o combinaţie
dintre un obiect cool, frumos sau 
sexy, cu un design urban, cu nişte
reliefuri şi cu o combinaţie de 
efect între mat şi lucios şi un titlu 
cît mai aproape de un slogan publi-
citar. Dacă autorul şi editorul ştiu
cum să vîndă acest duet atunci ci-
titorul se va obişnui să cumpere de 
la ei chiar dacă titlurile vor avea 
mai puţin vino-ncoa iar designul nu 
va mai fi  la fel de inspirat. Dar nu 
şi dacă obiectul, cartea, nu va con-
tinua să se îmbrace la patru ace. 

Aşa a ajuns cartea să facă parte 
cu succes din sistemul obiectelor 
societăţii de consum: un gadget pe 
care îţi place să-l ai şi să-l expui, 
un obiect a cărui funcţionalitate
a fost deturnată: nu mai cumperi 
cărţi ca să le citeşti de la un capăt
la celălalt, nu le mai cumperi 
pentru a le distribui într-o ierarhie 
de valori în care crezi şi nici măcar
– deşi e greu să scăpăm de aşa ceva 
– dintr-un inocent impuls bovaric. 

Ca o ciocolată sau ca un auto-
mobil, cartea există în măsura în 
care i se adaptează tactici de pro-
movare care, de altfel, au foarte 

puţin de-a face cu textul autorului. 
Ceea ce contează e marca editurii. 
Librăriile urmează trendul şi expun 
marfa după numele edituri, nu 
după domeniul de încadrare al 
literaturii conţinute de fi ecare 
carte. E trendy să cumperi de la 
editura X pentru că acolo cărţile
arată bine. Vremea lui Pavel Coruţ
a trecut, trăim acum în cea a 
lui Humanitas, Polirom, Corint, 
Trei, Nemira, Curtea veche etc. 
Am ieşit adică din zodia auto-
rului, am intrat în cea a mărcii.

Aici însă chiar că nu pot să
mă împotrivesc curentului. Pe 
o piaţă suprasaturată de marfă,
instanţa critică a fost absorbită
şi dizolvată. Aşadar, să lăsăm
editurile să vorbească, e vremea 
lor, e timpul coperţilor frumoase 
şi al divertismentului, al cărţilor-
prăjituri, al cărţilor-bere sau vin, 
al cărţilor-CD sau al cărţilor-ecran
de cinema sau TV. De una singură,
cartea nu mai face 2 bani şi tocmai 
din cauza asta, dacă descoperiţi
titluri şi autori după care vă daţi în 
vînt apărute la edituri de pe alte 
meridiane, fără fi lme şi vedete 
la înaintare, nu vă aşteptaţi să
le regăsiţi în limba română prea 
curînd. Şi nu vă faceţi sînge rău,
duceţi-vă la mall şi-o să uitaţi
repede de toate necazurile.

Alexandru Matei (amatei25@yahoo.com)

Cartea ca obiect 
de consum 

De la Eugenia la Codul lui DaVinci

„Cine se află în spatele 
afacerii?” - îl priveam 

nedumerit pe Alex (Matei). „Cine 
bagă banii?” Ideea lui că fi ecare 
astfel de revistă are spatele 
asigurat, face parte dintr-un 
trust sau benefi ciază măcar de 
o tradiţie onorată de o instituţie 
oarecare, m-a pus pe gânduri. 
„De ce facem noi o revistă,
dacă aproape toate condiţiile 
sunt...? (n-aţi vrea s-auziţi cum, 
ne-am discredita logistic). „Ştii 
câte reviste literare sunt!” Ăsta 
e SGB, omul cu fi rma, curios şi
el, totuşi încrezător c-o să iasă
ceva. „Nu, le numărăm într-un 
număr viitor.” Oana tocmai ce 
terminase articolul: în Franţa
revistele literare pe hârtie 

aproape că nu mai contează. „Nu 
era mai simplu pe net? Unde o 
vindem?” „Facem un turneu de 
lansare şi o isprăvim. Pe la Litere 
şi în Grozăveşti. Din uşă-n uşă.” 
„Vezi că dai idei concurenţei!” 
Îmi vine să râd. Ianuş ştie de ce. 
Dar e departe. Machetează. Din 
prietenie. Fără regrete şi fără
să se mai gândească la Fracturi,
la ce ar fi  fost dacă avea un 
critic, dacă cenaclul nu s-ar fi
devansat şi Cosmin (Ciotloş)
ar fi  nimerit ziua. El şi-a făcut 
damblaua. Acum ăsta mic e aici, 
dar Pana mea e altceva. Oare 
ce? Ce ne ţine împreună? Sticla 
de vin, visele de glorie, fumurile 
literare, revanşele, ideea de 
a vinde o revistă literară prin 

şcoli, normalitatea? N-am niciun 
răspuns. Doar Komartin e calm, 
imperturbabil, visător. Pun pariu 
că ştie cât o să ţină şi aventura 
asta. Îi ghicesc gândul. „Trei luni, 
dacă prima serie nu rentează,
n-o mai reluăm de la toamnă.
Vara n-are sens s-o scoatem.” La 
opt ne vedem cu Soviany. La nouă
trimite cronicile Bogdan Creţu. 
Lucrurile se mişcă. Nu e o iluzie? 
E aproape de unsprezece. Mama 
mă sună de noapte bună. „Nu 
vrei să vii să-ţi cauţi ceva sigur 
în Buzău?” Îi spun de revistă,
o mai ţin puţin, îi vorbesc de 
redacţie, de încurajările Oanei, 
de promisiunile lui Cosmin, de 
titlul dat de SGB, de geaca de 
piele a lui K, de gestul lui Marius 

(„tot cu Ianuş?). Glumeşte. „Şi tu 
ce pana mea, o să fi i pe-acolo?” 
„Cititor.” Totul pe-o revistă de 
data asta. Mai verifi c o dată
mail-ul. Citesc un newsletter: 
„În prima lună din primăvara 
lui 2007, editura... accelerează
ritmul, propunând cititorilor 
un număr de 35 de noi apariţii: 
aproape două cărţi pe zi.” Închid, 
iau sumarul şi m-apuc bătrâneşte 
de primele ajustări. Nu ştiu de ce, 
dar titlul editorialului mi se pare 
inoportun, l-aş modifi ca: „De ce 
să nu facemnoi o revistă?” Emai 
ok aşa. Pur şi simplu. Ochii mi 
se închid. Visez. Un vis alb negru 
în locul unui manifest colorat. 
Derulat cu încetinitorul. Action!

micul Ftiriadi

De ce facem noi o revistă?

Alex Matei
Eseist, profesor de literatură franceză la  Universitatea Spiru Haret, critic literar.  
Bursă  doctorală la Paris 2003/2006. 
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Pornind de la această teorie, 
aş spune că ne îndreptăm
spre (dacă nu suntem 

deja în) o nouă etapă a producţiei 
şi respectiv consumului literar: 
reţeaua. Îi putem spune chiar 
„reţeaua literară”, dar eu aş apela 
mai degrabă la o metaforă ceva 
mai grăitoare: pânza de păianjen.

Dacă până nu de mult trasam 
cu destulă uşurinţă o linie dreaptă
de la autor la cititor, cu o scurtă
haltă pe la critici şi pe la editură,
iată că acum un mix din ce în ce 
mai straniu de curente, atitudini, 
personaje şi decoruri face ca tot 
ceea ce presupune producţie şi
consum literar să arate ca o uriaşă
pânză de păianjen. Chiar aş vrea să
pot indica cu precizie unde anume 
e cititorul, dar e imposibil... e şi
autor şi editor şi difuzor şi critic şi
carte şi fi lm şi muzică şi imagine...

Aşadar, cititorul a murit, trăiască
cititorul... sau mai bine zis consuma-
torul. Eu aşa i-aş zice acum, şi ca să
îmi susţin ideea haideţi să facem un 
scurt experiment. Când aţi descope-
rit ultima oară pe cont propriu o car-
te sau un autor? Fără recomandări 
convergente din presă, de la prieteni 

sau de pe net. Din momentul în care 
literatura a devenit ceva „popular” 
şi „glamourous”, societatea reţea 
ne-a transformat din cititori în con-
sumatori. Exemple? Cât cuprinde... 
aş începe cu Coelho şi aş încheia 
cu recenta colecţie „Cotidianul”.

Înainte, însă, aş vrea să pun-
ctez următorul lucru: nu mă refer 
la excepţii, discut strict despre 
majoritate. Da, exact... majoritatea 
aceea de care fugim de cele mai 
multe ori şi de care încercăm să ne 
distingem prin lecturi, de exem-
plu... sau mai bine spus «obiceiuri 
de consum». Poate trist, poate 
utilitarism pur, dar cultura a coborât 
în stradă, s-a înfoiat bine pe rafturi 
şi iată cum Cenuşăreasa a devenit 
o starletă de Hollywood. Exemple? 
Cărţi memorabile transformate 
în coşmaruri cinematografi ce.

Să revenim totuşi la consumator. 
Ziceam înainte de colecţia lansată
de Cotidianul. O iniţiativă lăudabilă
cu efecte atât de perverse (socio-
logic vorbind)... mă uit în jur la 
amici, preieteni, cunoştinţe... 80% 
dintre ei achiziţionează cu regula-
ritate Cotidianul de miercuri, 50% 
încearcă să termine o carte în medie 
la două săptămâni, 10% le termină
săptămânal şi bineînţeles, sunt şi cei 
care nu citesc aproape nici o carte, 
dar au o bibliotecă impresionantă... 
şi impersonală. Şi iată cum majo-
ritatea celor cu un venit cel puţin 
mediu, cu un nivel de educaţie 
mediu spre ridicat şi cu pretenţii 
intelectuale ajung să citească
aceleaşi cărţi, la fel cum, probabil, 
folosesc acelaşi şampon şi gel de 
duş. Simt revolta excepţiilor...”eu 
l-am citit pe Capote de mult”, „eu 
l-am citit pe McEwan în engleză”... 
so what??? E adevărat, nu eşti un 
simplu punct al pânzei de păianjen 
posesor de coordonate specifi ce, eşti 
un nod şi susţii întreaga structură.

Manuel Castells vorbea în urmă cu ceva timp (prin 1997 dacă 
nu mă înşel) de „societatea reţea”, un rezultat al convergenţei 
dintre explozia IT, restructurarea capitalismului şi mişcările social 
culturale ale anilor 60-70, începând cu feminismul şi ecologismul. 
Ca şi trăsături distincte ale societăţii reţea, Castells aminteşte eco-
nomia informaţională şi globală, în sensul că aceasta depinde 
într-o mai mare măsură de informaţie decât de forţa de muncă şi 
funcţionează simultan la nivel planetar, reţele organizaţionale, 
polarizare şi excluziune socială, apariţia aşa numiţilor „fl exi-
workers”, cultura realităţii virtuale (dezvoltarea unui mod de 
relaţionare bazat pe o simbolistică fl exibilă şi efemeră) puternic 
susţinută de tot ceea ce înseamnă segmentare, precum şi dizol-
varea politicului în mass media. De asemenea, Castells îşi sprijină 
teoria în alte două concepte la fel de inedite (şi greu traductibile aş 
adăuga eu, motiv pentru care n-aş vrea să induc în eroare printr-
o traducere proprie inoportună): „timeless time” şi „the space of 
fl ows”.

Iulia Balcanaş (iulia_balcanas_tw@yahoo.com)

CASTEL(L)E 
COTIDIENE

***
străzile din bordeaux sunt curate şi cochete

străzile din bordeaux pline de oameni curaţi şi 
cocheţi

toţi oamenii din bordeaux sunt tineri 

toate fetele de 23 de ani au unul sau doi copii

fetele de 23 de ani poartă pantaloni strâmţi pe 
gleznă şi 

pantofi rotunzi anii ’60 

ochelari de soare jachetă scurtă eşarfă asortată

fetele de 23 de ani sunt slabe şi vesele 

blonde cu faţa ascuţită brunete cu breton lung şi 
drept

împing căruciorul şi trag de mână celălalt copil 

celălalt copil trage de lesă un câine de două ori 
mai mare ca el

fetele de 23 de ani fac shopping şi împing 
căruciorul

camaïeu h&m lafayettes toate marile firme de pe 
rue sainte-catherine 

strălucind pe pungile colorate agăţate de 
mânerul căruciorului

pe o bancă în staţia de tramvai din sticlă şi 
lumini metalizate 

un bărbat la 50-60 de ani îşi scoate pantofii 
lăcuiţi şosetele

începe să-şi taie unghiile

Oana Cătălina Ninu (o_ana_cata@yahoo.com)

Vasile Leac (vleac@yahoo.com) (n. 1973)

capitolul obligaţii

mi-am privit mîinile şi mi-am zis că este imposibil
acum îmi dau seama că totul a fost un ghiveci
măduţa îţi instala windous 98 pe calculatorul tău
care urma să-ţi aducă bani
eram atît de falşi ne comportam ca nişte studenţi

la
actorie
am desfăcut o sticlă de vin şi am început să ne
analizăm vîrsta
am fumat şi am discutat despre efectul 

prăjiturilor
asupra profesiilor care solicită statul pe scaun

mi-ai spus că vei fi  corectă cu mine c-o să
împărţim

maşina pe din două
nimicurile astea provocatoare  pentru tine
sînt de o importanţă capitală
dragostea noastră se dezvoltă în jurul unor 

prinzuri
copioase
sună a clişeu la fel ca orele noastre de intimitate

acum sînt într-un parc în faţa fabricii de confecţii
teba
în spatele meu într-un corcoduş
sînt trei copii care vorbesc despre ghiozdane
aproape toţi prietenii mei sînt singuri
am început să dau telefoane să mă apropii cumva 

de
realitate
pînă la urmă i-am lăsat pe copii acolo în corcoduş
şi am plecat să mă plimb
în ‘boul roşu’ am văzut un ţigan milostiv
mi-am zis c-o să mă plimb toată noaptea
prin oraşul ăsta poliglot
în ‘dum-dum’ m-am întîlnit cu un amic şi cu o 

tipă
roşcată
şi am început să vorbim despre huni
m-am mai plimbat o oră prin oraş în fi nal am 

adormit
în staţia de tramvai sprijinit de un afiş pe care
scria : tot ce se dă

Iulia Balcanaş a absolvit 
Facultatea de Sociologie, Univer-
sitatea din Bucureşti. Experienţa 
şi preocuparea pentru cercetarea 
sociologică au determinat-o să ur-
meze, în cadrul aceleiaşi instituţii, 
masterul de Cercetare Sociologică 
Avansată. Momentan, Iulia face 
parte din Departamentul de 
Cercetare Cantitativă a institutului 

de cercetare GfK Romania. 

A debutat în 2005 cu volu-
mul de versuri “Filme ameri-
cane” (ed. Cartea Românească 
/ colecţia “Ediţia a doua” – ed. 
Vinea). În acelaşi an, apare un 
scurt grupaj de povestiri, inspira-
te din perioada petrecută în Sue-
dia: “Oameni şi străzi” în cadrul 
colecţiei “No name” - concept 
editorial underground.

Poem e în r e ţe a
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Tex te pe v i u

Elena Vlădăreanu 

a)Când aţi furat ultima dată
o carte dintr-o librărie?

Niciodată.

b) Unde 
citiţi?

În metrou. De mai bine de un 
an citesc exclusiv în metrou. Şi
am un spor teribil, am citit numai 
cărţoaie în ritmul ăsta, adică
Pamuk, Grass, Ion Manolescu.

c) Ce cărţi nu veţi
(re)citi vreodată?

De recitit nu recitesc niciodată
decât, cel mult, fragmente. Nu am 
putut reciti niciodată,  singura car-
te pe care am recitit-o a fost Fraţii 
Karamazov, prin a XII-a, doar pentru 
că  prima dată o citisem în a VIII-a, 
deci cam devreme. Altfel nu pot 
reciti, am impresia că pierd timpul.

Ce nu o să citesc: Război şi
pace. E marea mea frustrare 
şi marea mea părere de rău. 
Nu am citit-o când trebuia, 

prin liceu, iar acum chiar mi se 
pare imposibil. Dar mai ştii?

d) Ce cărţi aţi citit 
săptămâna aceasta?

Adevărul despre Sascha 
Knisch de Aris Fioretos.

e) Sunteţi cititorul
secret al cuiva?

Hm, nu. Nici când eram mică nu 
puteam fi  nici măcar cititorul lui 
frate-miu, deşi ştiam unde îşi ţinea 
jurnalul. Mi se părea de căcat să-l 
citesc. Dar acum m-ar tenta. Când 
o să ajung la ai mei, o să-l caut.

f) Cel mai mare cititor 
pe care îl cunosc. 

Cred că Luciat cu blogul ei 
de cititoare. Şi Mihai Iovănel.

I
N
T
E
R
VV
II
UU

Fiecare strop de sînge
Am vrut să-i pun hăinuţele

într-un pachet

şi să i le trimit.

Am vrut s-o sun

şi să-i cer socoteală.

Dar în troleibuzul slinos al vieţii din România,

în mirosul de urină care ne face să ne ţinem de nas,

în cursa morţii dinspre centru spre periferie,

m-am uitat la ei şi m-am simţit

un copil răzgîiat.

Am vrut fi ecare strop de sînge

din buzele muşcate în sărut.

Am vrut fi ecare centimetru de piele, fi ecare por,

fi ecare după-amiază.

Am vrut să mi se facă toate nazurile.

Dar sub soarele toxic care atîrnă deasupra noastră,

lîngă fl orile care scuipă dioxid de carbon,

m-am uitat la ei şi m-am simţit

vîntul murdar hoinărind bezmetic.

Mîna zbîrcită pipăie bara.

Gura fără dinţi molfăie un blestem stîlcit.

Bărbatul zdrenţăros îmi vîră sub nas certifi catul cu 
ştampilă.

Am vrut să-mi dai întîlniri numai mie,

numai mie să-mi scrii.

Dar în troleibuzul tîrîndu-se în agonie,

în vîntul bezmetic care ne mătură spre casă pe toţi,

m-am uitat la mine şi am plîns.

3 săptămîni şi 2 zile
Cînd o să cobor din tren

sigur o să izbucnesc în plîns -

mica mea prinţesă

de 3 săptămîni şi 2 zile

sînt bolnavă de dorul tău

Am plecat să clădesc un castel

un castel de nisip

şi am muncit la el zi şi noapte…

Oare cum mă vei privi,

indiferentă sau mirată?

De privirea ta mi-e frică…

Am plecat să inventez iubirea

şi n-am făcut decît să inventez

cuvinte -

cuvinte

neînţelese şi înnebunitoare -

cuvinte care rănesc.

Oare cum mă vei privi,

prinţesa mea?

lacrimile îmi sapă adînc în piele

drumuri lungi care mă duc

mă duc la tine

bukowski
aplecată deasupra chiuvetei

cu gîndul la bukowski

sînt

cea mai frumoasă femeie din oraş

deşi

ea nu-mi simţea parfumul

prin cutele halatului

nu există vreunul

aş vrea să scrii mai des

e ca şi cum

m-aş atinge de mai multe ori

în acelaşi loc

cu pulpele încordate

mai am puţin

e ca şi cum

prin pulpele halatului

aş fi  cea mai frumoasă

poezie mică
astăzi n-am chef de nimic

azi stăm acasă

unde e frig

şi legăn căruciorul

înainte şi înapoi de

dimineaţa şi pînă seara

astăzi e atît de frig

şi vîntul intră pe sub uşă

izbindu-mă de pereţi

azi uit televizorul deschis

fetiţa mea e tăcută

cum priveşte

o scenă rece de Jetix

stelară

De ce
De ce îmi dau mereu lacrimile cînd mă uit la tine?

Tu eşti o fetiţă frumoasă

un şoricel

cu dinţi de lapte

Eu sînt o rană vie

cînd mă uit în globul tău transparent

văd

viitorul cu ochii deschişi

cum mă

fi xează

Da, dom’le, pana mea!Da, dom’le, pana mea!

- pentru că nu tinde să fi e singura, cea 
mai bună, ci e concepută ca o revistă 
naturală, concurenţială, după chipul şi 
asemănarea redactorilor ei;

- pentru că face parte dintr-un proiect 
anunţat, coerent, asumat, continuator 
logic al unei politici underground;

- pentru că are o durată de viaţă limitată, 
nu se crede nemuritoare, ceea ce-i 
permite să spună argumentat lucruri-
lor pe nume;

- pentru că adună semnături valabile;
- pentru că trăieşte din fonduri proprii, 

deci se doreşte vandabilă, acesta fi ind 
criteriul obiectiv de existenţă;

- pentru că încearcă să demonstreze că, 
dincolo de statistici şi sondaje, există 
sufi cient loc pe piaţa revistelor şi se 
poate trăi şi din scris;

- pentru că nu e doar un simplu 
exerciţiu, ci o lecţie de supravieţuire 
literară.

UNC

Domnica Drumea
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1. Octavian Soviany vorbeşte de 
multe ori la lansari de carte, 

scrie prefeţe, prezentări, într-un cuvânt 
vorbeşte mereu despre alţi scriitori. 
Cum e să vorbească despre el însuşi?

Nu sunt o persoană confesivă, mai mult 
decît atît, am oroare de confesiuni. Aşa că
nu discut despre mine decît cu persoane-
le foarte apropiate. Şi în poezie mi-a fost 
foarte greu să vorbesc în mod direct despre 
propriile mele experienţe. Am preferat 
măştile, travestiurile, punerile în scenă, in 
sfîrşit toată recuzita unui personaj pe care 
eu însumi il suspectez adeseori de histrioni-
sm. Dar vorbind despre alţii, aşa cum spui 
tu, vorbesc de fapt despre mine. Aşa-zisele 
mele cronici literare (n-am crezut niciodată
cu seriozitate în vocaţia mea de critic) nu 
sunt decît nişte confesiuni deghizate, un fel 
de ecograme ale propriilor mele obsesiii.

2. Care sunt poeţii de sufl et pe 
care ai vrea să îi recuperezi 

din negura istoriilor literare, poeţii 
despre care nu se vorbeşte îndeajuns?

D. Iacobescu, simbolistul mort la 18 ani, 
autorul volumului Cvasi, un spirit crepuscular 
cu care cred că am destul de multe afi nităţi. 
Apoi, fi reşte, Emil Botta, Radu Stanca - sufl ete 
histrionice şi bolnave de melancolie care se 
nutresc din otrăvurile perverse ale barocului. 
George Almosnino - pe care l-am visat într-o 
noapte dăruindu-mi două fi ole cu aur alchimic. 
Dar mai ales poetul braşovean Darie Magheru, 
în a cărui garsonieră mi-am petrecut o parte 
din adolescenţă şi de la care am afl at enorm 
despre poezie. Darie a fost un spirit neliniştit, 
care a experimentat în toate direcţiile (poe-
zie, teatru, roman), dar şi un mare nonconfor-
mist ale cărui vorbe de duh, care sancţionau 
prostia şi impostura, treceau din gură în gură
pe vremea adolescenţei mele. De la el am 
învăţat că artistul trebuie să fi e întotdeauna 
un revoltat, să nu devină niciodată un compli-
ce al puterii, indiferent de natura acesteia. 

3. Dintre autorii interbelici 
pe cine ai vrea să

recuperezi în mod deosebit?

Astăzi intelectualul mediu are despre 
epoca interbelică o imagine impusă de istoriile 

literare ale lui E. Lovinescu şi mai ales G. 
Călinescu, dar şi de cenzura comunistă
care a scos pentru multă vreme din circulaţie 
numele unor autori ca Nichifor Crainic, Radu 
Gyr, Horia Stamatu, Vintilă Horia, Ştefan 
Baciu, chiar Emil Cioran. Acestei imagini i se 
poate contrapune o alta, cel puţin la fel de 
verosimilă şi poate mai apropiată de sensi-
bilitatea cititorului contemporan. O imagine 
care ar acorda mai multă atenţie autorilor 
avangardişti, ar accentua (să spunem) asupra 
aspectelor novatoare din poezia lui Ion Vinea, 
Tristan Tzara (poemele româneşti), Voronca, 

Emil Botta, Gellu Naum, Gherasim Luca, Horia 
Stamatu, Geo Bogza, ar sublinia apăsat rega-
litatea absolută a liricii bacoviene şi s-ar opri 
mai stăruitor asupra unor prozatori cu totul de 
excepţie ca M. Blecher sau Mateiu Caragiale. 

4. Care a fost cea mai mare carte 
pe care ai citit-o (cantitativ)?

În căutarea timpului pierdut. O car-
te cu adevărat extraordinară pentru cine 
are răbdare s-o parcurgă în întregime.

5.Eşti profesor la Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu. Ce-ţi place la 

elevii de liceu? Cum îi faci să citească?

Îmi place vitalitatea lor debordantă,
din care uneori am sentimentul că mă
hrănesc ca un fel de vampir. Cît despre 
citit – nu le impun nici un fel de lecturi 
obligatorii, dar le vorbesc despre cărţile 
pe care le consider esenţiale, mai ales 
despre romanele lui Dostoievski, încer-
cînd sa-i fac curioşi. Mulţi dintre ei încep 
să citească astfel din proprie iniţiativă.

6. Crezi că se mai poate vorbi 
în zilele noastre de „scriitori 

damnaţi” sau ei aparţin altor vremuri? 
Daca da, dă-ne un exemplu.

Astăzi - nu ştiu, dar au existat 
pînă foarte recent. Exemple? Vir-
gil Mazilescu, Mariana Marin...

7. Când ai scris prima oară
teatru şi de ce?

Îmi doream să scriu teatru din 
adolescenţă, dar mi-a fost frică: nu ştiam 
dacă sunt în stare s-o fac. Apoi, prin 1984-
85, într-o vreme cînd mă afundasem în 
lectura lui Platon, am scris pur şi simplu, 
fără nici un proiect prealabil, Strălucirea 
şi suferinţele fi losofi lor, un fel de satiră
antitotalitară, fără nici o şansă să fi e 
reprezentată atunci. Eram de-a dreptul 

oripilat de aberaţiile comunismului paranoic 
al lui Ceauşescu şi aveam nevoie de nişte 
defulări pe care poezia nu mi le putea oferi 

8. Care dintre scriitorii români 
crezi că merită să ia Premiul 

Nobel? Tu ce-ai face cu banii?

Mircea Ivănescu, Paul Goma, 
Nora Iuga, Breban.

Ce-aş face cu banii dacă aş lua eu 
Nobelul? Mi-aş cumpăra o girafă albastră.

9. Ce premiu literar 
ai refuza?

Premiul Euridice... 

10. Care ar fi  numărul optim de 
cititori pe care ţi-i doreşti?

Dacă aş avea 500 de citito-
ri (ăsta e tirajul mediu al cărţilor 
mele) m-aş declara mulţumit.

11. În ce ţară ai dori să
primeşti o bursă de 

creaţie? Pentru cât timp?

În Austria. Şase luni, cel mult un 
an. În ultima vreme sunt obsedat de 
Rudolf von Habsburg, un personaj ex-
trem de controversat. Îmi doresc enorm 
să petrec cîteva ore la Mayerling.

12. Ce nu-ţi place la scriitorii 
„generaţiei 2000”?

Sufi cienţa. Şi faptul că unii din ei au înce-
put să dobîndească ticurile batrînilor...devin 
tot mai intoleranţi şi tot mai reducţionişti.

13. De ce crezi 
în generaţia 2000?

Mi-a plăcut revolta lor, radicalismul cu 
care au venit în literatură. Din păcate au 
început şi ei să se îmburghezească. Nu m-aş

Miruna Vlada

Născută la 17.08.1986, Bucureşti.
A debutat cu poezie în revista Luceăfarul 
în martie 2003 cu o prezentare de 
Octavian Soviany. A recidivat cu eseuri 
sau poezie în România Literară, Vatra, 
Paradigma, Ziua Literară, Poesis, Familia, 
Cuvântul, Viaţa Românească, Luceafărul, 
Tomis, Timpul, Transilvania, Cafeneaua 
literara, Observatorul cultural, Arcada, 
Revista 22.
A debutat în volum de poezie în 
noiembrie 2004 cu Poemextrauterine, 
editura Paralela 45, care a provocat 
multe reacţii adverse şi cu toate acestea 
a fost nominalizat la: Premiile Uniunii 
Scriitorilor, Premiul Naţional de Poezie 
Mihai Eminescu,  Premiile de Debut ale 
României Literare şi Premiul de Debut 
al  revistei Cuvântul. A obţinut: Premiul 
de Debut (în revistă) al Asociaţiei 

Scriitorilor din Bucureşti , Premiul de 
Debut al revistei Luceafărul şi Premiul de 
Debut al Filialei Uniunii Scriitorilor din 
Iaşi Horia Ioan Lascu.
Prezentă în antologia de poezie 
contemporană Generaţia 2000 apărută 
la editura Pontica în  2004, coordonată 
de criticul Marin Mincu.
Membră activă încă din 2003 de la 
înfi inţare a cenaclului literar Euridice 
condus de Marin Mincu.
A obţinut Premiul al III-lea la concursul 
PIJA (Prix International Jeunes Auteurs) 
Liege, Belgia, în iulie 2005, la secţiunea 
nuvele în limba franceză.  Este prezentă 
cu textul câştigător şi în antologia 
PIJA 2005 Contes et nouvelles. Recueil de 
textes laureats (editura Le Grand Miroir  
Bruxelles, prefaţată  de  prozatoarea 
Chantal Myttenaere) . 
În martie 2006 a lansat  broşura Nimic 
interzis doar apropierea (în colecţia 
de poezie underground NO NAME, 
realizată de un_cristian şi sprijinită 
de Club A şi editura Vinea) Membră a 
blogurilor literare www.clubliterar.
com şi www.sketche.ro 
Prezentă în Antologia tinerilor poeţi 
lansată de revista Versus/m în cadrul 
proiectului ZOOM România 2007, 
realizat de poeta Linda Maria Baros.
Actualmente studentă anul al II-lea la 
SNSPA Ştiinte Politice, Bucureşti

“Dacă aş avea 500 de cititori, aş fi  mulţumit”

I n t e rv i u r i

Interviu cu 
Octavian Soviany
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mira să-l văd într-o zi pe Marius Ianuş profe-
sor universitar... Am crezut mult în spiritul 
manifestului fracturist, dar mi-e teamă că
generaţia 2000 n-a învăţat nimic din eşecul 
optzecismului... Oricum, după părerea 
mea, promoţia a început să dea semne de 
oboseală, iar ultimele debuturi sunt mai puţin 
convingătoare decît cele de acum 2-3 ani.

14. Crezi în instituţia muzei? Crezi 
că muza trebuie să se ridice 

la nivelul operei sau opera la nivelul 
muzei? Ce fel de muză solicită proza?

Am crezut totdeauna că în esenţa ei 
fi inţa umană e androgină, aşa că iau foarte 
în serios instituţia muzei. Ca şi un copil, 
un poem are nevoie, pentru a se naşte, de 
un tată şi de o mamă şi moşteneşte multe 
din trăsăturile părinţilor lui. Prin urmare, 
poemul seamănă întotdeauna, într-o oa-
recare măsură, cu muza care l-a inspirat. 
Cît despre muzele prozatorilor... cred că
sunt foarte atletice. Scrierea unui roman 
e în cele din urmă o probă de rezistenţă.

15. Te consideri
un autor demodat?

Asta vor hotărî cititorii. Şi, în defi -
nitiv, cine stabileşte ce este la modă şi
ce nu mai este? Constat că o carte atît 
de demodată în aparenţa, Dilecta, a 
fost neaşteptat de bine primită, atît de 
critici cît şi de cititorii obişnuiţi...

16. Ţi-ai obişnuit cititorii ca de la an 
la an să le oferi mereu altceva: 

mereu alt gen literar, alt stil, alt registru, 
alte mize. Dar când eşti de fapt tu însuţi?

Probabil, pentru că de la un an la celălalt 
sunt şi eu puţin altul. Nu cred că eul nostru 
este ceva dat pentru totdeauna, ni-l con-
struim permanent, cîteodată şi cu ajutorul 
scrisului... Sunt eu însumi în fi ecare din cărţile 
mele, sau cel puţin aşa îmi place să cred.

A consemnat: Miruna VLADA.

Octavian Soviany

Născut la 23 aprilie 1954 în Braşov
Studii:
- Şcoala generală nr. 15 – Braşov (1961-

1969); 
- Liceul „Andrei Şaguna” – Braşov (1969 

– 1973);
- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, 

Facultatea de Filologie, secţia română-
spaniolă (1975 – 1979). A terminat 
facultatea ca şef de promoţie.  Din 
anul 2000, doctorand al Universităţii 
Bucureşti, specialitatea literatură 
română.

Ocupaţii:  
- Profesor de limba română – Şcoala nr. 

127 – Bucureşti (1979 – 1990); 
- Redactor al revistei „Universul cărţii” 

(1990 – 1992); 
- Redactor al revistei „Contemporanul 

– Ideea europeană” (1992 – 1994). 
- Din 1994 – profesor de limba şi lite-

ratura română la Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” Bucureşti. A mai 
fost intre timp redactor la revistele 
„Apostrof” şi „Viaţa românească”, mu-
zeograf la Muzeul Literaturii Române, 
criticul cenaclului Euridice coordonat 
de Marin Mincu. Membru pe www.
clubliterar.com

Se numără printre coautorii Manualui 
de Literatură Română pentru clasa a XI-

a şi a XII-a apărute  la Editura Niculescu.
S-a afi rmat ca unul dintre cei mai 
apreciaţi comentatori ai fenomenului 
literar contemporan, prin sutele de cro-
nici şi articole, publicate în reviste unde 
a fost mai bine de un deceniu titularul 
cronicii literare. A deţinut, în aceeaşi 
periodă, o rubrică despre cartea străină 
în revista Cuvântul. În articolele şi cărţile 
sale de critică a lansat concepte teore-
tice provocatoare (apocalipticul, cvasi-
literatura) şi a contribuit esenţial (prin 
cronici, luări de cuvânt, prefeţe, lansări 
de carte) la afi rmarea scriitorilor din 
promoţia 2000, fi ind interesat de tot ce 
înseamnă experiment în literatură. 
Debutul in revista: 1975, Echinox 
(Cluj) (simultan cu poezie şi critică). 
În adolescenţă a învăţat multe despre 
literatură de la poetul braşovean Darie 
Magheru. 
Debutul editorial: Ucenicia bătrânului al-
chimist, Editura Dacia,  1983 (poezie)
Colaborări: „România literară”, „Con-
temporanul”, „Luceafărul”, „Viaţa 
românească”, „Ziua literară”, „Cuvântul”, 
„Paradigma”, „Echinox”, „Amfi teatru” 
„Apostrof”,”Familia”, „Tomis” ,”Seine et 
Danube” (Paris), „Contrafort” (Chişinău). 
Antologat în Poezia română actuală (Ma-
rin Mincu) şi Deliruri şi delire – o antologie 
a poeziei onirice (Ruxandra Cesereanu). 
Prezent în volumul colectiv Teatru, editat 
de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti cu 
piesa Insula fericiţilor (2000).
Bursă „Soros” – dramaturgie (1993)
Organizatorul festivalului de poezie 
„Gellu Naum”, care se desfăşoară fără 
întrerupere din anul 2002 la Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu”. Festivalul 
este deschis atât poeţilor consacraţi cât 
şi elevilor-poeţi. 
Cărţi publicate:
POEZIE
Ucenicia bătrânului alchimist (Dacia 1983)

Cântecele desavarsirii interioare (Albatros, 
1994)
Turnul lui Casanova (Pontica, 1996), cu o 
prezentare de Marin Mincu
Provincia pedagogica (Cartea românească, 
1996)
Textele de la Montsalvat (Axa, 1997)
Cartea lui Benedict (Vinea,  2002), prefaţă 
Nora Iuga, postfaţă Nicolae Tzone.
Alte poeme de moda veche (Pontica, 2004)
Scrisori din Arcadia (Paralela 45, 2005), 
postfaţă Elena Vlădăreanu (nominalizată 
pentru premiul de poezie al USR)
Dilecta (Cartea Românească, 2006)            
PROZA
Textele de la Monte Negro (Pontica,2003)
TEATRU
Strălucirea si suferinţele fi losofi lor (Ghepar-
dul, 1992) – s-a bucurat de aprecierile 
regretatului Valentin Silvestru, expri-
mate într-o cronică din România literară. 
Spectacol-lectură la Theatrum mundi în 
regia lui Victor Ioan Frunză. 
Cinci poeme dramatice, (Palimpsest, 
2005), cu o prezentare de Ion Cocora
CRITICA
Textualism, postmodernism, apocaliptic 1 ( 
Pontica, 2000)
Textualism, postmodernism, apocaliptic, 2 
(Pontica, 2001)
Experiment si angajare ontologica (Gramar, 
2002)
Premii literare:
1994 – premiul Asociaţiei Scriitorilor 
din Bucureşti pentru volumul de poezie 
Cântecele desăvârşirii interioare. 
2001 – premiul Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti, premiul revistei „Tomis”, pre-
miul revistei „Poesis” pentru volumul de 
critică Textualism, postmodernism, apoca-
liptic.
2007 - premiul cititorilor revistei Obser-
vator Cultural pentru volumul Dilecta

contact: octavian_soviany@yahoo.com

Am continuat să fug de acasă 
ori de cîte ori se ivea o ocazie 

favorabilă.
O dată s-a întîmplat să nimeresc 

pe o straduţă lăturalnică, pavată 
cu pietre, care purta numele unei 
sărbători comuniste. Cocoţată pe un 
gard o fetiţă se uita ţintă la mine. Nu 
era o fetiţă frumoasă: avea părul tuns 
foarte scurt, un chip negricios, ochii 
bulbucaţi şi buzele groase. Şi, dintr-
odată, a începu să se strîmbe la mine, 
scoţînd din fundul gîtului nişte sune-
te ascuţite.

Am luat-o la fugă instinctiv, apu-
cat de o spaima cumplită. Străduţa 
era pustie, luminată de strălucirea 
puternică a soarelui de amiază.

Trăiam o frică bizară, pe care nu o 

mai simţisem niciodată pînă atunci. 
Fetiţa mă speria, dar mă şi atrăgea în 
acelaşi timp. După ce am alergat pînă 
la colţul străzii, am simţit nevoia să 
mai trec odată prin faţa gardului pe 
care stătea apariţia aceea ciudată. 

Părea că mă aşteaptă, iar 
stîmbăturile ei erau de data asta 
parcă şi mai hidoase. Am fugit 
iarăşi. Iar jocul ăsta s-a repetat de 
cîteva ori, un joc în care exista ceva 
feroce şi totodată foarte atrăgător. 
Acum înţeleg că frica pe care o gu-
stam atunci cu atîta voluptate era 
încărcată de erotism. A fost primul 
meu contact abisal cu feminitatea.

Pe fetiţa aceea n-am mai văzut-o 
de atunci niciodată.

Foamea şi Setea

Prima revistă în care am scris 
se numea Foamea şi era revista 

clandestină a clasei a XI-a D de la Liceul 
Şaguna, unde eram coleg de bancă 
şi de năstruşnicii cu Radu G. Ţeposu. 
Revista avea şi un supliment literar pe 
care îl botezaserăm Setea. Aici apărea 
romanul satiric Găluşca burgheză - ope-
ra colectivă a celor şase băieţi din clasă 
(de fapt mai exista şi un al şaptelea, dar 
acela – parcă în virtutea unui blestem 
– rămînea în fi ecare an repetent), care 
tocmai îi descoperiserăm pe maeştrii 
absurdului şi ne amuzam comiţînd un 
soi de pastişă urmuziană, cu care încer-
cam să stîrnim admiraţia colegelor noa-
stre de clasă.

Cu Găluşca burgheză i-am făcut o 
fi gură profesorului de istorie.

Orele acestuia erau groaznice: el 
dicta şi dicta, iar noi scriam şi scriam. Nu 
asculta niciodată. Ca să ne poată pune 
totuşi nişte note, ne punea să facem re-
ferate, mai ales la lecţiile de cultură.

Şi la o asemenea lecţie ne-am decis, 
eu şi Ţeposu, să inventăm un scriitor. 
Am hotărît să fi e italian şi l-am bote-
zat Niccolo Orsini. I-am fabricat o bio-
grafi e foarte romantică (era fi ul unei 
spălătorese, şchiop, cocoşat şi tubercu-
los, a murit la douăzeci de ani, avusese 
mai multe iubiri furibunde etc etc etc). 
Apoi i-am încropit şi o operă.

Am dat cinstit cu banul să vedem 
cine va ridica mîna să se anunţe la 
răspuns şi a căzut el. 

Clasa asculta plictisită povestea lui 
Radu despre viaţa lui Nicolo Orsini. Apoi, 
cînd acesta a spus că respectivul Nicolo 
a scris romanul satiric Găluşca burgheză 
a izbucnit într-un hohot isteric de rîs.

Atunci profesorul a intervenit 
prompt:
- De ce rîdeţi ca proştii? Pentru un ro-

man satiric e un titlu cît se poate de 
bun.

Octavian Soviany (octavian_soviany@yahoo.com)

Trei poveşti despre mine

Am fost un copil singuratic, cu 
mişcări stîngace, neîndemînatic 

la jocuri şi plin de frustrări. Îmi plăceau 
mult poveştile (părinţii mei îmi citeau 
regulat) şi îmi compuneam în închipuire 
propriile mele poveşti. Trăiam vieţi ima-
ginare, de-a lungul cărora mă luptam cu 
tot felul de monşti şi seduceam prinţese 
fermecătoare. Apoi, într-o bună zi, mi-a 
venit ideea să plec în lume, aşa cum 
făceau toţi eroii poveştilor mele prefe-
rate. Mi-am făcut o sabie de lemn şi am 

tulit-o pe poarta, din fericire descuiată 
în ziua aceea. Căci mi-am petrecut o 
mare parte din copilărie într-o curte 
plină de fl ori, dar cu porţile (erau două: 
poarta din faţă şi poarta din dos) mereu 
încuiate.

Am mers aşa, cale de cîteva străzi, 
pînă cînd dintr-o dată, mi-am dat sea-
ma că nu ştiu unde e lumea...

Şi m-am întors acasă, cu coada în-
tre picioare, din prima mea aventură 
iniţiatică, încheiată aşa lamentabil... 

O fetiţă se strîmbă la mine

O poveste cu lumea

I n t er v i u r i
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Fo i leto n

II

- Haideţi să vedeţi, am adus pozele! Sunt 
marfă!
Georgiana intră, e roşie în obraji, 

eşarfa multicoloră îi zboară ca o pasăre 
exotică pe canapeaua de piele. Se aşează 
pe scaunul rotativ şi-ncepe să descrie 
arce de cerc pe stânga sau pe dreapta 
povestind. 
- Titus le-a făcut!
- De la Auto Avantgarde? sare Graţiela. 
- Păi, da! Abia l-am convins să nu ne ia şi 

pielea. 
- Da’ de unde-l ştii fată şi p-ăsta? întreabă 

Dania. 
Georgi surâde şăgalnic, cu gropiţe. 

- Secret profesional! Un bun profesionist 
nu-şi deconspiră niciodată sursele...

- Sau metodele...mormăi. 
Se întoarce brusc către mine. O privire 

pe care aleg să nu o înregistrez. Prin ur-
mare, nu există. 
- Da’ hai că vi le-arăt mai târziu. Să vină şi 

Alex. 
- Hai, salutare, iar nu munciţi nimic? Alex 

îşi face o intrare plină de prospeţime.
Georgi  se îndreaptă către el, cu mâi-

nile la spate, ca şi când ar ascunde ceva, o 
fl oricică, un nasture, o piatră. 
- Ghici ce am!
- Ce? sclipesc curioşi ochii lui rotunzi pe 

faţa lui rotundă. 
- Ghici!
- Hai, măi, zi...
- Îţi dau un indiciu, zice ea căutându-l cu 

ochii în jur...apoi izbucneşte fără să-şi 
mai poată amâna triumful.

- Poze de la Titus!
- Aaaaa! Super! Su-per, bravo, fata mea! 

zice Alex, mai s-o strângă în braţe. Aşa, 
da!

- Dar, cum...Georgi face un gest de „hai, 
măi, suntem profesionişti...”

- Ştiţi ce? Pauză toată lumea azi, Remus, 
fugi tu repede după nişte şampanie!
Mirela şi Graţiela: 

- Bravo, bravo, Georgi!
- Alex, sună-l repede pe Remus şi zi-i să 

ia şi nişte pateuri cu ciuperci şi mini-
tarte din alea cu fructe de la Sweets’ 
House...comandă Georgiana. 

- S-a făcut, prinţesă. 

Mut fără şir corespondenţa de la un 
capăt al biroului la altul. Afară s-a întune-
cat de mult.
- Nu pleci nicăieri, Andra, acum petre-

cem. „Acum petrecem, nu murim”, mă 
gândesc. 

- Computeraşul ăla al tău poate să te-
aştepte. 
S-a lăsat noaptea de mult. Peste ra-

poarte, peste corespondenţă, peste pixu-
ri peste dosarele cu spirală. 

Muzica latino răsună la maximum. 
Georgi şi cu Dania îşi unduiesc şoldurile, 
Remus încearcă să-i explice un banc Mi-
relei , apoi încep să danseze toţi aliniaţi 
pe două rânduri.

Se aude şi-o manea. „Nu răspunzi la 
telefon/ la telefon/ la telefon...”
- Hai bă, lăsaţi fi ţele că la toţi ne place 

câte-o manea la chefuri...
Îmi închipui locul acesta cufundat în 

somn. Îmi închipui întunericul pe cana-
peaua neagră de piele ca două animale 
unul peste altul, şi raze furişe de lună 
brăzdând câte un birou, sau rama unui 
tablou şi fi re de praf jucând în bătaia lu-
minii de lună. Şi covoarele în care până şi 
acarienii dorm liniştiţi.  

Îmi închipui scaunul meu stând so-
bru în secretariatul cu pereţi de sticlă. Şi 
tăcerea aurită a sticlei în noapte.  

Cele trei spoturi din mijlocul tavanului 
aruncă tot atâtea fascicule puternice pe 
Alex, căţărat pe un taburet de piele. Se 

uită la noi cu dragoste. 
- Bă, ăştia-s oamenii mei! Oameni care 

fac, mă! Ei ştiu cum o-nvârt, cum o 
dreg, da’ fac, dom’le! Îţi fac una din asta 
mişto! Aşa, ca ea! Arată către Georgi. 
Că mie, asta tre’ să-nţelegeţi voi, mie 
îmi trebuie fapte! D-aia suntem noi cei 
mai buni!  Şi-apoi lăsaţi pe mine, dacă 
eu n-oi şti să vă fac să vă simţiţi bine! 
Că şi eu ştiu să fac, mă! Bravo, Georgi! 
Pentru tine!
Alex goleşte sticla de şampanie şi 

coboară de pe taburet. Trece pe lângă 
mine fără să mă vadă. 
- Am de dat un telefon. Nu pleacă nime-

ni!
Alex e îmbătat de succes. Transpiraţia 

lui miroase a şampanie dulce. 
Mă întorc pe graniţa mea de sticlă. La 

ora asta ar trebui să scriu poezii. Noaptea 
e bună pentru aşa ceva. Sau ar trebui să 
fi u prin vreun club citindu-le oamenilor 
poeziile mele. Şi cu un pian. Ar fi  frumos 
să fi e şi un pian prin preajmă. 
- Băi, dacă nu eşti aşa, în meseria asta 

nu rezişti! Serios vorbesc. Că eu am 
deschis fi rma asta când alţii habar n-
avea cu ce se mănâncă publicitatea, 
sau ce-i aia BTL. Eu am învăţat meserie 
de la nemţi! Meserie adevărată, tăticu’! 
La Berlin am învăţat ce-i un ad, un bref 
şi cum le zicem noi acum, da’ întâi am 
luat-o de la presă, să nu credeţi c-am 
ajuns patron dă fi rmă aşa din puf!
Am crezut c-o să fi u şi eu o fată cu fu-

ste lungi, cercei lungi, eşarfe şi mărgele şi 
inele cu pietre mari în monturi complica-
te de argint. 

Alex se aşează pe un colţ al canape-
lei. Are ochii umezi. Georgi amestecă 
absentă cocktailul din pahar cu paiul. 
- Şi de-aia mă, am şi io ambiţia asta, 

că-n noaptea aia în ’87 cînd am trecut 
Dunărea.
La sârbi, am zis că dacă scap o să fi u 

bun, mă! O să fac ceva şi-o să fi u bun!
Am crezut c-o să mă întorc acasă sea-

ra şi-o să lucrez poeme pe zeci de pagini, 
şi personajele or să mă urmărească şi-n 
pat şi-or să-şi agite carcasele şi-n visele 
mele.  
- Habar nu aveţi ce-nseamnă să înoţi 

în apa aia îngheţată care parcă-ţi tăia 
gâtu’ şi ăia să vină cu vaporaşu’ după 
tine, să te scufunzi de tot, să-ţi îngheţe 
şi capu’ şi numele, da’ să te străduieşti 
din răsputeri să-ţi păstrezi în cap gân-
du’ că nu trebuie să ieşi la suprafaţă. 
Asta nu pricepeţi voi toţi, că n-aţi tre-
cut prin ce-am trecut eu: când ţi se 
dă a doua oară viaţă, înţelegi ce ai de 
făcut: că tre’ să fi i bun, al dracu’ de bun. 
Nimic altceva nu contează, ascultaţi-
mă pe mine. 
Georgi se foieşte, Dania se uită într-o 

parte.   
- Şi să vă mai spun ceva: când eşti bun, 

abia atunci începi să-ţi doreşti să 
trăieşti!
Ştii ce, Alex, eu aş pleca e târziu... L-am 

sunat pe bărbatu-meu şi nu răspunde...o 
fi  adormit aşteptându-mă... pa, hai că ne 
vedem mâine. Dania se ridică. 
- Şi noi trebuie să plecăm, spune Mirela 

şi în numele Graţielei. 
- Ciao, se ridică şi Georgi luându-şi haina 

şi şapca.
- Păi şi tu, sărbătorita? 
- Gata, trebuie să dorm puţin. 
Alex le urmăreşte cu ochii puţini aburiţi. 

Începe să arate ca un bunic la a 90-a 
aniversare, în capul mesei, urmărindu-
şi nepoţii cum pleacă la casele lor ve-
sele şi tinere. Asta în a doua lui viaţă, în 
care a fost bun. 

- Povesteşte, îndrăznesc. 
- Nee..lasă, nu-i nimic de povestit, astea 

nu se povestesc...

Se ridică obosit de pe canapea, cu cra-
vata atârnând strâmb într-o parte. 
- Andra, eşti tu bună să strângi puţin pe 

aici, că mâine o să înnebunim când ve-
nim la lucru. Măcar ceştile de pe-aici, şi 
goleşte scrumierele şi aeriseşte puţin. 

- Bine...
- Te-am lăsat, noapte bună. 
- Noapte bună. 

Câteva minute mai târziu, motorul 
BMW-ului său trimite un sfârâit felin în 
noapte. 

Vântul bate şi Alex înoată, 
din când în când bicepşii săi 
taie apa îngheţată, ochii lui 

ca nişte solzi scrutează malul sârbesc, 
solzii scrutează pădurile întunecate, 
foşnitoare. 

Luminile îl descoperă. Luminile de 
pe punte îl fi xează, limbile lor reci se 
încrucişează deasupra lui.  
- Uite-l, bă, acolo!
- L-am văzut
- Stai, că nu ne scapă, ’tu-l în cur pe mă-

sa de rahat! Vrei să fugi, ai? 
Puştile se încarcă. 
Luminile se plimbă pe corpul lui Alex 

ca pe un mare rechin alb, să înfi gă harpo-
nul în el, să-l răstoarne pe burtă, să-l lege 
cu funii şi să-l tragă pe punte. 
- Bă, nea Stelică, vezi că mai e unu’, uite-l 

colo, mai departe.
- Las’ dacă nu i-o plăcea ce-i dau io! 

Arterele duduie în cap ca nişte sobe 
de foc. Încă cinci minute, un an, o mie. 
Cuvertura roşie din patul de acasă te 
înfăşoară, te încălzeşte. Cravata roşie te 
sugrumă. 
- Gata, acu’ nu mai scapă. 

Pocnete. Scrâşnete de sticle şi borca-
ne. Un câmp plin cu muşeţel. O felie cu 
marmeladă cu gust de cuie. Fotografi ile 
din vitrină cu unchiul Teoharie, protopo-
pul. 

Înainte... înainte era... zicea maică-sa. 
Aş fi  putut şi io să fac o facultate. Înce-
pusem de fapt... Şi taică-tu...N-am ştiut 
unde să ascundem cărţile... L-au băgat 
în turnătorie, cu sănătatea lui... Înainte, 
dragul mamii...

Înainte era pădurea verde-închis. Ser-
bia - o ţară verde închis, foşnitoare. Unde 
nu exista nici întristare, nici suspin.  

Alex e un om nou. Mi-l închi-
pui ieşind din Dunăre cu tor-
sul zvelt de atunci, cu muşchii 

de piatră şi cu pielea îmbrobonată de 
picuri şi de frig. Cu apa picurându-i din 
şuviţe peste maxilarele colţuroase. Alex 
băiatul, Alex fugitul. Îl văd aşa tremurat 
pe fondul verde închis, cu viaţa lui caldă 
de băiat scăpată din bătaia puştii. Nu 
mai stă pe gânduri, nici nu se mai uită 
înapoi, dispare în pădure chiar înainte 
ca un fascicol puternic de lumină să 
înceapă să creceteze malul, ca un re-
fl ector pe o scenă care pregăteşte intra-
rea actorului. 

A dispărut băiatul gol în pădure şi 
peste mulţi-mulţi ani, într-o ţară post-
decembristă, pe Otopeni ateriza o cursă 
de la Frankfurt, din care cobora un adult 
de 35 de ani cu palton bleu-marin şi 
o geantă de piele. Pe ecranul din sala 
de aşteptare putea fi  văzut stând calm 
lângă banda de bagaje, recuperându-şi 
geanta fără grabă, ieşind. 

Apoi a putut fi  văzut în biroul cu ca-
napele de piele al agenţiei de publici-
tate Best Promotion. În faţa lui o tînără 
cu părul lung şi negru căreia îi dă mul-
te indicaţii şi hârtii. Tânăra pare să nu 
înţeleagă. Dar îl priveşte cu multă atenţie 
şi cu un fel de adulaţie temătoare. Alex 
nu observă şi o concediază cu o fl uturare 
a mâinii. 

******

- Îţi dai seama ce chestie colosală! 
- Mmm?
- Asta...cu Alex....Ce curaj, pe bune.

Lui Bamby îi văd mai ales coatele 
tresăltând într-un fel de tandem aşa cum 
tastează. Coatele lui sunt ca o pereche 
de dansatori care bat step. Pe ecran sunt 
un fel de confi guraţii moleculare, cu ato-
mi care ies dintr-o reţea şi intră în alta, 
coloraţi în protocaliu, roz şi verde. 
- Nu crezi?
- Aaaa...da...ştiu şi io...presupun. 
Îmi scot ciorapii şi helanca. 
- Eu cred că e tare, spun din gâtul 

helăncii. 
- Futu-i!
- Hei, tu ai auzit vreun cuvânt din ce-am 

zis eu?
- Of, stai puţin... că am ceva aici de...
- Tu întotdeuna ai...ce se întâmplă? Cât 

trebuie să lipsesc ca să-ţi atrag şi ţie 
puţin atenţia?
Mă apropii, îi trag scaunul şi mă postez 

între el şi ecran. 
- Aici, aici! În direcţia asta, în faţa ta! Nu 

trebuie decât să deschizi ochii şi iată-
mă! Sunt fata cel mai uşor de luat!  

- Da, mă, da’ potoleşte-te...am de lucru...
şi te-am ascultat, ce mare chestie a 
făcut Alex ăsta al tău?

- Cum adică ce mare chestie? Tu ai fi  fost 
în stare să...?

- Să fug? Asta e? De asta îl lauzi tu pe 
ăsta?

- Băi e o chestie de curaj! Să-ţi rişti viaţa 
ca să...

- Să-ţi rişti viaţa ca să îţi fi e mai bine? 
Sigur că da! Merită un premiu. A fugit 
să-şi scape pielea lui de ghiolban, da’ la 
altcineva s-a gândit? S-a gândit la ăştia 
care rămâneau în urmă?

- Da’ mă ce să spun, scuipă-i pe toţi că nu 
caută ADN-ul în carul cu fân cum faci 
tu! A fugit ca să îşi salveze demnitatea. 

- Da, ce mai erou! Tu te gândeşti, de 
exemplu, ce-au păţit părinţii lui când 
au început să se facă cercetări?

- El măcar a făcut ceva! Dacă nu te sal-
vezi pe tine nu-i poţi salva nici pe alţii. 

Dar poate că e mai uşor să te lansezi 
într-un aşa-zis proiect de cercetare  şi 
sub pretextul ăsta să ai impresia că alţii 
trebuie să muncească pentru tine, că 
alţii trebuie să se sacrifi ce ca să poţi tu 
să salvezi lumea într-o zi. 

- Afl ă că o să se întâmple! Toate proiecte-
le mari au început aşa! Şi din păcate, 
toţi cei care au muncit la ele au avut în 
jur neîncrezători din ăştia...Dar...Andra, 
n-am ştiut că eşti printre ei. Ai fi  putut 
să-mi spui mai din timp. 
Se ridică din scaun şi dispare în bal-

con. Înăuntru pătrunde noaptea. Pentru o 
clipă e linişte. Pe perete se refl ectă crengi-
le copacilor. Pentru o clipă e ca şi cum n-ar 
fi  în cameră două computere cu respiraţie 
lor grea.  Fără Bamby, par doi câini mari, 
părăsiţi de dresorul lor, de magicianul-
dresor. Mă strecor sub plapumă şi mă 
înfăşor bine. Inspir aerul rece. 
Poemul e ca un cadru de lumină neagră
de lumină de veghe
în aşteptarea...

Mai bine aş scrie poemul ăsta. Nu e 
normal ca un poet să doarmă cu hârtie şi 
pix pe noptieră?

Ies desculţă în balcon. Asta o să-l im-
presioneze. 
- Hei... 
- De ce ai ieşit desculţă. Intră repede în 

casă, o sa răceşti la ovare. 
-Nu intru, dacă nu vii şi tu.
 Se aşează pe marginea patului. 
- Uite cum îţi clănţăne dinţii. 

Lumina lămpii îi bate direct în ochi, 
dar nu se fereşte. Pe monitor au apărut 
iarăşi atomii verzi, portocalii şi roz care se 
învârt ca nişte fl uturi în reţelele lor. 
- Aia e o mişcare browniană?
- Nu, baby nu e o mişcare browniană. 

Sunt nişte module care simulează 
confi guraţia... lasă.

- Spune-mi.
- Nu. Nu mai pot acum. 
- Dar noi vorbeam mult despre asta...
- Da, dar pe atunci credeai. 
- Hai măi, lasă-mă. Ce-i asta, o chestie 

mistică?
- Într-un fel da. Dar pentru tine contează 

numai ăia care se aruncă-n Dunăre. 

Ştefania Mihalache (stefi _miha@yahoo.com)

Publicitate sub linie (1)

Ştefania Mihalache

M-am născut în Braşov, în 2001 
am absolvit Facultatea de Fi-
lologie din acelaşi oraş după 
care am petrecut un an la Bu-
dapesta făcându-mi studiile 
de master la Central European 
University. Există o legătură 
strânsă între această perioadă 
şi romanul meu de debut    Est-
falia.  Am publicat poezie, 

proză, eseuri în reviste ca 
Vatra, Interval, Familia, Tiuk. 
În 2004 m-am mutat în Bucureşti 
unde, mai ales după debut, 
am continuat cât am putut să 
împletesc activitatea literară 
(am colaborat cu recenzii la Ob-
servator Cultural) cu existenţa 
cotidiană tradusă mai ales în 
joburi 9 to 5. 
În prezent am un job mult mai 
bun şi lucrez la al doilea roman. 
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Este o întrebare care 
apare adesea pe buzele 
curioşilor ori poate doar 

pe ale cititorilor în general: care 
este biblioteca noastră, a fi ecăruia 
dintre noi, favorită? Chiar aşa, care 
este? Sau ce cărţi am lua cu noi, 
dacă ne-am afl a pe o insulă pustie. 
Chiar aşa, ce cărţi aş lua eu (deşi
mai interesant ar fi  să mărturisesc 
pe cine aş lua cu mine pe respec-
tiva insulă pustie - dar să rămână
acest răspuns fi e o taină, fi e pentru 
o altă anchetă literară sau nu)?

Cărţile de căpătâi ar fi  alese 
pe sprânceană, dar ar fi  destu-
le, totuşi, deloc puţine în ce mă
priveşte. Aş începe cu aşa-numi-
tele cărţi sfi nte (ele sunt mult 
mai mult decât sfi nte, sunt cărţi
înţelepte): Biblia şi Patericul. 
Ele mi-ar fi  necesare în orice fel 
de bibliotecă de rucsac, oriun-
de m-aş duce şi aş trăi. Ar urma 
apoi cărţile “nesfi nte”: romanul 
Maestrul şi Margarita de Mihail 
Bulgakov este primul pe lista mea 
(cred, însă, că am cicălit deja 
mentalitatea publică literară din 
România cu acest roman cu care 
am scos ochii, cum s-ar spune, 
auditoriului şi cititorilor, de câte 
ori am avut prilejul). Dar nu am 
ce face: aşa stau lucrurile, pur 
şi simplu ador romanul Maestrul 
şi Margarita. Ar urma alte cărţi
pe care îmi face plăcere să le 
recitesc: Cvartetul Alexandria 
de Lawrence Durrell (a cărui 
atmosferă pitorească mă face 
întotdeauna să elucubrez pufăitor 
despre Alexandria), povestirile 
lui Gabriel Garcia Márquez dar 
şi romanul Dragostea în vremea 
holerei. Recitesc la nesfârşit, cu 
voluptate, din pricină că sunt 
împătimită după laguna veneţiană,
microromanul Concert baroc de 
Alejo Carpentier. Chiar dacă nu 
recitesc neapărat, din biblioteca 
mea aş mai vrea să facă parte 
Julio Cortázar cu tot cu povestirile 
sale fantastice, dar şi cu roma-
nul Rayuela (Şotron); apoi Mario 
Vargas Llosa cu doar două din 

cărţile sale – Războiul sfârşitului 
lumii, Mătuşa Iulia şi condeierul; 
apoi Ernesto Sábato şi capodopera 
sa Despre eroi şi morminte; apoi 
Marcel Proust şi romanul pe care îl 
ştim cu toţii, pentru mireasma sa 
tare şi difi cilă; apoi Spuma zilelor 
de Boris Vian. Dintre francezi mai 
recitesc din când în când Călătorie 
la capătul nopţii de Louis Ferdi-
nand Céline, pentru a rememora 
scriitură proaspătă şi revigoratoa-
re a acestui scriitor cam “golan”. 
Nu las deoparte nici orgiasticul şi
delirantul roman Sub vulcan de 
Malcolm Lawry ori postmodernul 
V de Thomas Pynchon. M-aş simţi
incompletă dacă nu aş avea la 
îndemână De veghe în lanul de 
secară de Sallinger. Nu i-aş lăsa 
de izbelişte pe Henry Miller (cu 
dipticul şi tripticul său), nici pe 
Milan Kundera (cel puţin cu Insu-
portabila uşurătate a fi inţei şi cu 
Cartea râsului şi a uitării), nici pe 
Marguerite Yourcenar cu Memoriile 
lui Hadrian. L-aş păstra aproape 
de inima mea pe teribilul pove-
stitor Salman Rushdie (cu multe 
dintre cărţile sale mistuitoare), 
la un loc cu O mie şi una de nopţi
(aş purta în spinare un sac întreg 
de foi volante cu O mie şi una de 
nopţi! Dar şi pe José Saramago, 
cel puţin cu Memorialul mănăstirii 
şi cu Pluta de piatră. Există, apoi, 
câţiva grei din alte secole pe 
care cu siguranţă i-aş ţine foarte 
aproape de patul meu, chiar pe 
noptieră: Dostoievski (cel puţin cu 
Idiotul şi Fraţii Karamazov), Gogol 
(cu inegalabilele Sufl ete moarte, 

dar şi cu Serile în căminul 
de la Dikanka) şi fi reşte, 
l-am lăsat intenţionat mai 
la urmă, Cervantes cu Don 
Quijote de la Mancha, de 
la care cred că porneşte 
totul pe lumea aceasta în 
materie de roman. Cred 
că aş ţine cu dinţii să
am alături şi câteva din 
povestirile fantastice ale 
lui E. A. Poe şi Hoffmann.

Poezia nu este nici ea 
de lepădat după uşă. Pe un 
raft aş avea cu siguranţă
Rimbaud (Un anotimp 
în infern), dar şi Georg 
Trakl, Rilke, Saint John 
Perse, Pessoa, Lorca. Am 
şi două-poeme catedrală
preferate în limba 
engleză: The Waste Land 
(Ţara pustie) de T. S. Eliot 
şi Howl (Urlet) de Allen 
Ginsberg. Pe Ezra Pound 
cu ale sale inegalabile şi
delicioase Cantos l-aş citi 
doar în română, întrucât 
este prea difi cil în engleză.

Piese de teatru aş selecta 
puţine, dar aş selecta 
totuşi: Diavolul şi bunul 
Dumnezeu de Jean Paul 
Sartre, Uriaşii munţilor 
de Luigi Pirandello, 
Aşteptându-l pe Godot 
de Samuel Beckett. 
Dacă mă gândesc 
bine, aş alege mai 
multe piese de 
teatru, dar rucsa-
cul meu s-ar rupe 

dacă aş face acest lucru.
Cu literatura română nu stau rău

în biblioteca predilectă, dar voi fi
mai succintă. Îmi plac marii pove-
stitori, aşa că neapărat Sadoveanu 
va trebui să se afl e pe lângă mine, 
fi indcă în burta sa uriaşă au zăcut 
puhoi de poveşti. Nu prefer cărţile 
consacrate ale lui Sadoveanu, ci 

volumele sale tainice de povestiri. 
Aş avea şi ceva din Camil Petre-
scu, mai mult pentru a polemi-

za cu el. Alături ar zburătăci 
Blecher, apoi ceva din 

Holban şi Gib Mihăescu. Şi
ar mai fi  încă câţiva. Mari 
povestitori în gene-
ral. Vasile Voiculescu 

and Co.Trec direct 
la contemporani: 
Cărtărescu şi ale 

sale Nostalgia, Orbitor 
şi mai ales Levantul. 

Recitesc adesea, vara mai 
ales, fragmente care mă

hipnotizează de-a 
dreptul din roma-

nul Hidra de 
Corin Braga. 
Îmi place Me-
sia de Andrei 
Codrescu, 
un roman 
realmente 
magistral.

Poezie 
română? Era 

cazul să ajung şi
aici. Oricât ar suna 

de desuet, am câte-
va poeme preferate 

din Eminescu. Puţin 
din Blaga (deşi prefer 
teatrul său) şi Bacovia. 
Destul de mult din 
Arghezi care e un 
poet vânos şi consi-
stent. Pitorescul Radu 
Stanca nu e de uitat. 
Îmi plac apoi cei 
care se potrivesc cu 

delirionismul meu (pe 
destui i-am antologat în 

volumul Deliruri şi delire, 
apărut în 2000 la Editura Pa-

ralela 45). Dar şi cei care nu 
se potrivesc cu delirionismul: 
Ioan Es. Pop, de pildă. Dintre 
poete: Angela Marinescu. Nu 
ştiu ce m-aş face dacă nu l-aş
avea la îndemână pe Leonid 
Dimov, care e un fel de Alisă
masculină a mea în Ţara 
Minunilor, a Oglinzilor şi tot 
aşa! Am citit enorm poezie 
românească şi am destui 
preferaţi: dar mă doare gura 

de atâta vorbit şi mâna de 
atâta clămpănit la computer.

Ruxandra Cesereanu
Poetă, prozatoare, eseistă conferenţiar la Facultatea de Litere din Cluj, 

catedra de Literatură comparată

Redactor la revista de cultură “Steaua” din Cluj

Conducătoarea atelierului de scriere creativă în cadrul Phantasma, 
Centrul de Cercetare a Imaginarului din Cluj

Ruxandra Cesereanu

Biblioteca mea ca un tort 
de bezele şi ciocolată

Andrei Codrescu

a) Aveţi un cititor numai 
al dumneavoastră?

Bănuiesc că nu –Laura, soţia, mă
citeşte dar are relaţii cu numeroşi
alţi scriitori.Din când în când o 
prind chiar cu inamicul, câte-un 
scriitor antrenat la Iowa Workshop 
să producă realism. Vin scrisori de 

la fani care jură că-s singurul 
(cu „alunecări” pe la alţii, 
dar numai din „familie”). 
Pot să-i cred? Nu. Laura 
rămâne cea mai bună
cititoare, urmată de edi-
tori şi nişte academicieni 
care mă văd în formă de 
„nutrient”. Câteodată
am un coşmar că un om 
izolat, crunt, solitar 
şi psihotic mă citeşte 
într-o cămăruţă sub 
metroul din Chicago, 
cum citesc ucigaşii în 
serie pe J.D. Salinger.Mă
trezesc că acest soi de 
cititor nu se dă la ironie sau umor.

b) Sunteţi cititorul
secret al cuiva ?

Da, îl citesc în secret pe Louis 
l’Amour -- vreau să învăţ de la el 
cum să scriu un roman “cowboy” 

în trei zile. El a 
scris sute. 

Glumesc. 
Citesc 
în 
secret 
numai 
persoa-
nele 
apro-
pria-
te, 

înţelegând 
prin “citire” 

studiu. Cărţi nu citesc 
în secret că aproape nu am timp 

să citesc, aşa că ce citesc citesc 
fără să mă îngrijorez că mă vede 
cineva. În avion (unde-mi trăiesc o 
bună parte din viaţă) citesc TTUL: 
reviste de modă, instrucţiuni de 
urgenţă, ziare în limbi necuno-
scute -- mă linisteşte alfabetul. 

c) care e cel mai mare 
cititor pe care îl cunosc ?

Cred că Ted Berrigan a fost, el 
citea totul, şi memoriza oraruri 
de tren. Nu l-am văzut niciodată
fără o carte în mână, două în 
buzunar, câteva sub braţ. Ted 
a fost o bibliotecă ambulantă.
Guy Davenport, eseistul, profe-
sor la Hopkins University, era şi
el monstru cititor. Tipii ăştia au 
cam dispărut cu secolul 20. Cred 
că distincţia lor a fost că ştiau 
că sunt cititori. Acum mi se pare 
că cititorii-s inconştienţi: citesc 
involuntar pentru că sunt penetraţi
de text peste tot -- dacă te uiti la 
ei cu raze X vezi că sunt plini de 
litere fără noimă care mişună-n 
ei ca păduchi amfetaminizaţi.
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B i b l i o t e ca d i n c a rte
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Re por t a j

Nu mai intru în vechea 
discuţie referitoare la 
oraşele de provincie frustra-

te faţă de capitală, care îşi încordează 
muşchii necontenit să demonstreze 
cât sunt de capabile. Cu toate acestea 
observ că şi în plan cultural găsim fa-
talmente acelaşi trend ca în toate do-
meniile - provincia vrea să reproducă 
la scara ei centrul, punându-şi osten-
tativ amprenta personală, hiperbo-
lizând totul în favoarea ei. Şi fi indcă 
în Bucureşti de vreo cinci ani încoace 
au început să înfl orească bussiness-
urile culturale axate în special pe 
amenajarea spaţiilor neconvenţionale 
(baruri, cafenele, foste hale, tot ce 
se găseşte) cu gust şi pretenţii pen-
tru a găzdui evenimente dinamice, 
atractive, iată că şi celelalte oraşe din 
România au simţit nevoia să replice 
aceste intenţii. S-a observat chiar că 
vânzările încep să crească vertiginos 
(evident încă slab faţă de alte domenii 
ale „distracţiei” publice) atunci când 
laşi omului libertatea să bea ceva, să 
răsfoiască o carte , să asculte o muzică 
şi să vadă un tablou sau o fotografi e şi 
eventual să-i aduci şi artiştii cu pricina 
aproape într-o discuţie fără tabuuri. 
Reţeta acesta userfriendly e profi tabilă 
pentru ambele părţi aşa că exploata-
rea artiştilor capătă sens. 

Cazul despre care o să povestesc 
aici nu intră deloc în tipologia mai 
sus amintită. Voi vorbi despre un 
proiect care nu s-a născut din ambiţie 
provincială, nici din dorinţa de a 
face bani sau de a-şi lega numele 
de evenimente publice cu impact. 
Acum doi ani când am fost la Bistriţa 
la o conferinţă a lui Gheorghe Iova 
am cunoscut-o pentru prima oară pe 
Ioana Bradea, una din prozatoarele 
mele preferate. Ea mi-a mărturisit 
atunci că visul ei este să deţină o 
cafenea cu multe cărţi unde să-şi 
cheme prietenii pentru seri şi discuţii 
de neuitat. Părea la acel moment un 
vis îndepărtat de genul „ce-o să mă 
fac când o să fi u mare...”. Dar după 
aproape 6 luni am  vorbit cu Ioana 
la telefon şi mi-a spus fericită că şi-a 
deschis cafeneaua din vis pe care a 
numit-o Quijote. N-am rezistat mult şi 
în octombrie anul trecut eram acolo, 
îl lansam pe Octavian Soviany. Tot 
ce am văzut  era sufl et pus în toate 
amănuntele: un colţişor pentru citit 
ce punea la dispoziţie doritorilor cărţi 
cunoscute din literatura universală, 
printre care şi-au găsit locul câte o 
lumânare puţin arsă sau câte stilou 
vechi ce dădeau multă intimitate 
locului, pe alte rafturi erau ultimele 
apariţii editoriale de vânzare, în 
special cărţi de poezie pe care le 
găseşti mai greu, pereţii decoraţi 
în fi ecare săptămână cu lucrări din 
expoziţiile tinerilor bistriţeni, toaletele 
simpatice numite „Sala de lectură 
Quijote” şi „Sala de lectură Dulcineea”. 
Poziţia cafenelei era foarte bună - 
lângă una din intersecţiile centrale ale 
oraşului, la 5 minute de gară şi lângă 
cel mai mare centru comercial din 
Bistriţa. Intrarea văzută din afară era 
foarte frumoasă, chic. Tot timpul era 
afi şat pe geam „Poemul săptămânii” 
din autorii contemporani şi anunţuri 
simpatice despre evenimentele în 
pregătire. Pentru a ajunge in cafenea 
pripriu-zis trebuia să urci un etaj. 
Scările pe care păşeai erau pictate în 
toate culorile în frenezie iar pe pereţi 
erau poze cu artişti bistriţeni şi din 
alte oraşe care trecuseră pe acolo. În 
afară de weekend când serile culturale 

umpleau încăperea, restul era linişte. 
Doar aşteptarea, speranţa, şi degetele 
Ioanei în clinchetul unei linguriţe în 
ceaşca de ceai, şi nedumerirea: „ce nu 
e bine?”. Morile de vânt începeau să 
doară.

Am vorbit ulterior cu ea şi îmi 
spunea că speră ca în câteva luni să-şi 
„educe” un anumit segment de public, 
pe care să-l obişnuiască nu numai cu 
lansări, concerte sau dezbateri dar şi 
cu simpla prezenţă într-un astfel de loc 
pentru a răsfoi un ziar, a discuta pur şi 
simplu sau a cumpăra o carte. Chiar 
a  aplicat o strategie în acest sens, 
nu a stat cu mâinile în sân să aştepte  
îmbulzeala dornicilor de cultură, 
cum au greşit alţii. Îmi povestea că 
a bătut zile-n şir liceele din oraş şi a 
apelat la tineri pentru idei şi proiecte, 
punând spaţiul la dispoziţia tuturor 
celor ce făceau din artă o bucurie 
de împărţit cu ceilalţi. Dar nu a 
mers. Şi mă enervează mai ales că 
prea se aşteptau toţi la un astfel de 
deznodământ, devenit aproape tipic. 
Cheltuielile au depăşit încasările. Dar 
nu era vorba numai de asta. Ioana mi-a 
descris cât de dezolant era să vezi sala 
goală zi de zi într-un loc care  fusese 
„dăruit” oamenilor. Bistriţenii dornici 
de cultură nu s-au lăsat educaţi. 

Mă gândeam uneori că poate 
dacă nu îl numeau Quijote nu se 
sfârşea aşa. A fost parcă pusă pe el 
o pecete a deziluziei. Am vorbit cu 
Ioana Bradea luna trecută pentru 
organizarea unui alt eveniment şi ea 
mi-a spus că nu se mai poate fi indcă 
pe 28 februarie Quijote se închide 
defi nitiv. Orele pierdute, cearcănele, 
pasiunea, bucuria de a dărui toate 
rămâneau nerăsplătite. Şi a ţinut să-
mi sublienieze: mai aveau bani să 
continue, nu despre asta era vorba, 
dar nu mai puteau suporta ignoranţa. 
A încercat chiar, ca ultim gest de a mai 
face ceva, să ofere brandul cu totul 
cuiva în administrare. Dar nimeni nu 
s-a băgat în lupta cu morile. Pe 15 
februarie am luat parte la unul din 
ultimele evenimente din cafenea. Era 
full şi cu atât mai dezolant, atmosfera 
încărcată, lobby din partea tuturor să 
se facă ceva. Pentru unii Quijote cafe 
chiar devenise un simbol de calm 
în vârtejul urban. Toţi îşi  exprimau 
părerile de rău dar nimeni nu făcea 
gestul de salvare. Numele ăsta 
blestemat cred eu i-a condamnat 
pe toţi la paralizia aşteptării. Dar 
argumentele sigur sunt multe altele. 
Voi reproduce drept încheiere 
mărturisirea pe care mi-a făcut-o pe 
mail Adriana Barna o poetă din Bistriţa 
ce frecventa locaţia sus amintită:

„Dupa ce aţi plecat la Quijote cafe 
se vinde mobilierul/se închide cafe-
neaua.

Locul va aparţine unei agenţii de 
pariuri. Ultimul eveniment a fost o 
expoziţie de colaje cu scaune-perso-
naj, numită SCAUNELE. Artista a dăruit 
desene făcute pe portative muzicale, 
scaune, bineinţelese, care semănau 
cu chipul primitorului. Apoi, în incin-
ta care devenise cetatea noastră de 
scaun  au intrat metaliştii cu piercin-
guri, cu marijuana şi cu aplecarea lor 
din cap înainte şi înapoi. Un ochi a in-
ceput să îmi plângă şi a trebuit să ies 
repede să mă aşez în banca mea”. 

Mă întreb cât timp va mai fi  
considerată investiţia în cultură din 
România un pariu pierdut?

Miruna Vlada (miruna17vlada@yahoo.com)

QUIJOTE CAFE, PARIUL PIERDUT
“Quijote pentru mine nu a semnifi cat într-atât 

lupta cu morile de vânt cât pasiunea pentru 
lectură. O asemenea pasiune frenetică îmi ima-
ginam desfăşurându-se şi la noi în cafenea. În li-
mitele legii şi ale bunului simţ, asta s-a şi întâm-
plat: am citit pe rupte – eu, vreo doi sau trei clienţi 
deveniţi apoi prieteni, iubitul meu, fraţii mei şi 
câţiva prieteni – cu alte cuvinte toţi cei care au în-
truchipat, în timp, sufl etul cafenelei. Nu degeaba 
ni s-a reproşat că prea arăta a sală de lectură cafe-
neaua noastră. 
Dincolo de glumă, Quijote a fost chiar o poftă a 
mea, un capriciu pe care mi l-am satisfăcut în to-
talitate. Vorba poetului, “mi-am îndeplinit toate 
profeţiile politice, sînt fericit...!” În doar şapte 
luni, cu ajutorul unor prieteni de nădejde cărora 
le mulţumesc din sufl et şi-n vis – în Quijote s-au 
derulat peste 70 de evenimente, mai mari sau mai 
mici – proiecţii video, concerte, lecturi publice de 
poezie sau proză, lansări de carte, discuţii cu tinerii 
scriitori şi poeţi, spectacole de teatru, expoziţii de 
fotografi e sau de grafi că. Au fost întâlniri şi emoţii 

teribile trăite in preajma unor oameni deosebiţi 
– invitaţi sau simpli clienţi. Au fost poveşti până 
noaptea târziu, obsesii, spaime sau provocări 
cum nu mi-aş fi  imaginat că voi apuca. În rest, cum 
bine observa cineva: ne-am purtat acolo ca la noi 
acasă; când am avut chef să ascultăm stan getz sau 
requiemul lui mozart în cafenea, l-am ascultat, cu 
toate că ni s-a atras atenţia că n-ar fi  fost muzica 
potrivită; când am avut chef de scris, m-am insta-
lat în colţul cu biblioteca şi-am scris, uitând să duc 
berile la masă sau să schimb scrumierele; când am 
avut chef să stăm acasă sau să deschidem mai târ-
ziu, ne-am abătut fără prea multe remuşcări de la 
program. Cred că asta nu e tocmai ok pentru o afa-
cere. Sau nu poate să ţină la nesfârşit. Prin urmare, 
când ne-am plictisit de cafenea, când am socotit 
că ne-am distrat sufi cient, ne-am luat jucăriile şi 
am tras obloanele. Satisfacţia din fi nal a fost, fără 
îndoială, pe măsura pasiunii investite în proiect şi 
sper ca şi cei care au trecut pragul Quijotelui să fi  
resimţit măcar jumătate din  tot ce-am simţit noi.” 

Ioana BRADEA

Iuliana Dumitru

Născută la 09.03.1987, 
Urziceni. În prezent, studentă 
în anul I la Facultatea de Litere, 
secţiile Română – Engleză şi 
Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene, Universitatea din 
Bucureşti. 
Fără implicare în vreo 
mişcare/grupare literară 
(existentă). 

Kafka pe malul mării de 
Haruki Murakami e o carte 
care m-a atras exclusiv 

prin titlu şi care, în acest sens, 
mi-a oferit mai puţin decât mă
aşteptam. Despre autor (n. 1949, 
Japonia) ştiam doar că scrie mult 
şi e citit pe măsură – ceea ce nu 
spune vreun lucru relevant despre 
valoarea lui, mai ales când toate 
observaţiile pe care le găseşti 
în ediţia românească (Polirom) 
par să ţintească un singur lucru: 
buna comercializare, scop ce 
primează nu de puţine ori unor 
ediţii critice pertinente şi aviza-
te. Aşadar, a citi un scriitor nou 
înseamnă a tăia în carne (foarte) 
vie; pe cât de spectaculos poate 
fi  demersul, pe atât de derutant, 
când îţi lipsesc reperele. Totuşi, 
ai ocazia ca pe măsură ce citeşti 
romanul de faţă să-ţi formezi 
tu propriile repere, în funcţie 
de alte experienţe de lectură.

Sunt două planuri pe care se 
desfăşoară naraţiunea, dezvolta-
te contrapunctic, tocmai pentru 
că alternanţa susţine suspansul 
şi interesul. E genul de carte 
concepută spre a nu fi  lăsată din 
mână, deşi în practică lucrurile 
stau altfel, vom vedea de ce. Un 
plan îl are în centru pe tânărul
Kafka (!) Tamura – fără nici o 
legătură cu scriitorul ceh, ceea ce 
m-a făcut să cred că numele/titlul 
este doar o opţiune ostentativă
a autorului, justifi cată (din nou) 

de raţionamente de piaţă -, în 
vârstă de 15 ani, de o maturita-
te neverosimilă, care porneşte
concret în căutarea mamei şi
surorii sale, dar care ajunge să
întreprindă o călătorie iniţiatică
plasată undeva între lume, vis şi
propria interioritate dilematică.
Celălalt plan este condus de un 
personaj neobişnuit, între absurd 
şi ludic, bătrânul Nakata, afl at 
şi el într-o căutare enigmatică,
aproape inconştientă: a „pietrei 
de intrare” sau a propriei umbre. 
Cele două planuri interferează
constant pe baza unor coincidenţe
care suscită interesul la lectură
sau pe baza unor evenimente ab-
surde care sunt lămurite ulterior. 
Fiecare personaj al romanului are 
ceva: un mister, o incertitudine 
(delicatul intelectual Oshima cu 
sexualitate ambiguă, de exemplu), 
o dramă nerezolvată (doamna 
Saeki şi universul ei paralel) sau 
pur şi simplu o ciudăţenie care, 
chiar în contextul banal, încetează
a mai fi  propriu-zis ciudată
(Johnnie Walker care ucide pisici, 
le mănâncă inimile şi face din 
sufl etele lor un fl uier sau colonelul 
Sanders – KFC – care afi rmă: Sunt
un obiect conceptual, metafi zic, 
în sensul pur al cuvântului.).
Limita dintre real şi fantastic se 
estompează până la suprapunerea 
fi rească a acestora: ploaia cu lipi-
tori sau pisicile care vorbesc. Ado-
lescentul Tamura este un Oedip 

modern care ascultă Radiohead şi
Prince la CD player, face exerciţii
de întreţinere, „înghite” cărţi şi
îşi descoperă sexualitatea cu în-
cântare; întreaga sa explorare stă
sub semnul unei profeţii: de a-şi
ucide tatăl şi de a se culca cu pro-
pria mamă, ceea ce, quasioniric se 
şi întâmplă. Planurile metaforice 
ale romanului sunt sintetizate în 
cântecul (şi tabloul, totodată),
cu istorie şi semnifi caţie,
Kafka pe malul mării, un po-
sibil mesaj fi ind chiar acela 
că viaţa în sine e o metaforă,
după cum Oshima o spune. 

Scriitura şi stilul sunt în general 
proaspete şi fl uente, însă în 
privinţa impresiei la lectură, aş
identifi ca trei stări: entuziasmul 
iniţial în faţa formulei şi a unor 
tehnici inedite, în prima treime 
a cărţii, apoi interesul îndreptat 
spre fi rul epic (vrei să vezi cum 
se „leagă” evenimentele), ca, în 
a treia parte, plăcerea să scadă
cumva – maniera s-a prelungit 
destul (e riscul romanelor postmo-
derne care mizează foarte mult 
pe formă şi care sunt prea ample 
totodată), efectul s-a diluat, 
iar rezolvarea narativă rămâne 
suspendată în metaforic şi vag; 
spre fi nal parcă ai vrea să scapi 
cât mai repede de ea. Senzaţia 
e că romanul se vrea unul total,
însă se prezintă mai degrabă ca 
un spaţiu eterogen de simboluri, 
referinţe cultural-livreşti, modele 
şi comportamente, de la Grecia 
antică până la generaţia “McDo-
nald’s”, iar toate astea pentru 
susţinerea unor idei mari, pe care 
le-am mai citit parcă undeva. 

Iuliana Dumitru

Uite Kafka – nu e Kafka! 
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De s tind e r i

Adrian Urmanov 
(adiurmanov@yahoo.com) a) Aveţi un cititor numai 

al dumneavoastră?

Acum nu, dar a fost o vreme 
când exista unul. Între timp, m-am 
făcut băiat mare şi am renunţat 
- mai întâi, am vrut să scriu pentru 
toată lumea, apoi pentru nime-
ni, iar acum nu mai contează.
Şi asta n-o spun ca o teorie / 
concluzie / ceva argumentat fi e 
şi numai în capul meu - nu: e un 
soi de oboseală, de deznădejde, 
ca o sfârşeală sau o anemie. 

b) Sunteţi cititorul
secret al cuiva?

Sunt, probabil, poetul care 
citeşte cele mai multe volume ‘în 
facere’. De când cu programul de 
creative de la Râşca, nu-ţi poţi
imagina câtă poezie de sertar 

citesc (atenţie: de sertar nu 
înseamnă fără valoare ci poezie 
nepublicată încă). Aşa, ca idee - 
am ajuns să citesc atâtea volume 
în timpul scrierii lor, încât nu 
mai răzbesc / nici măcar nu mai 
simt nevoia să le citesc pe cele 
care sunt publicate. M-am temut 
că în mânăstire o să fi u rupt de 
poezia vie, aceea care se citeşte 
- în principiu - prin cenacluri 
dar am ajuns în schimb să ştiu 
poemele care ajung în cenaclu-
ri cu luni bune înainte. Nume, 
titluri - astea nu le spun, pentru 
că atunci n-aş mai fi  cititorul 
lor ‘secret’ dar le mulţumesc 
fi ecăruia în parte - poezia lor, 
căutările şi experimentele lor 
mă ţin viu în poezie, nu obose-
lile mixate, stridente şi pline de 
ifose ale consacraţilor 2000. 

c) Cel mai
mare cititor?

Sunt câţiva, dar probabil că
Elena Vlădăreanu e cea mai dusă.
Eu i-am zis s-o lase mai moale, că
se strică la cap, dar ea nu şi nu 
- ce să-i fac, fi ecare cu nebunia 
lui, da’ fata asta e o maşină, Gabi 
Eftimie sau Vali Chiriţă pot s-o ia 
ca model pentru humanoizii lor 
semi-automaţi. Glumă-glumă,
dar dincolo de asta, jumătate din 
admiraţia mea pentru Elena vine 
din efortul pe care-l face de a citi 
cât mai mult şi din modestia cu 
care ascunde asta. Sunt câte unii 
care citesc două-trei cărţi stil brow-
sing, după care trântesc un articol 
pentru ca lumea întreagă să cadă
în uimire pentru erudiţia lor. Bleah 
alaro / pălăria jos Elenei & co.
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Voi fi , chiar de la înce-
put, sincer: discuţiile 
care ţin cu tot dina-

dinsul să disocieze „tinerii” de 
„bătrânii” literaturii mă lasă
indiferent. Indiferent, spun, şi
nu furios, nu enervat, nu agasat, 
nu plictisit. Partizanatul, la fel 
ca şi îngăduinţa, compromite. 
Asupra acestei chestiuni, ar cam 
fi  deja cazul să luăm imediat 
distanţă şi să apelăm, măcar 
acum, la legităţile de bun-simţ
ale tabuului. Una câte una, în 
fond, toate inepţiile mărunte 
au sfârşit astfel: sub carapacea 
etanşă a unei tăceri înţelepte. 
Sau – cel puţin – inteligente. 

Îmi veţi răspunde că o ase-
menea dualitate e întru totul 
necesară şi oricând sesizabilă.
Ei bine, eu o consider, ca în 
matematicile elementare, 
insufi cientă şi nu tocmai clară.
Numărătoarea nu se opreşte,
slavă Domnului, la doi. Cum v-ar 
suna propunerea zâmbitoare 
de a lua în calcul un termen ca 
„foarte bătrân” ? Puţin ultra-
giant, poate, dar şi ceva mai 
încărcat de admiraţie, mai 
misterios şi mai şoptit. Dacă mai 
trăieşte, retrasul & discretul 
J.D.Salinger ar trebui să fi e, în 
clipa asta, foarte bătrân. Cine se 
încumetă, însă, să ridice piatra ?  

Iar dacă aş pune, grăbit, în 
pagină o etichetă ca „foarte 
tânăr”,  nu ştiu dacă stâlpul 
infamiei nu o va aştepta direct. Şi
dacă nu cumva se va sufoca într-o 
pletoră de sinonime parţiale: 

pueril, infantil, puber, neştiutor, 
naiv, imatur, neîncercat ş.a.m.d. 
Pe de altă parte, formularea din 
titlu ascunde, aproape de fi ecare 
dată, un eufemism de toată
frumuseţea. Şi, tocmai de aceea, 
o nostalgie căreia cu greu i-am 
putea găsi termen de comparaţie. 
De unde regretele ? De ce atât de 
constante şi de previzibile ? De ce, 
în cele din urmă, acel „foarte” ? 

Pentru că există aici o 
nuanţare de care nici un bina-
rism din lume nu e capabil. A 
fi  ceva mai mult decât tânăr
ţine simultan şi de altceva 
decât de o strictă contorizare 
a anilor. O atitudine. O anume 
nonşalanţă. O superbă lipsă de 
precauţie. O concizie vecină
cu autismul. O intuiţie care-şi
pretinde demonstraţii nesfârşite.
E celebră fi cţiunea biografi că
din jurul pistolarului Billy the 
Kid. Prima sa răfuială l-a avut 
drept victimă pe unul dintre cei 
mai temuţi cowboy ai vesticului 
secol al nouăsprezecelea. În faţa
tuturor avertismentelor, Puştiul
a tras un singur foc şi a rostit 
trei vorbe: Is that so ?  Habar nu 
avea că nu va fi  ultima sa crimă
încrustată pe ţeava revolverului, 
că zeci de şerifi  îl vor căuta
mereu de departe şi-l vor evita 
sistematic de-aproape. Când 
a afl at toate astea, a devenit 
o pradă cu mult mai uşoară.

Reader the Kid. Mi se pare cea 
mai nimerită defi niţie pentru un 
critic literar. Foarte tânăr sau nu.  

Cosmin Ciotloş (cosmin.ciotlos@yahoo.com)

Nu mai suntem nici 
noi foarte tineri

Cosmin Ciotloş 
(născut la 5 mai 1983, în Braşov). 

Este cronicar la România 
literară. A colaborat, prin arti-
cole sau răspunsuri la anchete 
în Cuvântul, Orizont, Suplimen-
tul de cultură, Cultura. A parti-
cipat la concursul de creaţie 
PROMETHEVS, organizat de 
Fundaţia Anonimul la Sfântul 
Gheorghe, în 2004. Coordo-

nator, începând din august 
2005, al colecţiei underground 
no name, editată de un cristian. 
În aceeaşi colecţie i-a apărut, 
în mai 2005, carnetul de poe-
zie Branlete(câteva din biografi ile 
poetului rus E.Uşilania). Un sta-
giu de practică publicitară în 
cadrul agenţiei GAV Scholz & 
Friends, în calitate de copywri-
ter. Student în anul al III-lea 
la Facultatea de Litere din 
Bucureşti. 

Nu sunt un cititor ideal. Nu 
duc cărţile până la capăt. 
Citesc încet şi în privinţa

asta nu mă consolează decât faptul 
că şi Musil citea greu ( şi n-a ajuns 
chiar rău ). Nu-mi plac cărţile pe 
care nu le poţi lăsa din mână. Ba 
chiar îmi plac cărţile pe care le pot 
lăsa din mână. Când îl citesc pe 
Nabokov, prefer să nu mă grăbesc, 
amân plăcerea. Nu-mi place nici să
fi u cu lectura la zi, dar nu sunt nici 
pentru dictatura cărţilor funda-

mentale. Aş citi oricând memorii, 
jurnale, corespondenţă, biografi i. 
Mă interesează autorii marginali, 
uitaţi, ignoraţi. Sunt ca un sanitar 
al pădurii: încerc să le dau tuturor 
o şansă, chiar dacă nu le citesc în-
totdeauna cărţile integral. Trebuie 
să le ştiu biografi ile, data naşterii, 
cauza morţii, excesele, eşecurile. 
Caut mereu pe Google  poze cu 
scriitori. Una dintre cărţile mele 
preferate este un album de fotogra-
fi i cu Beckett. Sunt fetişist. Îmi plac 

cărţile care arată bine. Nu aş citi 
nici în ruptul capului Război şi pace 
în Colecţia BPT, cum n-aş citi-o nici 
pe computer. Nu-mi place deloc 
cum arată cărţile din Raftul Denisei. 
Poezie nu citesc zilnic, dar când o 
fac, sunt complet năucit. Deşi sunt 
la o facultate de teatrologie, nu-mi 
place să citesc teatru. Asta e. Sunt 
de acord cu Borges când spune 
că poţi fi  infl uenţat şi de cărţi pe 
care nu le-ai citit. Sună straniu, 
dar cred în chestia asta aşa cum 
cred în multe alte lucruri pe care 
nu le-am experimentat direct. Îmi 
place să cumpăr cărţi la 1 leu şi îmi 
place să scotocesc prin bibliotecile 
altora. Îm place să citesc la BCU 
mai mult decât la mine-n cameră.
Aşa cel puţin nu mă mai pot con-
sidera singurul cititor din lume.

Ionuţ Sociu, 22 de ani, student la facultatea de 
Teatrologie, U.N.A.T.C
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După Simion Liftnicul, Petru 
Cimpoeşu îşi extinde viziunea 
bufă, carnavalescă la scară 

mult mai largă: el trece de la viaţa unei 
scări de bloc la un scenariu care uneşte 
interesele armate ale României şi Statelor 
Unite într-un spaţiu ce ascunde secrete 
esenţiale, legate de extratereştri şi tot fe-
lul de teste ştiinţifi ce: insula Roland. Din-
colo de fantezia debordantă, totul este 
supus cu consecvenţă unui tratament 
ironic, căci lumea fi cţională, deşi bizară, 
nu este deloc străină, în spirit, de realita-
tea de care ne lovim zi de zi: toponimia 
nu mai lasă nici o îndoială: Boohoosh, 
Baakho etc. Se construieşte astfel un 
scenariu elucubrant, inepuizabil, sursă 
de umor irezistibil: respectiva insulă, 
proprietate a statului român, găzduieşte 
un experiment pus la cale în pofi da com-
ploturilor şi a intervenţiilor serviciilor se-
crete, a agenţilor dubli mai tâmpi decât 
în proza lui Hasek: formarea omului nou, 
măreţul plan al lui Ceauşescu. E vorba 
despre un „meta-om”, lipsit de dorinţe, 
lipsit de instinct sexual, reproducându-
se prin clonare şi muncind „12 ore pe zi 

fără să pretindă salariu”. Dar accentele 
antiutopice nu acaparează prim-planul 
şi nu impun o viziune întunecată, căci 
totul se mută într-o fantezie ilariantă, cu 
răsturnări de situaţie, caraghioslâcuri ori 
nebuni ce se dau drept Ceauşescu, nai-
ve care cred în miracole şi care încearcă 
să-şi manifeste puterile paranormale. E 
o lume amestecată, pestriţă, invadată 
permanent de extratereştri nicicând 
descoperiţi, care sunt un fel de securişti 
şi care, evident, poartă vina pentru 
toate păcatele ultimilor ani: ei au tras 
la revoluţie, căci totul se înscrie într-o 
logică a unei istorii secrete în contura-
rea căreia naratorul investeşte o mare 
dispnibilitate ludică şi un imens haz. 
Pentru acurateţe, el nu ezită să redea 
fragmente din stenogramele discuţiilor 
la nivel înalt, dintre Ceauşescu şi Nixon 
bunăoară ori chiar bruioane din pretin-
sele memorii ale lui Ceauşescu, redacta-
te de nebunul Pablo, un fel de reîncarna-
re a dictatorului.

Finalul înscrie totul într-un cadru 
verosimil, întru totul recognoscibil, 
acreditând fabulaţia labirintică de până 

atunci. Un joc inteligent, în care ironia 
dă mereu tonul şi care îi face cu ochiul 
cititorului. Petru Cimpoeşu a impus un 
anumit stil de umor bazat pe hiperboli-
zarea fantezistă a unei realităţi nu săracă 
în momentele ei de ridicol. 

Petru Cimpoeşu, Christina Domestica şi 
Vânătorii de sufl ete

editura Humanitas, 2006

Această lucrare ni-l înfăţişează 
pe Daniel Cristea-Enache, cel 
mai autoritar şi mai conse-

cvent cronicar literar din noua gardă, în 
ipostaza de cercetător serios, scrupulos 
faţă de document şi atent la bibliogra-
fi a abundentă; cu alte cuvinte refl exele 
exercitate în critica de întâmpinare, 
spontaneitatea sunt puse în slujba stu-
diului academic, de regulile căruia auto-
rul se achită cu maximă efi cienţă.

Un om din Est este o monografi e 
în adevăratul înţeles al cuvântului, 
dedicată unui mare scriitor şi, nu în ul-
timul rând, unei mare conştiinţe: Ion D. 
Sîrbu. Destinul acestuia nu e deloc unul 
comun, căci el dă seama de aberaţia 
regimului totalitar, întrecând fi cţiunile 
imaginate de un Kundera sau chiar un 
Marin Preda. De aceea, autorul a consi-
derat că foarte importantă este reconsti-
tuirea, bazată pe documente şi mărturii 
ale cunoscuţilor, a vieţii tumultuoase 
a lui Sîrbu. Sarcină difi cilă, dacă ţinem 
seama de faptul c scriitorul şi-a povestit 
el însuşi periplul existenţial în diverse 
variante. Criticul nu se lasă însă copleşit 
de aceste confesiuni înşelătoare ale 
prozatorului, ci confruntă permanent 
datele, verifi că totul la sursă. Rezultă cea 
mai coerentă biografi e neromanţată a 
acestui adevărat personaj, din care nu 
lipseşte evocarea contextului intelectual 
al Cercului litera din Sibiu în care s-a for-
mat şi nici exilul în Craiova fi cţionalizată 
în roman sub forma Isarlâkului.

Partea doua a studiului aduce în 
prim-plan opera propriu-zisă, nu în 

totalitatea ei, ci vizitată la vârf. Spir-
tul critic îi permite să selecteze, argu-
mentat, câteva piese de teatru şi, mai 
ales, proza scurtă, romanele, jurnalul 
şi corespondenţa autorului. Profi lul de 
scriitor al lui I.D: Sîrbu a căpătat altă am-
ploare abia după publicarea postumă a 
literaturii sale de sertar, pe care Daniel 
Cristea-Enache o analizează cu instru-
mentele potrivite, neezitând să le în-
scrie acolo unde le e locul: printre capo-
doperele literaturii contemporane.

Cartea reprezintă, alături de mai ve-
chea monografi e a lui Antonio Patraş, 
cea mai bună exegeză aplicată asupra 
acestui nedreptăţit autor.

Daniel Cristea-Enache, 
Un om din Est. Studiu 

monografi c
editura Curtea Veche, 2006

Noul roman al lui Dan Lungu 
nu dezminte metoda pe care 
autorul a consacrat-o în cărţile 

anterioare; mai mult decât atât, el trebuie 
plasat în vecinătatea anteriorului, Raiul 
găinilor, din care preia mediul, tehnici, 
procedee şi chiar personaje. Cartea se 
vrea o largă confesiune a unui personaj ti-
pic României postdecembriste: individul 
care regretă din rărunchi comunismul, 
perceput reducţionist prin efectele sale 
asupra propriei persoane. Miza fi cţiunii 
(care dezvoltă şi nuanţează un interviul 
de-al autorului cu Florentina Ichim, in-
clus în lucrarea sociologică Poveştile vieţii. 
Teorie şi documente) este să demonteze 
acest regret, să găsească explicaţii. Prin 
urmare, Emilia Apostoae, şomeră, fostă 
lucrătoare într-o fabrică de textile din 

metal, este pusă în ipostaza de a-şi expli-
ca, prin recursul la memorie, atitudinea. 
Ea ştie una şi bună şi nu intenţionează să 
se lase convinsă de contrariu: „înainte de 
revoluţie o duceam muuult mai bine de-
cât acum” Mai mult decât atât, nu oare a 
avea ezitări în ceea ce priveşte atitudinea 
sa: „Dacă ar fi  după mine, eu şi mâine aş 
vrea să se întoarcă comunismul”. Motive-
le? „În primul şi în primul rând pe mine 
comunismul m-a făcut orăşeancă”. Lucru 
esenţial, dată fi ind repulsia sa de a nu mai 
avea de a face cu mediul rural, pe care îl 
resimte ca umilitor şi pentru care nu are 
pic de respect. Nostalgica reprezintă, 
aşadar, acel tip de mutant social pe care 
planifi carea comunistă l-a creat: nici 
ţăran, dar nici orăşean până la capăt, ci, 
mai simplu, mahalagiu, ins cu personali-
tate mutilată, implantat într-un context 
pe care îl acceptă, dresat să muncească 
mecanic şi să se mulţumească mereu cu 
foarte puţin. Marea victorie este chiulul 
şi arta de „a se descurca”, procurându-şi 
alimente de pe piaţa neagră. Cu alte cu-
vinte, prototipul omului care gândeşte 
cu stomacul şi nu are alte valori. 

Pe scurt, romanul valorifi că un caz mai 
curând sociologic, apelând la artifi ciile 
pe car Dan Lungu şi le-a perfecţionat în 
cărţile de până acum: limbajul specifi c, 
imitat cu acurateţe, înregistrarea fi delă a 
realităţi, poetica acumulării amănuntelor, 
efectul de real ş.a.m.d. sunt toate atuuri 
care fac ca lectura, deşi nu întâmpină 
mari hopuri, deşi nu-i pretinde cine ştie 
ce abilităţi cititorului, să fi e una plăcută, 
ba chiar odihnitoare. Un perfect roman 
pentru o duminică liniştită.

Dan Lungu, Sînt o babă 
comunistă 

editura Polirom, Iaşi, 238 p.

Ion Manolescu, Derapaj 
prefaţă de Luminiţa Marcu, 

editura Polirom, Iaşi, 2006, 650 p.

Mai multe paliere întregesc 
fericit edifi ciul pe care se 
vor posta ulterior scenarii 

care de care mai alambicate, apte să 
impună un ritm alert al lecturii, să tran-
sforme cartea într-un veritabil, deşi 
niţel ironic policier în maniera unui 
Umberto Eco. Dar pentru asta este 
nevoie de un cât mai vero-
simil fundal, de un 
context întru totul 
fi resc, convingător. 
Este ceea ce autorului 
îi reuşeşte cu asupra 
de măsură. Efectul e de 
ordinul unei acreditări a 
evenimenţialului fante-
zist, rod al unei imaginaţii 
năstruşnice; de fapt, avem 
de a face cu un roman 
scris cu bună ştiinţă în mai 
multe maniere, unele chiar 
disonante, dar unite armo-
nios prin vocea naratorului, 
Alexandru Robe. 

Primul ritm al naraţiunii 
îl conferă prezentul în care se 
cristalizează profi lul personajului 
principal. Lector universitar bla-
zat, gata oricând să dea rigoarea 
academică pe invenţii ludice, în 
maniera lui Mircea Horia Simione-
scu din Bibliografi a generală, acesta 
câştigă încă de la primele pagini ade-
ziunea cititorului printr-un anumit aer 
nonşalant pe care şi-l păstrează în orice 
situaţie, dar mai ales printr-o studiată 
atitudine galantă faţă de acesta: ai 
impresia că protagonistul îţi face cu 
ochiul, că ţi se adresează în limbajul 
tău, adoptând un ton cât mai familiar, 

cald, de complicitate simpatică.
Romanul câştigă foarte mult la 

acest nivel, al fi ligranului, profi tând din 
plin de efectul de real pe care reuşeşte 
să-l provoace permanent..

Răsturnările de 

situaţie, 
toate cabalele crea-

te, plot-ul din ce în ce mai alert 
nu au reuşit să mute, în ce mă priveşte, 
principala atracţie a acestei cărţi: sti-

lul mereu viu, ironic, cu dese trimieri, 
stratifi cat intertextual chiar în exces. 
Pe urmele unui Pynchon sau Eco, dar 
şi atent la succesul unui Dan Brown, 
autorul aruncă în joc tot felul de 
organizaţii secrete, de la Globalmind, 
un soi de securitate, o replică, oricum, 
a sinstrei instituţii, care ar avea drept 
scop manipularea gândirii, a memoriei 
tuturor, până la asociaţiile anticarilor 
ori scriitorilor, fi ecare cu interesele sale 
obscure, limpezite pe măsură ce lectu-
ra înaintează.

Ce e drept, intenţia lui Ion Mano-
lescu a fost de a ataşa foarte multe 
sertare romanului său. De a fi , cu 
bună ştiinţă, excesiv. E drept, există 
uneori senzaţia că a înghesuit prea 
multe într-o lume fi cţională care 
riscă, astfel, să-şi piardă corerenţa. 
Dar nu coerenţa este scopul ace-
stei fi cţiuni, ci: “pulsul bolnav şi 
nepreţuit al fi ecărei clipe”. Adică 
“proza cu amănuntul”, senzaţia 
de viaţă creată cu mijloacele 
naraţiunii care derapează. Cu 
riscul unor inevitabile scăderi 
ale pulsului narativ, romanul 
lui Ion Manolescu este, fără 
doar şi poate, una dintre 
reuşitele ultimilor ani. O 
carte care nu se îneacă în 
demonstraţii tehniciste, 
ci doar jonglează, ironic, 

cu ele. O carte care se citeşte 
cu încordare până la ultima pagină 
şi care nu are cum să dezamăgească, 
fi ind o demonstraţie de virtuozitate 
fără egal în proza contemporană.

Bogdan 
Creţu 

prezintă

S c urt / 2
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De la Levantul cărtărescian 
nu a mai apărut, în poezia 
noastră, o lucrare de poezie 

(sintagma este întru totul justifi cată) atât 
de ambiţioasă şi care să transforme jo-
cul, intertextual, parodic, dar şi ghiduşia 
propriu-zisă în piloni ai lirismului.  Dată 
fi ind structura savantă a cărţii, mulţi vor 
strâmba poate din nas: lirism? Ei, nici chiar 
aşa... Şi totuşi, e curat lirism ceea ce rezultă 
din aceste căutări efectuate la vedere, în 
cel mai autentic postmodernist spirit cu 
putinţă.

Simona Popescu discreditează sau 
ignoră, în Lucrări în verde, tot ceea ce 
tradiţia impune, de la genuri, la convenţii 
etc. Ce e, la urma urmelor acest volum? 
Răspunde chiar ea, într-un hazliu, dar nu 
gratuit peambul: „Scriu... Las’ că-ţi spun 
cînd ne vedem, e mai complicat, sună ca 
dracu’ dacă-ţi spun că... ăăă... scriu despre... 
ăăă... sub formă de versuri, de proză... 
ăăă... ca un fel deee roman, ca o punere-
n scenă... ăăă... despre nişte studenţi şi 
despre cum... La naiba... încerc să scriu... 
Scriu... cum să-ţi spun eu ţie... Scriu... un fel 
de... pledoarie... pentru poezie...”. 

Şi chiar asta rezultă: o pledoarie pentru 
poezie, un tratat didactic şi liric totodată, 
jucăuş şi acribios, prozaic şi estetizant etc. 
Diferitele ipostaze ale ului (liric, eseistic, 
narativ, pedagogic) slujesc drept ghid într-
o istorie a poeziei, în care se întâlnesc cei 
mai diverşi autori, dar şi cele mai variate 
poetici. 

Ceea ce poate atrage este şi dublarea, 
de la Ion Buda-Deleanu cetire, a textului 
propriu-zis de un amplu subsol, insolit 
sau nu, în care lectori împrumutaţi din 
Ţiganida sau inventaţi se confruntă şi îşi 
dau cu părerea, amestecând mentalităţi 
ori inteligente deloc egale.

Profy nu suferă de constipaţiile 
specifi ce breslei, ci ilustrează genul de 
dascălul destupat, cu deschidere către tot 
ce e nou, cu apetit pentru muzici, fi lme ori 
lecturi neconvenţioanle. Cartea este şi o 
incursiune prin lumea de azi...

Dar e de-a dreptul frustrant să scrii 
despre un asemenea specimen textual, 
pentru care trebuie inventată o căsuţă 
aparte în tabloul genurilor, în cel mult 
2000 de semne. Aşa că închei sec: e de citit 
Pledoaria Simonei Popescu pentru poezie, 
pentru că în timpul lecturii te şi instruieşte, 
te şi amuză, te şi agasează (de ce nu?), te 
şi încântă. Este, fără doar şi poate, cartea 
ei cea mai bună. Una care s-ar putea să-i fi  
epuizat pentru o vreme resursele poetice. 
Dar a meritat!

Bogdan Creţu 

Simona 
Popescu, 
Lucrări în 

verde
editura Cartea Românească, 2006

Robert Şerban este unul din-
tre puţinii poeţi contempora-
ni care îşi ia foarte în serios jo-

cul. Predispoziţia ludică nu îl îndeamnă 
să renunţe la o anumită gravitate 
întipărită, s-ar spune, în datele tempe-
ramentului său.

Un anumit histrionism strunit cu 
grijă conferă poemelor un iz nonşalant 
care nu ar alt rol decât pe acela de a 
relativiza, epidermic măcar, gravitatea 
unor confesiuni iniţiate de contactul cu 
o realitate oricum numai idilică nu. Cele 
patru secţiuni ale volumului promit, de 
fapt, o desfăşurare epopeică, o istorie 
lirică a legăturilor cu lumea şi ghidează 

receptarea către o anumită încărcătură 
metafi zică: ele poartă titluri scurte, dar 
extrem de categorice: Poezia, Lupta, 
Dragostea, Viaţa, Prietenia. Ce mai 
rămâne pe dinafară, din existenţa unui 
bărbat inteligent, te poţi întreba. Căci, 
de bună seamă, umorul este implicit.

Există la Robert Şerban o anumită 
preferinţă pentru discursul decis, fără 
drept de apel, care împrumută, atunci 
când ese cazul un foarte bine conduse 
volute ironice, actualizând, prin tran-
sformare, prin anamorfoză parcă, voci 
datate ale poeziei universale.

Este şi mult histrionism în această 
strategie, iar textul ce dă titlul volumului 

trădeazăg o anumită nevoie de poză, 
un cabotinism sentimental: „acasă/ în 
singurătate/ sau alături de vreo femeie/ 
plâng uneori la fi lme// ştiu/ sunt prost/ 
iar prostia mă face emotiv/ cele mai 
banale poveşti/ despre moarte/ despre 
viaţă/ îmi provoacă uneori lacrimi şi 
muci cât o gripă// ele au toate aceeaşi 
reacţie/ mă iau în braţe/ mă strâng 
la piept/ mă mângâie pe cap/ uneori 
îmi şterg ochii// ce femeie rezistă unui 
bărbat care plânge?// acasă/ la fi lme 
despre moarte/ despre viaţă/ eu plâng 
şi fut”. Poemul se scurge, din câte se 
vede, în zona trivialităţii sentimentale, a 
farsei lubrice, pe cre autorul o tratează 
cu ceva ironie, vizibilă în modul rece, 
patetic-îmblânzit cu cre pune în pagină 
acest scenariu al înşelăciunii. Dar totul 
trebuie pus pe seama unei irepresibile 
nevoi de a discredita momentele de 
slăbiciune, de confesiune directă; iro-
nia, plusarea neelegantă nu fac decât 
să apere masculinitatea războinicului 
închipuit. Adică a bărbatului...

Robert Şerban este un bun artizan 

ala cestor jocuri ale imaginaţiei, un re-
gizor al textului pe care îţi face, oricând, 
plăcere să-l urmăreşti

Bogdan Creţu

 Robert Şerban, Cinema la 
mine-acasă 

editura Cartea Românească, 2006

Cosmin Ciotloş (aleph5583@yahoo.com)

Revers
Petru Cimpoeşu – 

Christina Domestica şi 
Vânătorii de sufl ete

Daniel Cristea-Enache – 
Un om din Est: Ion D. Sîrbu

Dan Lungu – Sînt o babă 
comunistă !

Ion Manolescu – Derapaj  

Se întâmplă destul de rar ca 
poezia să fi e, în paginile unei 
cărţi, o evidenţă. Şi tot atât 

de rar ca ea să fi e o prezenţă explicită. 
Acesta este motivul pentru care, parcur-

gând masivul poem al Simonei Popescu, 
veţi avea o surpriză enormă. Formulată 
pedestru, revelaţia sună cam aşa: litera-
tura chiar se poate citi. Rezumată critic: 
volumul merită devorat.

Robert Şerban – Cinema la 
mine-acasă 

Un asemenea roman, mă 
gândeam, nu e de reco-
mandat celor lipsiţi de 

umor. Celor care ar putea lua de bune 
informaţiile din enorma pasişă-tabloid 
care e Christina Domestica...Unii ar pu-
tea revendica, îngust, insula Roland, alţii 

ar pune la cale lungi excursii în Bakho 
sau Moyntown. Şi totuşi, nimeni n-ar 
avea de pierdut în urma unor aseme-
nea jocuri involuntare. Căsătoriţi-vă, o 
zi-două, cu eroina din titlu. Dar numai 
după ce divorţez eu... 

Ieşită direct din sertar, valoroa-
sa operă a lui Ion D. Sîrbu a con-
stituit o revelaţie a primilor ani 
postdecembrişti; o monografi e cum 
e aceasta devenise, aşadar – atât 
ştiinţifi c, cât şi publicitar – mai mult 
decât necesară. Vă aduc aminte, 
aşa arată o carte de critică literară. 

Unitară, documentată, pasionantă & 
curajoasă. În raftul masiv de recenzii 
săptămânale reunite între două co-
perte – de care nici Daniel Cristea-Ena-
che nu e tocmai străin – Un om din Est 
capătă fără întârziere statutul glorios 
de abia aşteptată „carte de sertar”.  

Împingând vagoanele comu-
nismului dincolo de capătul de 
linie al revoluţiei din 89, Dan Lun-

gu face, în 200 de pagini, cel mai curat 
& mai onorant dintre compromisuri: 
acela cu propriul cititor. Al cărui por-

tret-robot e, ca în informatica web, încă 
în construcţie. De aici rezultă o carte în 
care a nu te regăsi înseamnă – scurt – a 
nu exista; un roman, hai să zicem, rea-
list-soci...Nu vă speriaţi, realist-sociolo-
gic ! 

Am bănuiala tacită că aceia care 
văd în Derapaj doar un bestseller ar 
putea spune, la fel de uşor, că un com-
puter nu e decât o maşină de scris 
ultraperformantă. Numai că sutele de 
programe care rulează simultan cu un 

banal editor de texte i-ar contrazice 
imediat. Vă veţi convinge că am drep-
tate doar după o a doua lectură de 
plăcere. Care nu necesită numaidecât 
– o ştim cu toţii – şi un al doilea exem-
plar cumpărat.

Simona Popescu – Lucrări 
în verde

Unele dintre poemele de aici 
se pot ţine minte fără efort şi 
chiar se pot folosi când se ivesc 

ocazii. Altele nu. Vă cunosc însă prea puţin 
ca să vă fac, tot eu, selecţia. Şi – mai mult 

decât atât – nu sunt îndeajuns de voyeur 
încât să vă urmăresc zi şi noapte. Cel puţin 
până nu vă veţi deschide câte un cine-
matograf personal, urmând exemplul de 
succes al lui Robert Şerban.  
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Deşi a ieşit la rampă într-o 
perioadă în care nu tocmai 
poezia era prioritatea critici-

lor români, Ştefan Baştovoi s-a impus ca 
unul dintre numele promiţă toare încă 
de la volumul său de debut, Elefantul 
promis (editura Arc, Chişinău, 1994). 
Evident, trecerea sa la monahism a fost 
în măsură să amplifi ce ulterior interesul 
pentru această plachetă citată în toate 
sintezele (de la Postmodernismul româ-
nesc al lui Cărtărescu, la Istoria deschisă 
a literaturii din Basarabia a lui Mihai 
Cimpoi), dar prea puţin citită. Baştovoi 
însuşi a fost privit ca un fel de meteorit 
în lumea literară şi boemă din deceniul 
trecut, un personaj straniu, de factură 
romantică, un Ieronim care a renunţat la 
lume fără ca lumea să fi  renunţat la el.

Cartea asupra căreia simt nevoia să 
revin cuprinde două grupaje de poeme, 
dintre care primul a părut iconoclast la 
început, pentru a suscita mirarea după 
călugărirea autorului. Ce e drept, nici 
ieromonahul Savatie nu a pierdut nici o 
ocazie pentru a-şi renega volumaşul de 
tinereţe. Cred totuşi că istoria literaturii 
îl va reţine în această ipostază, nu în cea 
de blajin sfătuitor al credincioşilor.

Citite cu deschidere, poeziile de 
tinereţe nici nu sunt, la urma urmelor, 
atât de blasfemiatoare, chiar dacă ele 
stau sub titlul teribilist-metaforic: Un 
diazepam pentru Dumnezeu. Este vorba 
însă de un Dumnezeu particularizat, de 
uz personal, privit mai ales în latura sa 
umană; chiar acest statut al divinităţii îl 
preocupă pe poet în primul text, Dum-
nezeu – acest nume: „Am ajuns./ Dumne-
zeul meu se aşază la marginea patului/ 
îşi scote caietele cărţile/ un volumaş de 
Nietzsche/ descoperă o gaură în ciorap/ 
o urmă de ruj pe obraz şi abia apoi/ îşi dă 
seama că scrie într-o manieră/ cu totul şi 
cu totul normală,/ chiar foarte improprie 
genului său de scriere..”. Iată-l pe Cel de 
sus coborât de pe soclu, adus, la propriu, 
cu picioarele pe pământ, pus în iposta-
ze laice (nu îi lipsesc, înţelegem, aven-
turile galante), confruntându-se nu cu 
nelimitarea sa canonică, dogmatică, ci, 
dimpotrivă, cu prea omenescul, cu nor-
malitatea, pe care se vede nevoit să şi le 
asume cu umor pentru a nu claca întru 
totul: „şi dacă nu ar realiza toate astea/ 
dacă nu ar fi  conştient şi dacă nu ar face/ 
din stângăcia lui şi normalitatea cu care 
o/ tratează un caz/ am putea declara 
acest nume mort/ iar poezioarele sale 
– o farsă!”. Pentru a fi  recunoscut, Du-
mnezeu trebuie să adopte acelaşi cod 
ca al virtualilor credincioşi: el nu mai e 
o entitate transcendentă univocă, ci un 
fel de protector-amic, a cărui existenţă 
este condiţionată de disponibilitatea 
individului de a crede, de a-l transforma 
în Dumnezeul lui. Într-un alt text, pen-
tru a fi  recunoscut şi acreditat ca atare, 
el este supus unei cinice examinări, ca 
la recrutare: „Atunci cineva s-a ivit din 
mulţime/ L-a pipăit L-a întors/ I-a sco-
ciorât buzunarele/ şi L-a pus să facă/ a-
a-a-a-a-a cu limba afară:/ e Dumnezeu 

strigă el,/ a venit!”. Nu sunt 
convins că este vorba de 
gesturi prea îndrăzneţe, 
iconoclaste în sensul prim 
al cuvântului, cât de ten-
tative de a şi-l aprop(r)ia 
pe Dumnezeu, de a şi-l 
asuma înţelegându-l. E 
o continuă căutare, o ta-
tonare, un experiment 
– necesare toate pentru 
a putea crede. Lirismul 
acestei poezii simpli-
fi cate, prozaizate voit 
tocmai în această ten-
siune a căutării constă, 
în dilema convulsivă 
fără de care nici o vir-
tute (cu atât mai puţin 
cea a credinţei) nu e 
autentică.

În cel de al doilea 
ciclu al volumului, 
cel care îi dă şi titlul, 
Baştovoi este mai rela-
xat parcă, dispus ori-
cum să se confeseze 
prin intermediul unui inventar de imagini 
diafane, al unor scenarii întrucâtva naive, 
dar tocmai de aceea emoţionante. Iată 
de pildă un autoportret intitulat Chitară: 
„De câte ori/ grijuliu/ îmi leg genele/ de 
degetele picioarelor/ o pasăre vine/ şi 
îmi scobeşte în scândura pieptului./ Sunt 
o chitară/ în care muzica se întoarce”. 
Armonia aceasta denotă o împăcare cu 
sine şi cu lumea, deci şi cu Dumnezeu. 
Tot de un vag fi or mistic, ajustat retoric, 
sunt străbătute, paradoxal, şi poemele de 
factură erotică, în care imaginarul provine 
vizibil din Cântarea cântărilor. În Mireasa, 
de pildă, simplitatea, naturaleţea reuşesc 
să nu complice inutil, deci să nu falsifi ce 
un magnetism senzual cât se poate de 
curat, chiar dacă nu tocmai recomandat 
de către sfi nţii părinţi: „Eşti frumoasă/ şi 
proaspătă ca laptele muls dimineaţa./ Ni-
meni nu a atins trupul tău./ Carnea ta fi er-
be./ Buzele ţi se înroşesc şi sunt moi./ Sâ-
nii se întăresc şi îşi scut vârfurile/ aşa cum 
se ascut nişte vârfuri de suliţe –/ pieptul 
meu e străpuns!/ Ca un taur rănit îmi simt 
rana/ tot mai adâncă între picioarele tale./ 

S â n -
gele izbucneşte din tine/ şi 
traversează cerul/ ca o cometă./ Luna se 
sperie./ Încă puţin/ şi trupul meu e de 
prunc/ şi se naşte din tine/ şi te iubeşte 
din nou”. Oare ieromonahul Savatie mai 
ştie aceste versuri? Şi dacă şi le aminteşte, 
se ruşinează de ele? Nu cred că ar avea 
motive... Ce acaparează aici: atuurile ero-
tice ale feminităţii sau tocmai această pu-
ritate care transformă defl orarea într-un 
sacrifi ciu graţie căruia cei doi devin unul? 
Căci bărbatul se naşte de două ori: o dată 
în pântecul mamei şi a doua oară în cel 
al iubitei care îi oferă prinosul purităţii 
ei. Asta ca să mă exprim, convenţional, 
în cei mai pioşi termeni care îmi stau la 
îndemână.

Discret precum „elefantul promis” 
(care îşi simte moartea „cu puţin înain-
te” şi pleacă), Ştefan Baştovoi şi-a intuit 
şi el moartea poetică şi a plecat să-şi 
desăvârşească o altă chemare. Una care 
putea fi  întrezărită chiar în aceste căutări 
de juneţe. Dar, după război, mulţi profeţi 
se găsesc; aşa, ca mine...

Bogdan Creţu (bogdancretu@yahoo.com)

ŞTEFAN BAŞTOVOI 
ÎN CĂUTAREA 

„ELEFANTULUI 
PROMIS”

Cosmin CIOTLOŞ (aleph5583@yahoo.com)

Sonetul. 
Rondelul. 
Levantul

La mai bine de trei luştri de la 
apariţie, despre Levantul lui Mir-
cea Cărtărescu se vorbeşte încă 

în termenii tatonanţi sau – după situaţie 
– didactici ai primelor recenzii. Citim în el 
când un manual complet de postmoder-
nism, când, cu ochii după surse, o sumă 
algebrică de rescrieri, când o încheiere 
en fanfare a tuturor poveştilor despre 
poezie. Abordări care trădează, laolaltă, o 
nemărturisită vârstă de lectură, inocentă 
ca atare, iporcită ca discurs. 

Recunosc, am citit întâia oară Levan-
tul în adolescenţă. Pe la cincisprezece ani, 
adică, destul de dezamăgit de îndeajuns 
de multe. Neîncrezător în fl irturi cu vo-
lume broşate sau cu codane elegante. 
Şi am decis brusc să-mi mobilez timpul 
meşterind un Levant personal şi un pic 
naiv. Să pun în pagini o epopee fără 
ritm, fără rimă şi fără personaje. Că din 
asta a rezultat în cele din urmă un jurnal 
minuţios şi populat cu stricteţe de cărţi, 
nu mai contează acum. Iluzia a germinat, 
în felul ei, până la capăt. Înaintea mea, cel 
puţin cuiva i s-a mai întâmplat asta. Cu 
dovezi: 

„EU, MIRCEA CĂRTĂRESCU, AM SCRIS 
L E V A N T U L ÎNTR-UN MOMENT GREU 
AL VIEŢII MELE, LA VÂRSTA DE TREIZECI 
ŞI UNU DE ANI, CÂND, NEMAICREZÂND 
ÎN POEZIE (TOATĂ VIAŢA MEA DE PÂNĂ 
ATUNCI) ŞI ÎN REALITATEA LUMII ŞI ÎN DE-
STINUL MEU ÎN ACEASTĂ LUME, M-AM 
HOTĂRÂT SĂ ÎMI OCUP TIMPUL CLOCIND 
O ILUZIE”

Nu merg mai departe cu asemenea 

„deconspirări”, convins fi ind că, în intimi-
tate măcar, aceia dintre cititori care au de 
recunoscut câte ceva, vor recunoaşte din-
tr-un foc. Şi, iarăşi, nu am nici un dubiu că, 
mai devreme sau mai târziu, emoţional 

ori cerebral, metaforic sau în sens strict, 
mulţi şi-au scris / îşi vor scrie Levantul 
lor. O carte a crizei civilizate, a îndoielilor 
incurabile, a bibliotecii şi a marilor bule-
varde. O carte atât de necesară individual 
(citeşte: antropologic), încât pentru cano-
nul literaturii române devenise aproape o 
urgenţă. Chiar în această ordine ! 

Iar dacă problema se pune în terme-
ni de teorie literară, n-ar fi  rău deloc să 
părăsim bibliografi ile saturate de po-
stmodernism, Ihab Hassan & Umberto 
Eco şi să ne gândim, fugitiv, la motivaţiile 
antropologice ale apariţiei genurilor, la 
Seymour Chatman & Henri Meschonnic. 
Există, fără doar şi poate, o anume afec-
tivitate perfect şi exclusiv traductibilă 
stilistic în varianta defi nitivă a epopeii 
lui Cărtărescu. Căreia copertele aspre 
ale ediţiei din 1990 să-i vină ca turnate. 
Schimbând tot ceea ce e de schimbat (şi 
întâi de toate, anii), nu suntem departe 
de sonetele din Canţonierul lui Petrarca. 
Şi ele erau, cumva, cerute de spiritul ace-
lor timpuri.

Pentru că – lucrul nu s-a observat încă 
– Mircea Cărtărescu recompune aici mai 
degrabă decât o istorie a literaturii, un 
adevărat excurs genologic. Găsim, desi-
gur, forme fi xe ca glosa ori sonetul. Dar cu 
mult mai pregnant, dacă suntem atenţi, 
dăm la tot pasul peste o sumedenie de 
forme laxe: genul lui Eminescu, genul lui 
Bacovia, genul lui Arghezi, al lui Nichita 
Stănescu. Ştiţi, fi reşte, mai bine ca mine. 
Toţi sunt reduşi la un soi de matrice for-
male singulare pe care numai şi numai 

caracterul nesiste-
matic le-a făcut să 
nu se generalizeze. 
Ori, cu alte cuvinte, 
lipsa unei maşinării 
care să repete neîn-
cetat algoritmul. 
Altminteri, putem 
vorbi degajat de-
spre forma relativ 
fi xă a Luceafărului, 
a Plumbului, a No-
dului & semnului. 

În mai mare 
măsură decât acea-
stea, însă, ajutată 
şi de nume, şi de 
valoare, şi de ori-
zontul de aşteptare, 
specia levantului 
s-a născut şi o duce 
bine de ceva vreme 

încoace. Mai mult ca sigur, nu va avea 
urmaşi legitimi, ca rondelul. Nu se vor mai 
publica, vreodată, levanturi. Dar pariez că 
multe cărţi îi vor împărtăşi arcuirea sprân-
cenelor. Chiar fără să-şi dea seama.

Bogdan Creţu 
(născut la 21 ianuarie 1978, în judeţul Constanţa) 

este lector la Catedra de Literatură română din cadrul Facultăţii 
de Litere, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi. Doctor în fi lologie, cu 
distincţia magna cum laude, din iulie 2006. Volume publicate: Arpe-
gii critice. Explorări în critica şi eseistica actuale, editura Timpul, Iaşi, 
2005 (Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România; Pre-
miul pentru debut al revistei „Convorbiri literare”); Matei Vişniec – un 
optzecist atipic, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 2005 (Premiul 
pentru debut al „Ziarului de Iaşi”, nominalizat la Premiul pentru de-
but al revistei „România literară”), Lecturi actuale. Pagini despre lite-
ratura română contemporană. Editura Timpul, Iaşi, 2006. Peste 230 
de articole, cronici literare, eseuri, studii, la majoritatea revistelor 
de cultură din ţară. Rubrici permanente: Adevărul literar şi artistic, 
Convorbiri literare, Contrafort, Ziarul de Iaşi. Colaborează frecvent la: 
Observator cultural, Transilvania, Tribuna, Dacia literară etc. 

Bi b l iote c a de p o e z i e
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Nu. Se c i t e ş t e

Sorin Gherguţ
soringhergut@yahoo.com

a) Unde 
citiţi?

Mult în mijloacele de tran-
sport în comun şi, la celălalt pol, 

destul de mult – ei, da - în baie 
(celălalt pol pentru că de stat, 
nu de transport, scop, nu mijloc, 
şi nu public ci privată). Între, în 
pat, fotoliu, câteodată la bi-
rou. Ziare şi reviste la masă.

b) Ce cărţi nu veţi
(re)citi vreodată?

Din păcate, sunt, mă tem, 
fatalmente mai multe decît cele 
pe care le voi (re)citi vreodată,
indiferent de voinţă. Puţin pro-
babil să citesc multe cărţi scrise 
după 2050 sau cărţi nescrise sau 
netraduse în română sau în vreo 
limbă de circulaţie internaţională.

Dintre lecturile relativ recente, 
e improbabil să recitesc Gom-
browicz, Posedaţii şi Houellebe-
cq, Extension du domaine de la 
lutte şi Particules elementaires. 

c) Ce-aţi recitit
în 2006?

Mircea Ivănescu ; Mircea 
Cărtărescu – poezii (Faruri, vitrine, 
fotografi i ; Poeme de amor ; Totul 
; sonetele), Nostalgia ; Florin Iaru 
(antologia publicată la Aula) ; 
Leonid Dimov (din antologia de la 
Vinea). Last (şi în raport cu lista 
de mai sus, least rewarding, chit 
că m-am surprins, pe alocuri, 
plăcut surprins), întru reciclare şi
recondiţionare, propriile versuri, 
de prin1996 încoace. Relecturi 
posibile, în cea mai mare parte, 
graţie unei burse de creaţie la 
Centrul « George Enescu » de la 
Tescani, acordate de Pro Helve-
tia, bursa pentru care trebuie în 
continuare să – cum se zice pe 
româneşte ? – « deliver ». Adaug 
aici Craii de Curtea-Veche, deşi am 
recitit-o nu în 2006, ci în februa-

rie 2007, stimulat de un prieten 
care mi-a recitat câteva paragrafe 
din ea pe la sfârşitul lui 2006.    

d) Ce cărţi citiţi
săptămâna aceasta?

Huysmans, A rebours (pe care azi 
ar trebui s-o restitui la bibliotecă
2/3 necitită) ; Bill Bryson, A Short 
History of Nearly Everything; Teo-
crit, Idile şi încă alte câteva cărţi
din care citeam şi luna trecută şi
şanse sunt s-o fac cu acelaşi spor 
oscilant şi în lunile care urmează.

e) Cel mai mare cititor 
pe care-l cunosc

Cititoarele de cardu-
ri de la casieriile marilor 
suprafeţe comerciale.
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Şi poate că m-aş fi  oprit în acest 
punct dacă tema „cititorului 
dispărut” nu mi-ar fi  sărit în 

ochi, la preţ de o săptămână în două 
reviste diferite. Acerba căutare şi nevoie 
de  categorisire a acestuia. Teama, până 
la urmă, că literatura rămâne fără cititorii 
ei tradiţionali. Ceea ce m-a făcut să las 
cartea din mână deoparte şi să-mi dau 
cu părerea. 

Iertată să-mi fi e îndrăzneala, nu cred 
că cititul s-a demonetizat sau că, brusc, 
legiuni întregi de cititori au intrat la apa 
tranziţiei îndoielnice fără să lase ceva în 
urmă (măcar un consumator de audio-
book-uri şi tot e un câştig!) Prin urmare o 
formulă de genul „în căutarea cititorului 
pierdut” mi se pare cel puţin glumeaţă. 
Ceva de genul „s-a pierdut un cititor, 
găsitorului recompensă”. Cititori au fost 
şi mai sunt, nici un dubiu. După cum, pu-
blic literar (altă poveste, din ce în ce mai 
uşor de adus în discuţie odată cu apariţia 
produselor secundare) a fost şi va mai fi . 
Ceea ce nu înţeleg, din punctul de ve-
dere al unui cititor oarecare, e de unde 
vine această spaimă că- iată- ne afl ăm 
în pragul unei crize de cititori. Faptul că, 
indubitabil, literatura nu mai are cota de 
interes pe care o avea înainte de 1989, 
nu duce neapărat la ideea că cititorul a 
dispărut, moare încet dar sigur, precum 
o specie ameninţată, pe care, vezi bine 
trebuie s-o salveze urgent cineva. Ca şi 
obiectul pasiunii lui, cu morţi anunţate 
şi îndelung amânate, cititorul nu se 
predă aşa de uşor şi, mai mult decât 
atât, nu simte nevoia să iasă la rampă. 

Cum să dispară? Cititorul, de ieri şi de 
azi, nu şi-a schimbat decât aşteptările 
sau abonamentele. Poate că, uneori, nu 
se mai mulţumeşte doar cu cartea în 
sine, simte nevoia unui produs comple-
mentar. Un cd, un fi lmuleţ, un blog. Ca 
un menaj în trei. În rest, cei care citeau 
temeinic, citesc şi acum. Din curiozita-
te, de plictiseală, din obişnuinţă, pentru 
examene, din lipsa unei vieţi sexuale 
normale sau, pur şi simplu, de nevoie. 
Poate mai puţin, mai selectiv, mai pen-
tru ei. Dar citesc. Cel puţin declarativ. 
Studiaţi orice CV şi veţi găsi, în peste 75% 
dintre cazuri, la pasiuni trecută lectura. 
Atunci, dacă rămâne principala acţiune 
de timp liber a românilor, cine de ce se 
teme? În loc să ne bucurăm că-n locul 
vechilor biblioteci-vitrine, cu cărţi bibe-
lou au apărut, ce fericire!, telecomanda, 
mouse-ul, mp3player-ul, noi cântăm 
prohodul cititorului? În loc să salutăm di-
spersia justifi cată şi sănătoasă a spaţiului 
public, noi regretăm cititul forţat, cu liste 
interminabile de completat la biblioteci-
le şcolare, când toată lumea raporta sute 
de cărţi pe an, ca o recoltă monstruoasă 
doar pentru un plan de lectură care să 
justifi ce un salariu şi rostul unei instituţii 
publice? (Cel mai clar exemplu mi l-a fur-
nizat un prieten bibliotecar, care îmi spu-
nea că, în urma introducerii sistemului 
electonic, numărul utilizatorilor a scăzut 
semnifi cativ de la 20-22.000 pe an la 9-
10.000 într-un oraş cu 120.000 de locui-
tori).Care cititor este regretat? Cel umfl at 
cu pompa, cu registrul, cu norma? 

Cititorul profesionist rămâne pentru 

ceilalţi un barometru. Că nu ştie să se 
impună ca un critic şaizecist şi nu mai are 
notorietatea acelui simbol nu ţine de lip-
sa de public sau de pregătirea teoretică,  
ci de lipsa de adaptabilitate la modelul 
actual de piaţă literară. Cronicarul, nu 
la fel de „la vedere” (tirajele, difuzarea, 
reorientarea publicului, preţul!), e încă 
o prezenţă constantă şi reprezentativă 
(cum s-ar putea altfel?) pentru cei care 
au nevoie de o îndrumare, un reper, o 
judecată de valoare „ofi cială”. Chiar dacă, 
în anumite cazuri, stau şi mă-ntreb când 
are timp să scrie aşa de mult, să citească 
la fel de mult, să mai joace şi un rol pu-
blic şi să-şi vadă de viaţa personală? Şi 
când formula cronică de semne câştigă 
tot mai clar teren. Dar nu despre asta 
vorbim, nu? Rolul lui de crupier menţine 
la masa de joc un număr însemnat, con-
trar aparenţelor, de jucători. Ceea ce 
contează.

Şi-atunci? Cititorul profesionist există 
încă (numărul însemnat de reviste cu 
specifi c literar e o dovadă), profesionali-
zarea actului editorial/jurnalistic a dus la 
marketingul necesar, Universităţile de Li-
tere din toată ţara pregătesc specialişti în 
promovarea obiectului carte. Aşa zisul ci-
titor pasiv (fostul consumator de carte pe 
perioade determinate, chiar dacă nu mai 
citeşte, are acces la mai multe informaţii 
şi s-a specializat inevitabil, ceea ce, poa-
te, doar cu ajutorul lecturii nu s-ar fi  în-
tâmplat). Toată lumea e mulţumită. Nu 
cumva  e o falsă, artifi cială problemă, o 
spaimă inutilă? Nu cumva  teama acesta 
de dispariţia cititorului ascunde altceva? 
Pentru că, repet, toată lumea pare să fi e 
mulţumită: editori, promotori şi, încet 
dar sigur, autori.

Cartea se tipăreşte mult şi din ce 
în ce mai bine (numărul de edituri îmi 
dă dreptate), se cumpără (vânzările îmi 
dau dreptate, atât la nivel de librării, cât 
şi prin anticariate). Şi, fenomen asupra 
căruia vom stărui poate, elevul român 
este încă un mare/uriaş cumpărător de 
cărţi. Acum, că multe din aceste cărţi 
nu sunt decât un semn al autorităţii 
catedrei şi nu reprezintă mai mult de 
suplimentul fi nanciar pentru salariul 
de mizerie al dascălilor, e cu totul şi cu 
totul altceva. Dar, cel puţin la nivelul 
„echipamentului”, cititorul afl at în uni-
forma învăţământului gratuit şi obliga-
toriu are o ţinută impecabilă. Sistemul 
formează temeinic cumpărători, deci 
potenţiali cititori de carte. Şi-atunci, 
formal, unde e problema? Cartea se 
cumpără bine dacă e să ţinem cont 

de puterea de cumpărare a românilor, 
se citeşte satisfăcător, dacă e să ne 
orientăm după numărul de permise la 
bibliotecile şcolare şi universitare. Siste-
mul e în continuă dezvoltare (de câţiva 
ani piaţa s-a stabilizat, autorii îşi 
recapătă demnitatea publicării) şi tot 
ne temem de „sfârşitul cititorului?” Asta 
în condiţiile în care, la noi, se scrie într-
un ritm nebunesc şi se tipăreşte explo-
ziv? Mi se pare, spuneţi-mi dacă aberez, 
o enormitate. 

 Sincer, nici nu-mi pasă câţi cititori 
sunt în România. Nici nu mă preocupă 
dacă mulţi din cei ca mine doar citesc 
şi nu înţeleg ce citesc. Din punctul de 
vedere al cititorului neprofesionist, fără 
certifi cat aferent şi abonament la spaţiile 
publice (evident şi comerciale ale lec-
turii), mă intereseasă cine scrie. Care ne 
sunt autorii? De ce nu am auzit decât de 
unii dintre ei, de ce nu mi-a spus nimeni 
de alţii, de ce nu se găseşte o modalitate 
să fi e traduşi (poate-poate scăpăm de 
sindromul premiului) şi alte mici ase-
menea întrebări de cititor naiv, frustrat, 
cu antecedende notabile (exemplul 
studentului la litere, secţie marginală, 
ce-i drept, care dă admitere, dar n-a ci-
tit nimic din literatura contemporană), 
care n-are bani de scorurile din librării şi 
căruia doar cu complicitatea vânzătoarei 
îi parvine exemplarul din singura revistă 
literară care ajunge la chioşc. Aceste 
aspecte infantile mă preocupă. Că de 
citit, citesc cum pot, cât se mai poate şi 
cum ştiu. Dintr-o nevoie pe care n-o pot 
explica în nici o anchetă şi dintr-un res-
pect pentru autori. Ca gest de minimă 
rezistenţă. Act de supravieţuire. Intim, 
fără alte comentarii. 

Tocmai de aceea mi se pare că adu-
cerea în discuţie a unei eventuale lip-
se a cititorului e o dovadă evidentă a 
necunoaşterii fenomenului. Cam ca în 
cazul autorilor cărţilor pentru testare 
naţională (că tot e la modă subiectul), 
care nu mai ştiu practic ce se-ntâmplă 

cu elevul la clasă. Şi, mai mult decât atât, 
o formă ipocrită de a abate atenţia de la 
adevărata neputinţă: promovarea auto-
rului (nu doar la nivel de „titular” al unei 
edituri sau ca slogan publicitar). Pe care, 
uită sau nu o pot duce până la capăt 
tocmai aceia care pun pe seama citito-
rului necunoaşterea autorilor contem-
porani, a cărţilor şi a spaţiilor specifi ce 
acestora. Nu, dragele moşului, nu citito-
rul e vinovat că n-au ajuns la urechile lui 
nume de primă mărime, că n-a apucat 
să citească decât postum despre unul şi 
despre altul. Nu-l mai luaţi de scuză! Ci-
titorul, aşa cum e el, a fost întotdeauna 
onest. V-a citit fi ţuicile subvenţionate, v-a 
căutat cărţile, a cumpărat sau le-a împru-
mutat de pe unde a putut. Doar că unii, 
s-au mulţumit să-i ia banii. Iată unul din-
tre motivele pentru care astăzi stă ascuns 
şi refuză să vă mai răspundă. Pentru că 
adevărata problemă nu e el, cititorul, ci 
autorii pe care nu i-aţi facut auziţi. Mulţi. 
Din ce în ce mai mulţi (hai să aberez până 
la capăt şi să spun că dacă fi ecare „autor” 
din România îşi citeşte propria carte, tot 
am avea un număr sufi cient de cititori 
şi am fi  salvaţi!). Autor pe care, uite, din 
cauze obiective, un cititor oarecare nu-i 
ştie. Oare cine se face vinovat de asta? 
Tot cititorul?

Iată de ce am pus la cale povestea 
asta. O revistă din punctul de vedere 
al cititorului. Pentru el. Şi pentru cei ca 
el. Dacă vreţi, vă voi spune că pentru 
acest număr douăzeci de cititori, extraşi 
dintr-un număr de cincizeci de subiecţi 
intervievaţi, au ales să (se) scrie (despre) 
anumite cărţi/autori. Dar nu vă voi spu-
ne. Nu vreau să mă trezesc pe cap cu cine 
ştie ce reporteriţe care să-şi facă interviu-
rile din asta. 

Acesta este experimentul. Pe ceilalţi, 
întrebaţi-i separat. Vă repet: dacă, 
după trei numere, vânzările nu justifi că 
investiţia, proiectul se autosuspendă. 
Dumnezeu cu mila şi voi cu banii! Există, 
să nu-mi spuneţi că nu există! 

un cristian (un_cristian@yahoo.com)

Da, citesc, mai lasă-mă-n pace!

Tot mai des mi se-ntâmplă s-aud întrebarea: „Unde ne sunt ci-
titorii?” De parcă peste noapte jumătate dintre ei ar fi  fugit 
peste graniţă sau ar fi  intrat în pământ şi marea problemă, 

capitală, ar fi  să se facă un recensământ de lectură sau să se inventeze 
o nouă meserie de succes a detectivului pornit, nu-i aşa, în căutarea 
cititorului pierdut (cum, de ce, de cine, nu importă). Hei, aveţi un por-
tret robot pentru asta? Sau un detector măcar?

Parcă şi văd un june jurnalist cultural (simpatică titulatură, C.C. v-
ar putea vorbi mai multe despre ea) întrebându-mă pe mess: „Câte 
ore citeşti pe zi?” Fireşte că s-ar ataca în momentul imediat următor. 
Răspunsul, mai mult decât descurajant, adaugă în paranteză o între-
bare indiscretă („Cât te plătesc pentru asta?”). „E treaba mea, dom-
nule, doamnă, domnişoară! Citesc în timpul liber, cât şi cum mai e, 
nu-mi câştig pâinea din asta. Dacă m-aude mama că citesc toată ziua 
ar zice că-s neserios, deşi citeşte trei-patru ore pe zi.”

De-aici şi până la următoarele întrebări nu-i decât un pas.
„Când l-ai citit pe X ultima oară?” Nu cât, nu cum, nici măcar ce ai 
citit. Important este, pare-se, să se citească. „Câte pagini citeşti pe 
zi?” „Unde-ţi place să citeşti?” „Citeşti singur sau preferi compania 
prietenilor?” „Citeşti cu creionul în mână?” „Ai bibliotecă în baie?” 
s.a.m.d.
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Ce răm â ne d e c i t i t

Nu cred în topuri. Prin urmare, 
nu am să mă conformez regu-
lilor propuse de prietenii mei 

şi am să reţin, din numeroasele volume 
de poezie apărute în ultimii aproape 30 
de ani, pe cele care mi-au atras atenţia, 
care mi-au devenit cărţi apropiate, fără 
a tenta însă la o clasifi care a lor; nici nu 
văd cum ar putea fi  operată aceasta, de 
vreme ce discutăm despre poetici dife-
rite, stiluri diferite ş.a.m.d. 

Ordinea va fi , de aceea, Ordinea va fi , de aceea, 
strict alfabetică.strict alfabetică.

1979-1989:

Emil Brumaru, Cântece Emil Brumaru, Cântece 
naive, editura Cartea naive, editura Cartea 
Românească, 1976Românească, 1976

Nichita Danilov, Câmp Nichita Danilov, Câmp 
negru, editura Cartea negru, editura Cartea 
Românească, 1985Românească, 1985

Leonid Dimov, Leonid Dimov, 
Dilaectica vârstelor, Dilaectica vârstelor, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1982Românească, 1982

Cezar Ivănescu, La Cezar Ivănescu, La 
Baaad, editura Cartea Baaad, editura Cartea 
Românească, 1979Românească, 1979

Mircea Ivănescu, Mircea Ivănescu, 
Poeme veci, nouă, Poeme veci, nouă, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1989Românească, 1989

Virgil Mazilescu, Virgil Mazilescu, 
Guillaume poetul Guillaume poetul 
şi administratorul, şi administratorul, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1984Românească, 1984

Ileana Mălăncioiu, Ileana Mălăncioiu, 
Urcarea muntelui, Urcarea muntelui, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1985Românească, 1985

Nichita Stănescu, Nichita Stănescu, 
Noduri şi semne, Noduri şi semne, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1982Românească, 1982

Mihai Ursachi, Arca, Mihai Ursachi, Arca, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1979Românească, 1979

Matei Vişniec, Oraşul Matei Vişniec, Oraşul 
cu un singur locuitor, cu un singur locuitor, 
editura Albatros, 1982editura Albatros, 1982

1990-1999:

Constantin Acosmei, Constantin Acosmei, 
Jucăria mortului, Jucăria mortului, 
editura Pan, Iaşi, 1995editura Pan, Iaşi, 1995

Daniel Bănulescu, Te Daniel Bănulescu, Te 
voi iubi pân’ la sfârşitul voi iubi pân’ la sfârşitul 
patului, editura Cartea patului, editura Cartea 
Românească, 1993Românească, 1993

Mircea Cărtărescu, Mircea Cărtărescu, 
Levantul, editura Levantul, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
19901990

Mariana Codruţ, Mariana Codruţ, 
Existenţa acută, editura Existenţa acută, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
19941994

Mariana Marin, Mariana Marin, 
Atelierele, editura Atelierele, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
19901990

Ion Mureşan, Poemul Ion Mureşan, Poemul 
care nu poate fi  înţeles, care nu poate fi  înţeles, 
editura Arhipelag, editura Arhipelag, 
Târgu Mureş, 1993Târgu Mureş, 1993

Gellu Naum, Malul Gellu Naum, Malul 
albastru, editura Cartea albastru, editura Cartea 
Românească, 1990Românească, 1990

O. Nimigean, adio adio O. Nimigean, adio adio 
dragi poezii, editura dragi poezii, editura 
Outopos, Iaşi, 1999Outopos, Iaşi, 1999

Ioan Es. Pop, Ieudul fără Ioan Es. Pop, Ieudul fără 
ieşire, editura Cartea ieşire, editura Cartea 
Românească, 1994Românească, 1994

Cristian Popescu, Cristian Popescu, 
Arta Popescu, editura Arta Popescu, editura 

Adevărul S.A., Adevărul S.A., 
Bucureşti, 1994Bucureşti, 1994

2000 – 2007:

Constanţa Buzea, Constanţa Buzea, 
Netrăitele, editura Netrăitele, editura 
Vinea, 2004Vinea, 2004

Dan Coman, Ghinga, Dan Coman, Ghinga, 
editura Vinea, 2005editura Vinea, 2005

Marius Ianuş, Dansează Marius Ianuş, Dansează 
Ianuş, editura Vinea, Ianuş, editura Vinea, 
20062006

T.S. Khasis, Arta T.S. Khasis, Arta 
scalpării, editura Vinea, scalpării, editura Vinea, 
20052005

Claudiu Komartin, Claudiu Komartin, 
Păpuşarul şi alte Păpuşarul şi alte 
insomnii, editura Vinea, insomnii, editura Vinea, 
20032003

Angela Marinescu, Fugi Angela Marinescu, Fugi 
postmoderne. Poeme postmoderne. Poeme 
din ce în ce mai exacte, din ce în ce mai exacte, 
editura Vinea, 2000editura Vinea, 2000

Marin Mincu, Cum Marin Mincu, Cum 
mi-am înscenat un mi-am înscenat un 
accident de maşină, accident de maşină, 
editura Vinea, 2002editura Vinea, 2002

Ruxandra Novac, Ruxandra Novac, 
Ecograffi  ti. poeme Ecograffi  ti. poeme 
pedagogice. steaguri pedagogice. steaguri 
pe turnuri, editura pe turnuri, editura 
Vinea, 2003Vinea, 2003

Dan Sociu, Cântece Dan Sociu, Cântece 
eXcesive, editura eXcesive, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
20052005

Octavian Soviany, Octavian Soviany, 
Scrisori din Arcadia, Scrisori din Arcadia, 
editura Paralela 45, editura Paralela 45, 
20052005

General:

Dintre toate e difi cil de ales doar 
10, dar am să mă străduiesc, cu tot 
regretul de a renunţa la două treimi 
din ele. 

Emil Brumaru, Cântece Emil Brumaru, Cântece 
naive, editura Cartea naive, editura Cartea 
Românească, 1976. Românească, 1976. 

De ce? Foarte simplu: pentru că este 
Brumaru, adică creatorul unei formule 
unice de poezie erotică. 

Mircea Cărtărescu, Mircea Cărtărescu, 
Levantul, editura Levantul, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
1990. 1990. 

Cartea reprezintă reperul, „manua-
lul” postmodernismului românesc, o 
istorie travestită, intertextuală, a poeziei 
autohtone.

Cezar Ivănescu, La Cezar Ivănescu, La 
Baaad, editura Cartea Baaad, editura Cartea 
Românească, 1979. Românească, 1979. 

Cezar Ivănescu întoarce poezia la 
origini, reconciliind, prin intermediul 
său, moartea cu viaţa, asumându-şi 
moartea ca pe cea mai vitală experienţă 
umană.

Ileana Mălăncioiu, Ileana Mălăncioiu, 
Urcarea muntelui, Urcarea muntelui, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1985. Românească, 1985. 

Ileana Mălăncioiu demonstrează că 
poezia insurgentă, subversivă nu are 
viaţă scurtă şi că ea atinge o constantă a 
fi inţei umane de azi şi de mâine: dreptul 
la libertate.

Nichita Stănescu, Nichita Stănescu, 
Noduri şi semne, Noduri şi semne, 
editura Cartea editura Cartea 
Românească, 1982. Românească, 1982. 

Este volumul care încheie opera ce-
lui mai important poet postbelic. O car-
te frumoasă, străbătută de sentimentul 
morţii, în faţa căruia pălesc cele mai 
acute căutări textualiste ale autorului 
Necuvintelor.

Gellu Naum, Malul Gellu Naum, Malul 
albastru, editura Cartea albastru, editura Cartea 
Românească, 1990. Românească, 1990. 

Volumul marchează o etapă 
„luminoasă” în opera acestui mare poet 
care a ştiut să transforme suprarealismul 
într-un modus vivendi, confi rmând că 
poezia nu ţine de vârstă, ci de intensi-
tatea trăirii.

Ioan Es. Pop, Ieudul fără Ioan Es. Pop, Ieudul fără 
ieşire, editura Cartea ieşire, editura Cartea 
Românească, 1994. Românească, 1994. 

Cartea care a impus pe unul din-
tre cei mai valoroşi poeţi pe care îi 
avem. Prin intermediul lui Ioan Es. 
Pop şi al altora, poezia recuperează 
fi lonul afectiv exilat de optzecismul 
dogmatic.

Cristian Popescu, Cristian Popescu, 
Arta Popescu, editura Arta Popescu, editura 
Adevărul S.A., Adevărul S.A., 
Bucureşti, 1994. Bucureşti, 1994. 

Cristian Popescu este autorul care a 
scris modelând un material al propriei 
existenţe, livrându-se, fără rest, la mo-
dul dramatic, în scriitură.

Marius Ianuş, Dansează Marius Ianuş, Dansează 
Ianuş, editura Vinea, Ianuş, editura Vinea, 
2006. 2006. 

Poezia lui Ianuş dă tonul unei noi 
direcţii a literaturii contemporane, 
impunând o poetică fracturistă, care 
ambiţionează să aproximeze realul fi l-
trat prin sensibilitatea aridă a eului.

Dan Sociu, Cântece Dan Sociu, Cântece 
eXcesive, editura eXcesive, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
2005. 2005. 

Dan Sociu reprezintă un cap de 
serie al unei noi generaţii, de la care 
se aşteaptă multe. Faptul că acest vo-
lum a fost premiat de USR marchează 
recunoaşterea întregii promoţii.

Debut:

Constantin Acosmei, Constantin Acosmei, 
Jucăria mortului, Jucăria mortului, 
editura Pan, Iaşi, 1995editura Pan, Iaşi, 1995

Mircea Cărtărescu, Mircea Cărtărescu, 
Faruri, vitrine, Faruri, vitrine, 
fotografi i, editura fotografi i, editura 
Cartea Românească, Cartea Românească, 
19801980

Mariana Codruţ, Mariana Codruţ, 
Mîceşul din magazia Mîceşul din magazia 
cu lemne, editura cu lemne, editura 
Junimea, 1982Junimea, 1982

Nichita Danilov, Nichita Danilov, 
Fântâni carteziene, Fântâni carteziene, 
editura Junimea, 1980editura Junimea, 1980

Ion Mureşan, Cartea de Ion Mureşan, Cartea de 
iarnă, editura Cartea iarnă, editura Cartea 
Românească, 1981Românească, 1981

Ioan Es. Pop, Ieudul fără Ioan Es. Pop, Ieudul fără 
ieşire, editura Cartea ieşire, editura Cartea 
Românească, 1994Românească, 1994

Cristian Popescu, Cristian Popescu, 
Familia Popescu, Familia Popescu, 
colecţia „Cartea cea colecţia „Cartea cea 
mai mică”, supliment mai mică”, supliment 
al revistei „Convingeri al revistei „Convingeri 
comuniste”, 1987comuniste”, 1987

Ruxandra Novac, Ruxandra Novac, 
Ecograffi  ti. poeme Ecograffi  ti. poeme 
pedagogice. steaguri pedagogice. steaguri 
pe turnuri, editura pe turnuri, editura 
Vinea, 2003Vinea, 2003

Dan Sociu, borcane Dan Sociu, borcane 
bine legate, bani bine legate, bani 
pentru încă o pentru încă o 
săptămână, editura săptămână, editura 
Junimea, 2002Junimea, 2002

Matei Vişniec, La Matei Vişniec, La 
noapte va ninge, noapte va ninge, 
editura Albatros, editura Albatros, 
Bucureşti, 1980Bucureşti, 1980

Bogdan Creţu (bogdancretu@yahoo.com)

Top 10 - poezie



Ordinea va fi , de aceea, 
strict alfabetică.

Emil Brumaru, Cântece 
naive, editura Cartea 
Românească, 1976

Nichita Danilov, Câmp 
negru, editura Cartea 
Românească, 1985

Leonid Dimov, 
Dilaectica vârstelor, 
editura Cartea 
Românească, 1982

Cezar Ivănescu, La 
Baaad, editura Cartea 
Românească, 1979

Mircea Ivănescu, 
Poeme veci, nouă, 
editura Cartea 
Românească, 1989

Virgil Mazilescu, 
Guillaume poetul 
şi administratorul, 
editura Cartea 
Românească, 1984

Ileana Mălăncioiu, 
Urcarea muntelui, 
editura Cartea 
Românească, 1985

Nichita Stănescu, 
Noduri şi semne, 
editura Cartea 
Românească, 1982

Mihai Ursachi, Arca, 
editura Cartea 
Românească, 1979

Matei Vişniec, Oraşul 
cu un singur locuitor, 
editura Albatros, 1982

Constantin Acosmei, 
Jucăria mortului, 
editura Pan, Iaşi, 1995

Daniel Bănulescu, Te 
voi iubi pân’ la sfârşitul 
patului, editura Cartea 
Românească, 1993

Mircea Cărtărescu, 
Levantul, editura 
Cartea Românească, 
1990

Mariana Codruţ, 
Existenţa acută, editura 
Cartea Românească, 
1994

Mariana Marin, 
Atelierele, editura 
Cartea Românească, 
1990

Ion Mureşan, Poemul 
care nu poate fi  înţeles, 
editura Arhipelag, 
Târgu Mureş, 1993

Gellu Naum, Malul 
albastru, editura Cartea 
Românească, 1990

O. Nimigean, adio adio 
dragi poezii, editura 
Outopos, Iaşi, 1999

Ioan Es. Pop, Ieudul fără 
ieşire, editura Cartea 
Românească, 1994

Cristian Popescu, 
Arta Popescu, editura 

Adevărul S.A., 
Bucureşti, 1994

Constanţa Buzea, 
Netrăitele, editura 
Vinea, 2004

Dan Coman, Ghinga, 
editura Vinea, 2005

Marius Ianuş, Dansează 
Ianuş, editura Vinea, 
2006

T.S. Khasis, Arta 
scalpării, editura Vinea, 
2005

Claudiu Komartin, 
Păpuşarul şi alte 
insomnii, editura Vinea, 
2003

Angela Marinescu, Fugi 
postmoderne. Poeme 
din ce în ce mai exacte, 
editura Vinea, 2000

Marin Mincu, Cum 
mi-am înscenat un 
accident de maşină, 
editura Vinea, 2002

Ruxandra Novac, 
Ecograffi  ti. poeme 
pedagogice. steaguri 
pe turnuri, editura 
Vinea, 2003

Dan Sociu, Cântece 
eXcesive, editura 
Cartea Românească, 
2005

Octavian Soviany, 
Scrisori din Arcadia, 
editura Paralela 45, 
2005

Emil Brumaru, Cântece 
naive, editura Cartea 
Românească, 1976. 

Mircea Cărtărescu, 
Levantul, editura 
Cartea Românească, 
1990. 

Cezar Ivănescu, La 
Baaad, editura Cartea 
Românească, 1979. 

Ileana Mălăncioiu, 
Urcarea muntelui, 
editura Cartea 
Românească, 1985. 

Nichita Stănescu, 
Noduri şi semne, 
editura Cartea 
Românească, 1982. 

Gellu Naum, Malul 
albastru, editura Cartea 
Românească, 1990. 

Ioan Es. Pop, Ieudul fără 
ieşire, editura Cartea 
Românească, 1994. 

Cristian Popescu, 
Arta Popescu, editura 
Adevărul S.A., 
Bucureşti, 1994. 

Marius Ianuş, Dansează 
Ianuş, editura Vinea, 
2006. 

Dan Sociu, Cântece 
eXcesive, editura 
Cartea Românească, 
2005. 

Constantin Acosmei, 
Jucăria mortului, 
editura Pan, Iaşi, 1995

Mircea Cărtărescu, 
Faruri, vitrine, 
fotografi i, editura 
Cartea Românească, 
1980

Mariana Codruţ, 
Mîceşul din magazia 
cu lemne, editura 
Junimea, 1982

Nichita Danilov, 
Fântâni carteziene, 
editura Junimea, 1980

Ion Mureşan, Cartea de 
iarnă, editura Cartea 
Românească, 1981

Ioan Es. Pop, Ieudul fără 
ieşire, editura Cartea 
Românească, 1994

Cristian Popescu, 
Familia Popescu, 
colecţia „Cartea cea 
mai mică”, supliment 
al revistei „Convingeri 
comuniste”, 1987

Ruxandra Novac, 
Ecograffi  ti. poeme 
pedagogice. steaguri 
pe turnuri, editura 
Vinea, 2003

Dan Sociu, borcane 
bine legate, bani 
pentru încă o 
săptămână, editura 
Junimea, 2002

Matei Vişniec, La 
noapte va ninge, 
editura Albatros, 
Bucureşti, 1980
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C e răm âne d e c i t i t

Liviu Antonesei
(liviuant2001@yahoo.fr)

a) Unde citiţi?

- Oriunde. Adică
în fotoliu, în pat, pe stradă în 

mers, în tramvai, la Biblioteca 
Centrală Universitară, iar de cînd 
au apărut pc-urile, inclusiv la 
mine acasă, citesc şi la birou!

b) Aveţi un cititor numai 
al dumneavoastră?

- Într-un sens, da, am pe cineva 
care îmi citeşte textele impor-
tante înainte de a ajunge şi în 
faţa celorlalţi cititori. Dacă mă
gîndesc bine, mereu am avut o 
asemenea persoană în preajmă.

c) Sunteţi cititorul
secret al cuiva?

- În acelaşi sens, tot 
da, pentru că sînt adeptul 
reciprocităţii şi al loialităţii.

c) Cel mai mare cititor 
pe care-l cunosc

- Pentru titlul acesta, în mintea mea 
cel puţin, se bat d-nii Alexandru Zub, 
Al. Călinescu şi Dan Petrescu. I-am pus 
în ordinea vîrstelor dumnealor, pentru 
că, atunci cînd e mai mult timp, e şi mai 
multă lectură.

d) Ce aţi recitit în 2006?

- Recitirea este un sport 
personal, pentru mine, dacă nu 
chiar o artă frumoasă. Am recitit 
Cvartetul şi Quintetul de Lawren-
ce Durrell, Tropicele, amîndouă,
lui Henry Miller, Lysis de Platon, 
Spionul care venea din frig de 
John Le Carre şi, desigur, cum fac 
adesea, capitole din Biblie. Dar şi
poetul meu preferat, Rene Char, 
pe sărite, dar de mai multe ori.
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Debuturi 1979-2007

1.Ioan Es. Pop, “Ieudul 1.Ioan Es. Pop, “Ieudul 
fără ieşire”, 1994fără ieşire”, 1994

2.Ion Mureşan, “Cartea 2.Ion Mureşan, “Cartea 
de iarnă”, 1981de iarnă”, 1981

3.Cristian Popescu, 3.Cristian Popescu, 
“Familia Popescu”, “Familia Popescu”, 
19871987

4.Mariana Marin, “Un 4.Mariana Marin, “Un 
război de o sută de război de o sută de 
ani”, 1981ani”, 1981

5.Daniel Bănulescu, 5.Daniel Bănulescu, 
“Te voi iubi pân’ la “Te voi iubi pân’ la 
sfârşitul patului”, 1993sfârşitul patului”, 1993

6.Ştefan Baştovoi, 6.Ştefan Baştovoi, 
“Elefantul promis”, “Elefantul promis”, 
19951995

7.Marius Ianuş, 7.Marius Ianuş, 
“Manifest anarhist şi “Manifest anarhist şi 
alte fracturi”, 2000alte fracturi”, 2000

8.Dan Coman, “Anul 8.Dan Coman, “Anul 
cârtiţei galbene”, 2003cârtiţei galbene”, 2003

9.Ruxandra Novac, 9.Ruxandra Novac, 
“Ecograffi  ti...”, 2003“Ecograffi  ti...”, 2003

10.Iustin Panţa, 10.Iustin Panţa, 

“Obiecte mişcate”, “Obiecte mişcate”, 
19911991

Cele mai bune volu-
me 1979-1989

1. Virgil Mazilescu, 1. Virgil Mazilescu, 
“Guillaume poetul şi “Guillaume poetul şi 
administratorul”, 1983administratorul”, 1983

2. Ion Mureşan, 2. Ion Mureşan, 
“Cartea de iarnă”, 1981“Cartea de iarnă”, 1981

3. Cristian Popescu, 3. Cristian Popescu, 
“Familia Popescu”, “Familia Popescu”, 
19871987

4. Mariana Marin, 4. Mariana Marin, 
“Aripa secretă”, 1986“Aripa secretă”, 1986

5. Mircea Cărtărescu, 5. Mircea Cărtărescu, 
“Totul”, 1985“Totul”, 1985

6. Emil Brumaru, 6. Emil Brumaru, 
“Ruina unui samovar”, “Ruina unui samovar”, 
19831983

7. Ion Mircea, “Copacul 7. Ion Mircea, “Copacul 
cu 10.000 de imagini”, cu 10.000 de imagini”, 
19841984

8. Matei Vişniec, 8. Matei Vişniec, 
“Oraşul cu un singur “Oraşul cu un singur 
locuitor”, 1982locuitor”, 1982

9. Nora Iuga, “Piaţa 9. Nora Iuga, “Piaţa 
cerului”, 1986cerului”, 1986

10. Ioan Flora, “O 10. Ioan Flora, “O 
bufniţă tânără pe bufniţă tânără pe 
patul morţii”, 1988patul morţii”, 1988

Cele mai bune volu-
me 1990-1999

1.Ioan Es. Pop, “Ieudul 1.Ioan Es. Pop, “Ieudul 
fără ieşire”, 1994fără ieşire”, 1994

2.Mariana Marin, 2.Mariana Marin, 
“Mutilarea artistului la “Mutilarea artistului la 
tinereţe”, 1999tinereţe”, 1999

3.Ion Mureşan, 3.Ion Mureşan, 
“Poemul care nu poate “Poemul care nu poate 
fi  înţeles”, 1993fi  înţeles”, 1993

4.Angela Marinescu, 4.Angela Marinescu, 
“Parcul”, 1991“Parcul”, 1991

5.Liviu Ioan Stoiciu, 5.Liviu Ioan Stoiciu, 
“Singurătatea “Singurătatea 
colectivă”, 1996colectivă”, 1996

6.Daniel Bănulescu, 6.Daniel Bănulescu, 
“Balada lui Daniel “Balada lui Daniel 
Bănulescu”, 1997Bănulescu”, 1997

7.Ioan Flora, “Medeea 7.Ioan Flora, “Medeea 
şi maşinile ei de şi maşinile ei de 
război”, 1999război”, 1999

8.Bogdan Ghiu, 8.Bogdan Ghiu, 
“Poemul cu latura de “Poemul cu latura de 
un metru”, 1996un metru”, 1996

9.Ştefan Baştovoi, 9.Ştefan Baştovoi, 
“Elefantul promis”, “Elefantul promis”, 
19951995

10.Paul Daian, 10.Paul Daian, 
“Johann”, 1993“Johann”, 1993

Cele mai bune volu-
me 2000-2007

1.Octavian Soviany, 1.Octavian Soviany, 
“Scrisori din Arcadia”, “Scrisori din Arcadia”, 
20052005

2.Marius Ianuş, 2.Marius Ianuş, 
“Manifest anarhist şi “Manifest anarhist şi 
alte fracturi”, 2000alte fracturi”, 2000

3.Dan Coman, “Anul 3.Dan Coman, “Anul 
cârtiţei galbene”, 2003cârtiţei galbene”, 2003

4.Ruxandra Novac, 4.Ruxandra Novac, 
“Ecograffi  ti”, 2003“Ecograffi  ti”, 2003

5.Dan Sociu, “Cântece 5.Dan Sociu, “Cântece 
eXcesive”, 2005eXcesive”, 2005

6.Elena Vlădăreanu, 6.Elena Vlădăreanu, 
“Fisuri”, 2003“Fisuri”, 2003

7.Marius Ianuş, “Ursul 7.Marius Ianuş, “Ursul 
din containăr – un fi lm din containăr – un fi lm 
cu mine”, 2002cu mine”, 2002

8.Nora Iuga, “Fetiţa cu 8.Nora Iuga, “Fetiţa cu 
o mie de riduri”, 2005o mie de riduri”, 2005

9.Angela Marinescu, 9.Angela Marinescu, 
“Limbajul dispariţiei”, “Limbajul dispariţiei”, 
20062006

10.T.S. Khasis, “Arta 10.T.S. Khasis, “Arta 
scalpării”, 2005scalpării”, 2005

Best of 1979-2007

1.Ioan Es. Pop, “Ieudul 1.Ioan Es. Pop, “Ieudul 
fără ieşire”. fără ieşire”. 

Un volum care a făcut istorie. Cuno-
scut şi admirat de toţi poeţii tineri de 
azi. Prima carte a marelui poet Ioan Es. 
Pop e o culme a literaturii noastre de 
după ’70.

Claudiu Komartin (ckomartin@yahoo.com)

Top 10 - poezie

2.Virgil Mazilescu, 2.Virgil Mazilescu, 
“Guillaume poetul şi “Guillaume poetul şi 
administratorul”. administratorul”. 

Ultima şi cea mai bună carte a lui 
Mazilescu, dispărut în 1984, la numai 42 
de ani. Fără el, e greu de închipuit cum 
ar fi  arătat poezia noastră din ultimul 
sfert de secol.

3.Mariana Marin, 3.Mariana Marin, 
“Mutilarea artistului la “Mutilarea artistului la 
tinereţe”. tinereţe”. 

O carte splendidă, adevărată şi 
mişcătoare.

4.Ion Mureşan, “Cartea 4.Ion Mureşan, “Cartea 
de iarnă”. de iarnă”. 

Debutul lui Ion Mureşan, pe care 
cândva l-am numit “Maestrul tăcut” al 
expresioniştilor de azi. O carte care ar 
trebui reeditată şi recitită cu mare, mare 
atenţie

5.Cristian Popescu, 5.Cristian Popescu, 
“Familia Popescu”, “Familia Popescu”, 
1987.1987.  

Debutul unui poet strălucit şi ino-
vator, în scrisul căruia se întâlnesc (şi 
se împacă perfect) Caragiale, Urmuz şi 
Bacovia.

6.Angela Marinescu, 6.Angela Marinescu, 
“Parcul”, 1991. “Parcul”, 1991. 

Cea mai infl uentă poetă de astăzi 
(care a transformat o droaie de fete 
cuminţi în nemiloase poete viscerale). 
Nu ştiu dacă “Parcul” e chiar cea mai 
bună carte a Angelei Marinescu, dar e 
un important punct de reper al poeziei 
sale.

7.Mircea Cărtărescu, 7.Mircea Cărtărescu, 
“Totul”. “Totul”. 

Înainte de a deveni un mare proza-
tor, Mircea Cărtărescu a fost un poet 
cu străluciri greu de egalat. “Totul” este 
cartea ce rotunjeşte proiectul poetic în-
ceput în 1980 al acestui scriitor total.

8.Emil Brumaru, 8.Emil Brumaru, 
“Ruina unui samovar”. “Ruina unui samovar”. 

Şi în cazul lui Emil Brumaru, e greu 
de spus care este cartea lui cea mai 
bună, fi indcă ai de ales între cel puţin 
patru volume cuceritoare. Brumaru a 
ajuns deja, la nici 70 de ani, un clasic în 
viaţă. Şi nu-i stă rău deloc.

9.Ştefan Baştovoi, 9.Ştefan Baştovoi, 
“Elefantul promis”. “Elefantul promis”. 

Un poet cu o biografi e de perso-
naj dostoievskian, trecut prin ospicii şi 
rămas într-o mănăstire, Baştovoi a fost 
extrem de precoce, publicând la 20 de 
ani o carte uluitoare, care circulă azi cam 
ca literatura în samizdat. Şi pentru care 
toţi “2000-iştii” îl invidiază şi-l admiră.

10.Octavian Soviany, 10.Octavian Soviany, 
“Scrisori din Arcadia”, “Scrisori din Arcadia”, 
2005. 2005. 

Cunoscut până prin anii 2000 mai 
mult ca profesor, critic şi dramaturg, 
Octavian Soviany a publicat acum doi 
ani poate cea mai frumoasă carte a de-
ceniului, nedreptăţită de jurii & comiţii. 
Îmi place să cred că O. Soviany este de-
canul de vârstă al “Generaţiei 2000”

Topurile revistei Topurile revistei 
pana mea pana mea continuă în continuă în 
numărul următor. Pînă numărul următor. Pînă 
atunci, vă dorim să atunci, vă dorim să 
citiţi numai poezie de citiţi numai poezie de 
calitate.calitate.
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Cea mai simplă şi poate 
cea mai sigură strategie 
de afi rmare, astăzi, 

este să te plasezi în răspăr
cu tendinţele dominante, cu 
retoricile la modă, cu tot ceea 
ce majoritatea agreează şi/sau 
practică din plictiseală sau din 
diverse manii generalizate. Nu 
e, de altfel, un semn deloc rău
să găseşti, mai ales într-o zonă
atât de îngustă şi de fi xistă cum 
este poezia feminină a anilor 
2000, o “nişă” sau un culoar 
tematic pe care zburdă câte o 
poetă solitară. Să nu ne înşelăm
însă: doar fi indcă o autoare de 
versuri din anii 2000 nu face caz 
de sexualitate şi nu-şi exhibă
impudic obsesiile, fantasmele 
sau frustrările reprimate, asta nu 
înseamnă că, doar pentru atât, ea 
trebuie să fi e şi luată în serios. Sau 
că situarea polemică în raport cu 
poetica teribilistă a “visceralelor” 
poate fi  sufi cientă, ea singură,
pentru a salva o carte de debut 
despre care multe se pot spune, 
dar numai că ar convinge nu.

Prima carte a Violetei Ion, 
“Marta” (Cartea Românească,
2006), apărută în urma câştigării 
de către autoare a concursului 
de manuscrise organizat de USR, 
este o dovadă în plus a lipsei de 
discernământ de care dau dovadă
cei care fac parte din juriile şi
comitetele “olimpiene” ale Uniunii 
Scriitorilor. Pe anul 2005, premiile 
acordate la acest concurs – a cărui 
însăşi existenţă poate fi  pusă sub 
semnul întrebării (fi indcă nu face 
decât să dubleze concursul de 
debut al Cărţii Româneşti, ce are 
exact aceeaşi miză: publicarea 
manuscrisului câştigător la CR) 
– au fost, cu o singură excepţie 
(Augustin Cupşa, “Perforatorii”), 
nişte dezamăgiri. Chiar stai şi
te întrebi la ce le-a stat usr-

iştilor mintea când au premiat o 
calamitate ca “Marta” Violetei Ion.

Dramatismul contrafăcut, 
logoreea şi alegoriile interminabile 
fac din “Marta” o construcţie 
poetică greu de digerat. Singura 
idee mai coerentă pe care o are 
poeta (şi de care se ţine cu dinţii 
de la un capăt la celălalt al cărţii) 
este construirea unor scenarii 
destul de obscure, în care o 
simbolistică foarte vagă (cu unele 
ecouri evidente din înscenările 
onirice, de o mult mai bună
factură, ale lui Teodor Dună: “am 
văzut o femeie căra tot bucureştiul 
pe picioare îl / căra până sus în 
cameră plutea pe stinghii de lemn 
îi înţepenise vocea / certându-
şi copiii / ăia calmi cu guma de 
mestecat în gură o întindeau pe 
urechi”) e amestecată cu frânturi 
din cotidianul cel mai tern şi
mai lipsit de expresivitate, pe 
care Violeta Ion pare că încearcă
să-l transforme într-un fel de 
roman teatral care trenează şi e 
presărat cu stângăcii şi naivităţi
care bat la ochi şi nu pot rămâne 
neamendate: “(...) marta mormăie 
/ marta mormăie moartea ne 
strângem în jurul ei / şi mormăim 
moartea”; “în fundalul irişilor / 
mă legăn (...)”; “stăteam acolo 
încaltă, nemărginită / băteam 
în uşă cât mă ţineau zilele”.

Eul poetic din “Marta” este 
împins mai mereu spre surescitarea 
vehementă, tulburarea acestei 
femei bizare şi vorbăreţe, umblând 
confuză “prin bucureştiul cu 
insomniaci / cu obsesii cioraniene 
în creştet, pe gură” nu are un 
rezultat convingător nici din punct 
de vedere “existenţial”, nici 
dintr-o perspectivă autenticistă
(“o picătură de sânge se scurge 
de pe frunte pe limbă / alunecă
pe gât şi apoi pe picioare / în 
pământul dulce şi tandru în / 

groapa noastră naţională”). În 
rest, reziduuri la mâna a treia din 
poezia lui Ioan Es. Pop (de genul 
“mă întind în patul meu cu gropi”), 
câte ceva din sufl ul apocaliptic 
al unor poete douămiiste mai 
isterice, dar şi unele mici reuşite 
umbrite de delirul incontinent al 
unei voci paranoice şi închipuite: 
“în culise actorului îi înţepeneşte 
faţa se strânge împrejurul lui şi / 
hohoteşte din ochii larg deschişi / 
spre spectatori prin perdea ăştia 
înţepenesc şi ei cu biletele în 
mână / cu mâinile pe mâini (...)”.

O carte construită pe un 
principiu confuz, cu ambiguităţi
care nu fac niciun serviciu 
poeziei, decât, poate, unei foarte 
îndoielnice speţe de poezie horror: 
“dintr-o dată au căzut peste mine 
din tavan toţi şobolanii morţi / 
umfl aţi de igrasie / îi ţinusem 
ascunşi, îi hrănisem cu gândaci / 
şi-i legănam noaptea prin pod ca 
pe nişte picioruşe de copil”. Unul 
dintre cele mai proaste volume 
pe care le-am citit anul trecut.

Claudiu Komartin

Poezie rahitică

Fiţe literareSGB

Sunt. O lichea

noapte după noapte 
mă visez într-un castel de nisip
pe o plajă pustie

îmi ţin minţile cu mâinile
să nu-mi ţâşnească,
să nu mi se scurgă printre degete
ca nişte monede vâscoase

şi-n urma lor să paralizez într-o baltă de vomă
cu ochii fi xaţi pe câte-un rest de mâncare 
care mă duce departe departe

aici. tu nu eşti

duhnesc
ca un om al canalelor la ieşirea din iarnă
duhnesc
ca un om al dragostei la ieşirea din trup

aiurea

spun că te iubesc ca să obţin chestii

Stoian G. Bogdan 
s-a nãscut pe 29 octombrie în 
Comãneşti- Bacău. Absolvă 
toate şcolile elementare. 

Publică carneţelul „Sub 
chiştoace” în regim under-
ground şi poeme în diferite 
reviste. În prezent studiază 
Dreptul în Bucureşti.

Când intri în „La Grande 
Bibliothéque” din campusul 
bordelez, rămâi complet blocat 

de afl uenţa studenţilor, care mai de care 
cu laptopul personal, într-o atitudine de 
studiu relaxat. Dacă ai, totuşi, curiozitatea 
(şi, aş adăuga, imprudenţa) de a-ţi arunca 
ochii pe ecranele Apple, Compaq sau 
Toshiba, remarci cu surprindere că se 
vorbeşte pe messenger, se scriu mailuri, 
se downloadează muzici şi fi lme (de altfel, 
majoritatea studenţilor au căşti în urechi) 
– cu alte cuvinte, o adevărată sală de 
internet café transpusă în spaţiul, altădată 
rigid, al bibliotecii. (dez)Avantajele 
wireless-ului!

Pe de altă parte, în sălile de curs 
(întotdeauna pline), studenţii de la Literele 
franceze scriu cu conştiinciozitate zeci 
de pagini, încearcă să noteze aproape 
tot ce se spune în faţa lor, într-un gest 
aproape extrem de a „poseda” cursul 
(sau poate de a înţelege). La nivelul 
„licenţă”, nu ai de citit mai mult de patru 
cărţi, deşi în general ai doar două mari şi 

late – partea pozitivă, evident, este aceea 
că ai timpul să analizezi în profunzime 
operele în chestiune; abordarea materiei 
pe un secol sau un curent literar nu este 
istorică şi nici exhaustivă, studiezi timp 
de un semestru „Britannicus” de Racine 
şi „Essais, III-ème livre” de Montaigne, 
ignorându-i pe Corneille, Boileau sau alţi 
clasicişti (presupuşi a fi  deja cunoscuţi din 
liceu). Facultatea îţi propune nişte opere 
şi nişte metode („commentaire composé” 
şi „disertation” pe care le exersezi de 
nenumărate ori şi la nenumărate cursuri 
şi examene), iar tu ai libertatea (dacă eşti 
dispus să faci cercetare) de a sonda în 
orice direcţie. În plus, îţi poţi alege cursuri 
de literatură contemporană, unde să 
dezvolţi o paralelă între „Les particules 
élémentaires” de Michel Houellebecq şi 
picturile sau fotografi ile artistului Orlan 
sau să analizezi piesele de teatru ale 
scriitoarei Marie Ndiaye.

Contrar tuturor posibilelor aparenţe, se 
citeşte. Cărţile obligatorii din programă se 
citesc (orice student francez le are pe toate 

pe bancă din chiar prima zi de curs – cărţile 
se cunosc dinainte, totul este detaliat în 
broşura fi ecărui an). Librăriile din centrul 
oraşului sunt întotdeauna pline, aştepţi 
la coadă ca să plăteşti o carte, deci există 
cumpărători. Cărţile de critică sunt, în 
general, peste 20 de euro, deci destul de 
scumpe, în comparaţie cu beletristica din 
colecţia de „buzunar” care nu depăşeşte 10 
euro. Dacă vrei un roman best-seller de la 
Gallimard, Fayard ori Flammarion, vei avea 
surpriza ca peste câteva luni să îl găseşti 
în format „de poche” nu la 22 de euro, ci 
la 7,80. Librarii citesc şi, la foarte multe 
standuri de cărţi, găseşti bileţele colorate 
cu impresii şi recomandări. Se practică, de 
asemenea, lansările de carte şi turneele 
de lectură ale autorilor „cunoscuţi” prin 
toate oraşele Franţei, acestea adunând, 
de obicei, un număr impresionant de 
cititori (sau, măcar, spectatori). Şi încă ceva 
– cartea a devenit un obiect publicitar 
şi, de exemplu, într-o staţie de tramvai, 
aşteptând, priveşti afi şele cu ultimul boom 
al unei edituri de prestigiu.     

Convingerea generală a francezilor 
(născută, poate, din naţionalismul foarte 
pregnant) este aceea că în Franţa se 
cumpără cele mai multe cărţi. Şi se scrie 
(cel mai) mult. La fi ecare „rentrée”, 
aproximativ 500-600 de romane ale 
autorilor francezi văd tiparul (aşadar, 
nu iau în calcul traducerile şi nici alte 
genuri literare în afara romanului). 
Cititorul nu poate fi  decât absolut 
dezorientat. Evident, devine deseori 
victima marilor edituri, care dispun 
de mijloacele necesare promovării 
„produselor” proprii. 

Revistele literare sunt aproape 
invizibile (şi pentru a nu generaliza, mă 
voi referi doar la prezenţa lor în Bordeaux), 
aşa că modalitatea cea mai frecventă 
de a cerceta „valoarea literară” a unui 
roman este (alături de micile îndrumări 
ale librarilor) aceea de a da un search 
pe google. De altfel, cărţile cumpărate 
pe internet pot avea discount-uri de 5% 
(maximul admis în Franţa, în librării), iar 
pe majoritatea site-urilor găseşti, alături 
de conţinutul celei de a patra coperte, 
diverse referinţe (în special decupaje din 
rubricile literare ale cotidianelor) care îţi 
pot da o idee despre cartea respectivă. 
Aşadar, se pare că revista literară pe hârtie 
a fost aproape înlocuită de revistele 

virtuale (spaţii alternative în care poţi 
reacţiona, cu secţiuni de comentarii şi 
bloguri), precum şi de coloanele prezente 
în marile cotidiane (uneori cu suplimente 
literare săptămânale) – pe principiul că 
dacă ajungi într-un fel sau altul în colţul 
dedicat literaturii există posibilitatea să 
citeşti articolul pentru ca, în continuare, să 
existe posibilitatea de a cumpăra cartea.  

Cartea devine, din ce în ce mai mult, 
o industrie, dar o industrie care, în Franţa, 
păstrează limitele unei tradiţii şi ale unui 
cult. E chic să îţi poţi permite câteva 
volume din „Bibliothéque de la Pléiade”, 
să îţi decorezi un raft în aşa fel încât să-
ţi uimeşti invitaţii, chiar dacă paginile 
cărţilor rămân aproape lipite, chiar dacă 
nu ai avut niciodată curiozitatea de a 
răsfoi măcar volumele cumpărate. Dar pe 
lângă acest „cititor” snob, există un altul, 
cititorul asiduu, cel care citeşte sistematic 
sau nesistematic, cel care deţine sau nu 
cunoştinţe de istorie literară, cel care pur 
şi simplu citeşte şi se interesează, în lipsa 
sau în prezenţa revistelor literare. Şi cred 
că în Franţa cartea păstrează, încă, statutul 
de „obiect sacru”, chiar dacă acest lucru 
se întâmplă, în principal, dintr-un fel de 
nostalgie şi dintr-un fel de orgoliu vizavi 
de Parisul ca revolută capitală culturală a 
lumii.

Oana Cătălina Ninu

Din însemnările unui cititor (Erasmus) la Bordeaux
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Sincer să fi u, nu m-am 
gândit niciodată la publicul 
meu. De fapt, abia sunt 

pe cale să descopăr că eu am un 
public... Adică, mai precis, că

există nişte oameni care mi-au citit 
una, două sau toate cărţile (pe 
cuvânt, am întâlnit şi din aceştia!) 
şi care, eventual, sunt interesaţi
de ce mai am pe masa de lucru şi

aşteaptă următoarea carte. Dincolo 
de un fi or de mândrie, căruia nu-i 
dau răgaz să prindă rădăcini, se 
insinuează verişorul lui, fi orul de 
teamă. O uşoară panică. Nu sunt 

obişnuit să gestionez o astfel de 
situaţie. Nu ştiu unde să-mi pun 
mâinile, unde să-mi agăţ privi-
rea. Încerc să fi u dezinvolt şi, ce 
uşurare, uneori îmi reuşeşte. Totuşi, 
publicul are ceva ameninţător – e 
posesiv şi sugerează „cantitatea”. 
Prefer cititorul. Cu el se poate sta 
la taifas, se poate comunica. Între 
obsesiile mele şi interesul lui se 
întinde o sârmă, pe care, cu grijă,
se poate merge în echilibru. Asta 
pentru că refuz deopotrivă esteti-
smul monoman şi genialoid, ca şi
populismul nevertebrat. Identita-
tea, fi e ea şi artistică, e o chestiune 
de dozaj, de echilibru între interior 
şi exterior, între înăuntru şi afară,
cum ar spune Andrei Codrescu.

O să răspund provocării voa-
stre şi o să iau cărţile pe rând.

Eu sunt singurul cititor al primei 
mele cărţi. Pe atunci, credeam 
cu tărie că e inutil să dai altuia să
citească şi cu atât mai mult să o 
publici. După ceva ani am desco-
perit că era atât de proastă, încât 
n-am mai arătat-o nimănui. Primul 
volum de proză publicat, „Cheta 
la fl egmă”, e o colecţie de bucăţi
de mici dimensiuni. E scris cumva 
cu îndârjirea de a arăta că ştiu să
scriu, de aceea pe alocuri e foarte 
tehnic. Ca viziune, mă regăsesc 
întrutotul în el. Un rol enorm în 
selectarea şi ordonarea prozelor 
care au intrat în carte (dintr-un 
maldăr...) l-a avut Ovidiu Nimi-
gean. Eram atât de entuziasmat 
de mintea lui limpede, încât la 
un moment dat mă gândisem să-l 
iau coautor. O încurajare tonică şi
măgulitoare pentru mine a venit, 
tot atunci, din partea Marianei 
Codruţ, care a pariat pe mine 
ca prozator. Publicul „Chetei...” 
era, în ochii mei, în primul rând 
prietenii din Club 8, iar apoi cercul 
mai larg al „cunoscătorilor”. Dar 
n-a fost aşa, cartea a circulat din 
mână în mână printre studenţi. 
E drept, nici nu era de găsit prin 
librării. O parte din prozele din 
„Cheta...” sunt scrise cu privirile 
celor din Club în ceafă, ca nişte 
pistoale. Mereu mă gândeam la ce 
vor spune ei când le vor citi. De 
sentimentul ăsta n-am scăpat nici 
acum întrutotul. Dar e mai degrabă

stimulativ decât ameninţător.
„Raiul găinilor” vine cumva din 

„Duminica domnului Chichifoi”, una 
din prozele din „Cheta...”. E prima 
mea carte care a ajuns cu adevărat 
la public. Adică pe care, dacă voiai, 
te puteai duce în librării să o iei. 
Cred că a fost cumpărată de diferite 
categorii de vârstă, de diferite pro-
fesii – un public eterogen. Odată cu 
traducerea ei în franceză, am avut 
o revelaţie: nu numai în România 
există cititori. Cu „Les belles étran-
gères” am trăit experienţa unui pu-
blic străin. E unul din momentele în 
care îţi dai seama că valoarea unei 
cărţi stă în ceva mai mult decât 
valoare ei estetică sau/şi că ingre-
dientele estetice diferă semnifi cativ 
în funcţie de spaţiile culturale.

„Băieţi de gaşcă” vrea să recupe-
reze zone de expresivitate rămase 
în umbră. Impulsul a fost textul pe 
care l-am pregătit pentru „Cartea 
roz a comunismului”, proiect al 
Clubului 8, coordonat de Gabriel H. 
Decuble. E o carte care a circulat 
bine printre liceeni şi studenţi, dar 
care a stârnit, de exemplu, şi entu-
ziasmul unui prozator de rasă cum 
e Cristian Teodorescu. Am primit 
multe feed-back-uri încurajatoare.

„Sînt o babă comunistă!” tocmai 
a apărut. E o carte complementară
„Raiului...”. Ea s-a născut în urma 
impulsului dat de Jacqueline Cham-
bon, editoarea mea din Franţa, a 
discuţiilor cu Dumitru Ţepeneag, 
care a găsit interesantă ideea şi a 
sentimentului că mai am ceva de 
spus despre comunism. De acum, 
literatura mea va merge în altă
zonă. Din primele ecouri pe care le 
am, se pare că e o carte care prinde 
foarte bine la persoanele în vârstă
şi la românii din diaspora. Cel puţin 
în privinţa bătrânilor, e o adevărată
surpriză: e un segment de citi-
tori la care nu mi-aş fi  imaginat 
vreodată că sunt capabil să ajung...

După acest scurt inventar, 
mi se pare interesant cum, o 
dată cu apariţie fi ecărei cărţi, 
suferim transformări noi înşine 
ca autori, dar şi publicul nostru 
se metamorfozează. Aş zice 
că legătura dintre noi şi publi-
cul nostru e mai mare decât 
ne place nouă să credem.

Dan Lungu (dlungu69@yahoo.fr)

Cititorii cărţilor mele

C i n e p e ci n e c i t e şte

Oana Cătălina Ninu

a) Unde 
citiţi?

În pat sau la birou. Niciodată în 
maşină pentru că mi-e rău. De cu-
rând în avion. Acasă la Constanţa în 
baie (până mă dădea cineva afară). 
În liceu pe sub bancă, în timpul 
orelor de istorie. Destul de mult 

în bibliotecă. Mai nou şi în baruri 
special amenajate, cu o mulţime 
de cărţi la alegere pe rafturi. 

b) Ce cărţi citiţi
săptămâna aceasta?

Sunt în perioada examenelor, 
deci : Particulele elementare de 
Houellebecq, Iluzia comică de Cor-
neille, Visul unei nopţi de vară, Lire 
le théâtre contemporain de Jean-
Pierre Ryngaert, Dissident, il va sans 
dire de Vinaver şi încă vreo două.

c) Când aţi furat ultima 
dată o carte dintr-o 

librărie/anticariat?

(Autofi cţiune !?) În decembrie 
2005. Mi-am dorit tot timpul să
fur cărţi dintr-o librărie, din lipsă
de bani sau pur şi simplu pentru 
adrenalină. Prima carte furată (de 
fapt făcută nevăzută) a fost în li-
ceu, când bibliotecara avea atât de 

mare încredere în mine, încât i-am 
imitat semnătura pe fişa de împru-
mut şi am rămas cu Structura liricii 
moderne în biblioteca personală. A 
urmat o pauză considerabilă, apoi 
m-am convertit la o « frăţie » a 
şmanglelii cu dichis. Profesor mi-a 
fost un amic cu mare experienţă
şi curaj pe măsură, care practica 
acest sport în fi ecare weekend, cu 
rezultate demne de cartea nescrisă
a recordurilor. Nu am fost un elev 
tocmai strălucit, la un moment dat 
mi-am luat o pernă în cap, exact în 
momentul în care doseam cartea 
sub haine (librăria era cu etaj şi
cafenea). Vreme de câteva luni 
de zile, împreună cu profesorul 
şi cu un alt ciorditor califi cat (de 
cărţi), am făcut turul librăriilor, în 
căutare de alte şi alte aventuri, 
până la performanţa absolută de 
a ieşi fi ercare cu câte o carte din 
aceeaşi librărie. Finalul a fost tragi-
comic : în urma unui dublu succes 
individual, am stârnit o reacţie în 

lanţ – profesorul meu a fost surprins 
(după un şir de şapte librării vizi-
tate), în momentul în care încerca 
să-şi dubleze norma. Prin urmare, 
toţi trei ne-am retras, dar numai 
doi în glorie (exceptându-mi perna). 

d)Ce fel de cititor sunt ?

Aş răspunde prin 
imagini : sunt Femeia citind a lui 
Manet, mai degrabă decât cea a lui 
Peter Janssens Elinga. Adică nu mă
deranjează să citesc în spaţii publi-
ce, nu am neapărat o predilecţie 
pentru spaţiile protectoare, strict 
intime ; nu mă consider o cititoare 
care să se proiecteze în carte, ci 
mai curând una afl ată întotdeauna 
în imposibilitatea de a se identifi ca, 
la o oarecare distanţă, probabil 
datorită unei anumite perspective 
critic-ironice, acea sprânceană
ridicată care mă însoţeşte din ce în 
ce mai des inclusiv în timpul celor 
mai convenţionale conversaţii.   
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Cum să fac să mă prefac 
că discut o anume 
carte când de fapt, prin 

respectiva carte, care m-a cam 
înfuriat şi plictisit (o combinaţie
rară) vreau să atac o altă che-
stiune. Chestiunea cu pricina 
este migraţia dintr-o cultură într-
alta. Cartea - pretext, publicată
în 1937, este Ali şi Nino a miste-
riosului Kurban Said, pe numele 
său adevărat Lev Nussimbaum, 
un evreu convertit islam, care a 
trăit în Austria şi despre a cărui
identitate clară nu s-a ştiut mai 
nimic până acum vreo 20 de ani. 
E acelaşi cu autorul numeroase-
lor articole socio-politice care 
au apărut în Die Literaturische 
Welt în anii ’20. Ali şi Nino e 
povestea unui tânăr musulman 
azar îndrăgostit de o prinţesă
georgiană creştin-ortodoxă la 
frontiera a două continente, 
o frontieră din ce în ce mai 
tensionată din pricina clash-uri-
lor culturale etnico-religioase.

Suntem în Baku, Azerbaijan, 
(acelaşi oraş în care s-a născut
şi autorul) locul unde converg în 
forţă râurile civilizaţiei asiatice 
şi ale celei europene. Georgie-
ni, armeni, azari, ruşi, câţiva
persani, turci, toată gloata. 
Ocupaţie rusă deocamdată,
înainte de primul război mondial. 
Copilaşii musulmani sunt puşi
să înveţe latina la şcoala şi să
mănânce cu furculiţa. ‘Suntem în 
Asia sau în Europa ?’ - întrebarea 
revine cu obstinenţă şi fi ecare 
răspunde după cum simte. Ali e 
îndrăgostit de Nino, cu care se 
pupă prin cotloane şi pe care 
o învaţă istorie şi matematică,
întrucât Nino, femeie fi ind, e 
cam codaşă la aceste subiecte. 
E totuşi frumoasă şi drăgăstoasă,
ceea ce-i iartă toate păcatele
puţinătăţii minţii. Şi e şi cam 
frivolă, întrucât e europeană şi
refuză să poarte văl pe fi gură. Pe 
scurt, se căsătoresc ei, trăiesc
niţel fericiţi şi pe urmă vine 
războiul. Baku e distrus. Prietenii 
sunt morţi, rezidenţa cuplului 
e delapidată. În exil în Beirut, 
Nino trebuie să stea închisă în 
harem, ca să nu-i strice onoarea 
de soţ lui Ali. Şi suferă, singurică,
doar cu eunucul. Între timp 
turcii eliberează Baku şi pentru 
o scurtă vreme posibilitatea unei 
republici azare apare la orizont. 
(Interesantă pentru un cititor 
român descrierea armatelor 
turce…eliberatoare !). La scurt 
timp însă ruşii dau iarăşi năvală
în felul lor parşiv şi cotropitor. Ali 
cade pe câmpul de luptă, ca un 
bărbat adevărat, apărându-şi glia 

cu preţul vieţii. Nu cade chiar 
pe ‘câmp’, ci pe un pod, acelaşi
pod pe care strămoşul său vestit 
a căzut acum câteva sute de ani 
apărând aceeaşi glie. Războiul
le e în sânge. Naţionalismul nu 
cunoaşte limite. Demnitatea 
umană conţine ingrediente clare 
şi simple: să respecţi Koranul, 
să adori violenţa sub formele 
ei rituale (vezi procesiunile 
religioase de autofl agelare) 
sau politice (vezi discursurile 
etnic-puriste şi naţionaliste), să
acumulezi bogăţii materiale cât 
mai numeroase, să deţii dacă se 
poate un strămoş martir, nobil 
şi care ţi-a lăsat o moştenire
frumoasă. Un reducţionism
atroce al cuturii islamice. La fel 
se întâmplă şi cu cealaltă parte, 
cea creştin-europeană. Nino vrea 
mobilă de la Paris, ţoale decola-
tate, picturi pe pereţi în loc de 
covoare persane, vrea gramofon 
care să cânte Aida, baluri cu 
şampanie şi alte trivialităţi. Ei 
totuşi se iubesc, deşi nu ţi-e prea 
clar ce au în comun, în afară
de titluri şi moşii. Dar mă rog, 
să zicem că misterul amorului e 
etern…Într-o lume amestecată,
instabilă, gata de implozie în 
fi ecare moment din cauza tensiu-
nilor etnice, politice şi religioa-
se, doi inidvizi, Ali şi Nino, din 
lumi opunse, încearcă reţeta
dragostei pentru a se salva.

Acum trec de la pretext 
la context. Acum câteva luni 
Centrul Cultural Român de la 
Londra a pus în scenă o piesă
de teatru-monolog scrisă de un 
englez şi jucată de actorul român 
Constantin Chiriac. You think you 
know me but you don’t - titlul. O 
puteţi vedea şi voi, dacă n-aveţi
altceva mai bun de făcut, la vară
la teatrul din Sibiu. Povestea 
unui imigrant din România, care 
a venit în U.K. să muncească. Afl i 
despre căsuţa lui din sătucul lui 
moldovenesc, despre mămica lui 
care a rămas singură şi despre 
prima lui experienţă erotică,
ce a decurs fără sentiment. Afl i 
despre difi cultăţile materia-
le şi emoţionale întâmpinate 
în Anglia, despre solitudinea 
personajului înstrăinat pe 
meleaguri haine, despre toate 
clişeele vicioase aruncate asupra 
Europei de est de către ziarele 
-tabloid din occident, despre 
toate speranţele sângerânde 
ale sărmanului cetăţean român. 
Într-un cuvânt nu afl i nimic din 
ceea ce nu ştiai deja. Ar fi  fost 
mai onest ca respectiva piesă de 
teatru să se numească We think 
we know each other but we don’t 

and we don’t want to either. Un 
detaliu însă mi-a aprins creierii: 
‘Shakespeare is dead. There’s 
no lyrical fl uency anymore’, 
spune românul. Ca orice român, 
el e un om educat care l-a citit 
pe Shakespeare şi înţelege ce 
înseamnă ‘fl uenţă lirică’, în-
trucât ‘românul s-a născut poet’, 

după cum ştim. El a bătut atâta 
cale plin de speranţe (materiale 
de parvenitism) şi a sfârşit prin 
a descoperi că poezia a dispa-
rut din colţul acesta de lume 
depravat şi superfi cial, frigid şi
dezamăgitor, are e Marea Brita-
nie. Între timp a făcut şi ceva 
parale, că doar….de-asta venise.

Ştiu. Trăiesc aici de aproape 
3 ani şi foarte rar, când spun ca 
vin din România, primesc drept 
răspuns altceva decât glume 
tâmpite despre Dracula, câte o 

menţiune vagă despre Ceauşescu
şi despre copiii orfani sau vreun 
semn de cultură generală rezu-
mat la ‘Ah, Hagi, great foot-
ball palyer !’. Zâmbesc şi tac, 
evident. Am renunţat de mult 
să mai explic. Oamenii îşi citesc 
ziarele cu docilitate cum facem 
şi noi acasă. Şi cu toţii credem 
ce ne mint. Evident că mă calcă
pe nervi toate ştirile pe care le 
aud zi de zi la radio : ‘A Roma-
nian immigrant woman forced 
to abandon her newborn child 
in the street for fear of losing 
her illegal job.’ ‘Romanian man 
put on trial for attempting to 

abduct Victoria Beckham’, etc. 
Ei nu ne cunosc cu adevărat. Pe 
cealaltă faţă a monedei însă,
nici noi nu ne prea pierdem 
vremea să-i cunoaştem pe ei.

Uite cum văd eu chestiu-
nea la obiect: suferim acut 
şi insuportabil de sindromul 
auto-victimizării. E vina trau-
mei comuniste că nu ne merge 
treaba, e vina ruşilor că ne-au 
ţinut sub papuc, şi prin exten-
sie - e vina turcilor că ne-au 
năvălit, a ostrogoţilor şi hunilor 

şi vizigoţilor mai înainte, etc.. 
E mereu vina altora, iar noi 
suntem victime fragile şi poetice. 
Bun. Să zicem că istoria crudă
ne-a secătuit de forţe vitale. I-a 
secătuit şi pe alţii, dar poate 
poate impactul asupra noastră
a fost fatal, căci avem sufl etele 
fragile de poeţi, prin născare.
Ceea ce nu înţeleg e de ce naiba 
aşteptăm să fi m priviţi cu respect 
şi interes atâta timp cât cei mai 
mulţi dintre noi vin în occident să
faca bani şi să ignore cu totul ab-
solut orice altceva ce au de ofe-
rit ţări precum Marea Britanie. 
Shakespeare NU a murit, domnu-
le cetăţean român care te întorci 
acasă cu bani de Mercedes. Doar 
că pe tine aici nu te interesează
altceva decât să mulgi vaca de 
lire sterline. Nu intri niciodată
la British Museum deşi intrarea 
e liberă. Nu-ţi ciuleşti urechile 
niciodată ca să afl i că există
poeţi superbi precum Craig Raine 
sau Seamus Heaney care nu sunt 
morţi, sunt cât se poate de vii, 
în ambele sensuri ale cuvântului. 
N-ai renunta o singură dată la 
căcaturile de adidaşi şi telefoane 
mobile pe care le trimiţi acasă
cadou la plozii tăi proptiţi în 
faţa televizorului cât e ziulica de 
lungă, ca să-ţi cumperi în schimb 
o dată, o singură dată - un bilet 
la teatru să vezi o piesă de David 
Hare. Environmentalism? Nu ştii,
nu-ţi pasă. Când vorbeşti cu un 
englez, aş vrea să-ţi desprinzi de 
pe faţă expresia aceea servilă de 
victimă eternă, să te abţii de la 
vadimtudorisme, de la denigrarea 
rromilor! Şi, pentru numele lui 
Dumnezeu, leapădă-te odată de 
sentimentul tău tacit de superio-
ritate. Şi o siguranţă neţărmurită
că eşti şmecher, că le tragi ţeapă
la ăştia de-aici. Sau cealaltă
atitudine extremă, la fel de 
precară moral : eşti servil, 

pupi în cur ca să
poţi profi ta de 
oricine şi oricând.

De asta m-a 
iritat romanul 
lui Kurban 
Said, mutatis 
mutandis.
Atracţia fatală
între doua 
lumi care 
refuză să
înveţe ceva 
una de la 
cealaltă
e o 
atracţie
obscenă
şi

nocivă. Nevoia 
de a-ţi exersa supe-

rioritatea culturală, reală sau 
nu, în orice împrejurare atunci 
când te întâlneşti cu alteritatea. 
Imposibilitatea de a comunica 
afectiv, uman, fără a profi ta, 
din pură curiozitate şi dintr-o 
nevoie sinceră de a cunoaşte, a 
afl a, a înţelege pe celălalt, mai 
ales dacă celălalt îţi este gazdă
iar tu te-ai invitat singur la el 
acasă. Pe scurt, dacă ai venit aici 
doar ca să mulgi vaca, mulge-o şi
cară-te acasă cu găleata plină şi
în linişte. Fii fericit că ai acces la 
ugerul ei. (propoziţia asta fi nală
e prea poetică; parcă ar fi  dintr-
un poem al bardului Ianuş…).

10x: wikipedia, Institutul Român din New York 

Ioana Morpurgo (eendymion@hotmail.com)

Ali şi Nino, Shakespeare 
nu e mort

Lev Nussimbaum (1905 - 1942) a fost un prolifi c 
scriitor evreu care s-a reinventat ca musulman sub 
pseudonimele Essad Bey şi Kurban Said. În pofi da 
faptului că era evreu, gîndirea lui politică era de aşa 
natură încît, înainte ca originea să îi fi e descoperită, 
ministerul propagandei naziste a inclus cărţile lui pe o 
listă a “cărţilor excelente pentru minţile germanilor”.
Cărţi:

* Blood and Oil in the Orient (1930, republicată de 
Aran Press, 1997)

* Twelve Secrets of the Caucasus (1930)
* Stalin: The Career of a Fanatic (1931)

* White Russia: Men Without a Homeland (1932)
* OGPU: The Plot Against the World (1932)
* Nicholas II: The Prisoner in Purple (1935)
* Allah is Great: The Decline and Rise of the Islamic 

World (1936) (împreună cu Wolfgang von Weisl)
* Mohammed (Essad-Bey book) (1936)
* Lenin (1937)
* Ali and Nino: A Love Story (1937, republicată de 

Anchor, 2000)
* Reza Shah (Essad-Bey book) (1938)
* Girl from the Golden Horn (1938, republicată de 

Overlook Press, 2001)

Cover of the original edition of “Ali and Nino” by 
Kurban Said. In German. Tal Publishers: Vienna, 1937.

Constantin Chiriac - You Think You Know Me 

But You Don’t

Ce c i t e ş t i s ăpt ăm î n a ast a ?
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P rofa de r o m â n ă

Iniţial a fost ideea unei anche-
te printre profele de română. 
Fiinţele acelea dragi care ne-au 

infl uenţat decisiv în liceu şi cărora le mai 
ducem fl ori la începutul de an şcolar. În 
amintirea tinereţii lor şi a iubirilor noa-
stre ascunse. 

Mă şi vedeam cu materialul gata din-
tr-un foc. Trebuia doar să pun pe mess 
întrebările şi... Zece profe din localităţi 
diferite care să răspundă la un set de, 
să fi e treisprezece, întrebări contracro-
nometru (Ce cărţi ale scriitorilor români 
contemporani aţi citit în ultmii ani?; Care 
sunt editurile de la care cumpăraţi cărţi?; 
Sunteţi abonată la vreo revistă literară 
sau ce reviste citiţi frecvent?; Aveţi 
abonament la Biblioteca Municipală, 
de sector(după caz) sau la Bibliote-
ca şcolii/liceului?; Ce site-uri literare 
consultaţi când vreţi să citiţi literatură 
contemporană?; În liceul dumneavostră 
există un cenaclu?; Ce le recomandaţi 
elevilor să citească în afara lecturilor obli-
gatorii?; Câţi bani alocaţi lunar pentru 

achiziţia de carte?; Frecventaţi târgurile 
de carte?; Ce v-aţi dori pentru bibliote-
ca dumneavoastră personală?; Ce fel de 
cititor sunteţi?(preferinţe, lecturi amâ-
nate, autori/cărţi necitiţi/e); Scrieţi, aţi 
publicat ceva?; Impresia generală este 
că în şcoală nu se prea mai citeşte. Mi se 
pare o falsă părere şi o falsă problemă. 
Cred că elevii de azi sunt pregătiţi din 
toate punctele de vedere posibile să 
pună  mâna pe carte. Şi au cam pus. Îmi 
puteţi da dreptate? Fireşte, fi ecare poate 
completa, comenta, interpreta.

Contracronometru, mi-a şoptit ci-
neva bine intenţionat, e un demers 
jignitor. Ca un extemporal neanunţat. 
Acum, dacă am renunţat la varianta 
timpului de răspuns, judecaţi singuri 
cât de bine şi de cu tact am procedat. 
Oricum, rămân la ideea, verifi cată prin 
numeroase drumuri făcute prin ţară, că 
mulţi profesori de română sunt destul 
de departe de fenomenul literar actual. 
Şi nu numai. Mă detaşez net de ideea 
că literatura se învaţă la şcoală şi cel mai 

în măsură să ne ghideze lecturile, în ori-
ce timp şi-n orice loc, e profesorul de 
română. Poate cu o altfel de programă, 
prin proiecte independente şi, de ce nu, 
o specializare şi la nivel liceal (grupe de 
autori, grupe de profesori). Ca o soluţie 
oarecare. Nu, jignitoare nu mi s-a părut 
formula abandonată, ci ascunderea 
după deget a unui adevăr evident. Pro-
fesorul nu mai e ce-a fost odată. Tim-
pul nerăbdător, reforma neîncepută, 
salariul de mizerie, lipsa unor strategii 
şi fabricarea pe bandă rulantă... Să mai 
spun? 

Profele care vor scrie pentru „Pana 
mea” la rubrica „Profa de română” sunt  
nişte excepţii fericite. Într-un sistem în-
cremenit în mafi a subiectelor rezolvate 
pentru testări şi bacalaureate, ele tran-
smit sincer un mesaj. Toată admiraţia 
pentru mohicanii catedrelor de română. 
Pentru ceilalţi, am nişte cărticele cu 
comentarii să le vând. Ofer comision 
gras! Alo, dom’ profesor Ioan Baciu mai 
aude?

Profa de română

Cititorul nostru cel de toate zilele 

Până să devin eu însămi 
profesoară, aveam o im-
presie total aiurea despre 

cei de la catedră. Se cristalizase 
în mintea mea ideea că sunt nişte 
oameni dedicaţi în întregime 
cunoaşterii, că au principii şi poţi
oricând să-i iei drept repere mo-
rale. În doar câţiva ani de muncă
într-o şcoală, s-a dus naibii toată
construcţia mea mentală. Mi-am 
dat seama că, de la un punct 
încolo, profesorii sunt, în marea 
lor majoritate, spirite destul de 
anchilozate şi nişte oameni cu o 
mie de frustrări. Iar cât despre 
moralitate... Ea n-a făcut niciodată
casă bună cu sărăcia, decât în 
cazul celor cu adevărat puternici. 

Ce să spui, de exemplu, despre 
o profesoară care se bate cu 
pumnii în piept că «a crescut 
în spiritul cărţilor», care predă
fi lozofi a, dar pe care n-ai auzit-o 
niciodată vorbind despre altceva 
decât despre haine şi bijuterii? 
Hai să spunem că nu acesta ar 
fi  păcatul cel mai mare! Te-ai 
aştepta ca măcar acele cărţi ci-
tite în tinereţe - poate a avut no-
rocul să dea peste cele esenţiale! 

- să-i fi  educat manierele. Aş!
Cineva spunea că de momente-

le când omul se dovedeşte prost 
nu scapă nimeni. Dar nu ştiu cum 
se face că ele sunt mai numeroa-
se în cazul celor care n-au des-
chis vreo carte în viaţa lor sau au 
înţeles aiurea ce au citit. Nu voi 
înceta niciodată să mă minunez 
de autosufi cienţa prostului, de 
capacitatea lui de a se mulţumi 
cu răspunsuri cât mai schematice. 

Mai fericiţi sunt totuşi aceia 
care n-au citit niciodată. Măcar 
nu ştiu ce pierd şi, pe cale de 
consecinţă, nu le pasă. Trăiesc 
într-un fel de preistorie a 
umanităţii şi poţi să-i priveşti cu 
melancolie chiar, atâta vreme 
cât nu pătrund mitocăneşte 
în spaţiul tău vital. Ce te faci 
însă când, dintr-un motiv sau 
altul, trebuie să renunţi la 
lectură? Când nu mai simţi acea 
constrângere interioară care 
te îndreaptă spre bibliotecă la 
orice oră din zi sau din noapte? 

Încercând să găsesc motivele 
pentru care unii profesori de 
română nu au trecut cu lec-
tura de Nichita Stănescu şi Marin 

Preda, mi-am dat seama că ele 
pot fi  organizate în două grupe. 
Prima este cea a motivaţiilor 
interioare> blazare, o proastă
organizare a timpului, incapa-
citatea de a înţelege sau gusta 
literatura contemporană. Am 
întâlnit chiar profesori care nici 
nu auziseră de Ştefan Agopian 
sau de Norman Manea. Iar din 
urmă, veştile nu sunt deloc 
îmbucurătoare! Se pare că puţini 
dintre studenţii fi lologi de astăzi 
mai au un veritabil interes faţă
de literatură. Şi aşa cum este 
percepută în acest moment me-
seria de profesor, numai “rataţii” 
mai ajung în învăţământ. 

Celelalte cauze sunt de ordin 
extern, supunându-se toate uneia 
singure de fapt> o lipsă acută
a timpului. Auzim afi rmându-
se de multe ori că profesorii 
au mai mult timp liber decât 
alte categorii profesionale. 
Total fals! Munca unui profesor 
nu se termină niciodată, zilele 
de concediu sunt mai puţine 
decât cele de vacanţă. În plus, 
te poţi trezi şi la zece noaptea 
cu telefonul unui părinte care-
ţi solicită ajutor în rezolvarea 
unei probleme. N-ai nicio relaţie 
de rudenie cu el şi teoretic ai 
putea să-i spui că eşti în orele 
tale libere, ore libere în care de 
fapt reciteşti pagini din câteva 
romane de bază, pe care există
pericolul să-ncepi să le urăşti, 
faci fişe de lucru sau corectezi 
extemporale. Râzi şi plângi când 
descoperi că Harap-Alb era însoţit 
de “cinci monstruleţi cu diverse 
handicapuri” şi te îngrozeşti când 
ştii că munca ta este evaluată,
fi resc de altfel, în funcţie de 
progresul acelui elev. Simţi frus-
trarea că eşti pus să controlezi 
incontrolabilul, natura umană
needucată şi uneori needucabilă.
Pe la 12 noaptea, mai deschizi 
“Cruciada copiilor”, furi zilei 
câteva pagini de încântare şi
redescoperi frumuseţea clipelor 
când simţeai o bucurie autentică.
Urmează ziua de sâmbătă, dar 
vine întreţinerea pe luna asta în 
curând. Mai ai nevoie de vreun 
milion, bani pe care-i vei strânge 
mâine din meditaţii. Apoi... 
Good night and good luck!

Krisztina Kozma

Cu stimă, domnule profesor...

Krisztina Kozma
n. 1976, Buzău. Din 1998 pro-
fesor titular la un liceu indu-
strial din Buzău.

John-Florin Partene

poem
,... după părerea noastră

ieri lumea s-a umplut de femei 

ele toate cântă dansează

şi desigur ascultă prefăcute părerea noastră

părerea noastră e ca o apă limpede 

în care ele prăjesc peşti 

doar în vis mai ieşim din laptele lor 

şi uşor

ca o basculantă de mare tonaj 

ne dedăm la vorbe cu bere 

după părerea noastră

lumea e plină

până şi-ntr-o femeie 

dai de o femeie 

conform acestei păreri 

e numai bine aşa ...,

publicitate

„Dar cu germana cum stai? întreabă el. Deocamdată pun la punct 
engleza, spune Paşaliu. [...] Cît despre germană, e ca şi pusă la punct 
dar mai am de lucru. Şi după asta ce faci? întreabă bătrînul. Cum 
ce fac? rîde Paşaliu, citesc, asta fac, citesc. Aha, ai dreptate, spune 
bătrînul August pălărierul, sigur, citeşti, unde mi-o fi  fost capul?! ” 

(George BĂLĂIŢĂ - Lumea în două zile)

ad
ic

ă.
..
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t i u k! K - avem k h e f

Mihail VAKULOVSKI Autorul vo-
lumelor “Nemuritor în păpuşoi” (poe-
zie), Ed. “Arc”, Chişinău, 1997 (ediţia a 
II-a: Ed. “Vinea”, Bucureşti, 2006); “Ni-
colae Manolescu” (monografi e), Editu-
ra “Aula”, Braşov, 2000; “Caiet cu zmei 
de care n-am mai ridicat niciodată 
nici măcar în copilărie”, Biblioteca de 
Poezie, Bucureşti, 2002; “TU” (poezie), 
împreună cu Alexandru Vakulovski, 
Biblioteca de Poezie, 2002; “Tatuaje” 
(poezie), Ed. Vinea, Bucureşti, 2003; 
“Holocaustul evreilor români (Din 
mărturiile supravieţuitorilor)” (Ed. “Po-
lirom”, Iaşi, 2004); “ODADA” (poezie, 

Ed. Vinea, Bucureşti, 2004);”Piatra lui 
Sisif sub limba lui Demostene” (poe-
zie, Ed. Pontica, Bucureşti, 2005), “ИЛЬ 
ПЛЁ” (poezie, Biblioteca Argeş, Piteşti, 
nr. 12, aprilie, 2006). Născut în 1972 în 
URSS. Prezent în presa culturală, an-
tologii şi dicţionare. Traducător din li-
teratura rusă (Vladimir Vysotski, Bulat 
Okudjava, Daniil Harms, Marina Vlady, 
Victor Erofeyev, Vladimir Sorokin, tex-
te din muzica rock etc.). Doctor în fi lo-
logie (Universitatea Bucureşti, 2002).

Alexandru VAKULOVSKI Debut 
în 2002 cu “Pizdeţ” (roman), “Oedip 
regele mamei lui Freud” (poezie) şi 

“Ruperea” (teatru). A mai publicat 
“LETOPIZDEŢ. Cactuşi albi pentru iu-
bita mea” (Ed. IDEA Design & Print, 
2004), “ecstasy” (poezie, Ed. Pontica, 
Bucureşti, 2005) şi “TU”, împreună 
cu Mihail Vakulovski (Biblioteca de 
Poezie, Bucureşti, 2002). Născut în 
1978 în URSS. Studii la Universitatea 
de Stat din Moldova (Chişinău), ab-
solvent al Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj, Facultatea de Litere. Publică 
eseuri, proză, poezie, teatru (piese ju-
cate la Teatrul Imposibil şi-n căminul 
XVI) şi critică literară în majoritatea 
revistelor culturale din România. 
Prezent în antologii din România, R. 
Moldova şi din străinatate. Fondato-
rul cenaKLU-lui KLU. Traducător din 
literatura rusă.

Viorel CIAMA Absolvent al Facultăţii 
de Matematică de la Universitatea 
“Transilvania” din Braşov. Masterat la 
informatică. Născut in 1976 în Braşov. 
Directorul editurii “Diversitas”, realizator 
de site-uri. 

Dan PERJOVSCHI artist-ziarist afl at 
într-un program de disidenţă faţă de 
conformismele intelectuale româneşti 
introduce caricatura (desenul cu reacţie 
rapidă) în cele mai prestigioase medii şi 
spaţii artistice internaţionale face un fel 
de neo-pop art cu demers politic scurt 
şi la obiect deţine premiul Fundaţiei 
Gheorghe Ursu s.a.m.d.

Carmina TRÂMBIŢAŞ Absolventă 
a Facultăţii de Drept, secţia Ştiinţe Ju-
ridice, Braşov. Profesor, consilier juridic, 
învăţător, redactor & corector. 

Dumitru CRUDU Poet, prozator, 
dramaturg şi publicist. Născut în URSS 
(1968), student în Chişinău, Tbilisi, 
Braşov, masterat - Sibiu. Ziarist, profesor, 
autor al fracturismului. Cărţi publicate: 
Falsul Dimitrie (1994), E închis vă rugăm 
nu insistaţi (1994), Şase cînturi pentru 
cei care vor să închirieze apartamente 
(1996) (poezie), Crima sîngeroasă din 
staţiunea violetelor (2001), Salvaţi Bo-
stonul (2001), Duelul şi alte texte (2004) 
(teatru). Prezent în presa culturală şi în 
diverse antologii, numeroase piese ju-
cate & premii culturale, în România, R. 
Moldova şi în străinătate. În prezent este 
redactor la “Europa liberă” (Chişinau). 
Membru al Uniunii Scriitorilor şi Uniunii 
Teatrale din R. Moldova, al ASPRO. 

Tiuk! nr. 14: Iarna, k vara 
(iarna 2007)

MOTO:
Tiuk! (Daniil 

Harms)
Vara. Masă de scris. În dreapta - o uşă. Pe perete 
- un tablou. Pe tablou - un cal care ţine în dinţi un 
ţigan. Olga Petrovna despică lemne. La fi ecare 
lovitură de pe nasul Olgăi Petrovna alunecă pin-
ce-nez-ul. Evdochim Osipovici fumează pe un fo-
toliu. Olga Petrovna (dă cu toporul în buturugă, 
care, însă, nu dă nici un semn că s-ar desface). 
Evdochim Osipovici: Tiuk! Olga Petrovna (aranjân-
du-şi pince-nez-ul, loveşte în buturugă). Evdo-
chim Osipovici: Tiuk! Olga Petrovna (aranjându-şi 
pince-nez-ul, loveste în buturugă). Evdochim Osi-
povici: Tiuk! Olga Petrovna (aranjându-şi pince-
nez-ul, loveşte în buturugă). Evdochim Osipovici: 
Tiuk! Olga Petrovna (aranjându-şi pince-nez-ul): 
Evdochim Osipovici! Vă rog frumos: nu mai ziceţi 

cuvântul acesta, “tiuk”. Evdochim Osipovici: 
Bine, bine. Olga Petrovna (loveşte cu toporul în 
buturugă). Evdochim Osipovici: Tiuk! Olga Petro-
vna (aranjându-şi pince-nez-ul): Evdochim Osi-
povici! Mi-aţi promis că n-o să spuneţi cuvântul 
acesta - “tiuk”! Evdochim Osipovici: Bine, bine, 
Olga Petrovna! N-am să-l mai spun. Olga Petro-
vna (loveşte cu toporul în buturugă). Evdochim 
Osipovici: Tiuk! Olga Petrovna (aranjându-şi 
pince-nez-ul): Ce nesimţire! Om matur şi nu poa-
te să înţeleagă o simplă rugăminte! Evdochim 
Osipovici: Olga Petrovna! Puteţi să vă continuaţi 
treaba liniştită. Eu n-am să vă mai deranjez. Olga 
Petrovna: Vă rog, vă rog foarte tare, lăsaţi-mă să 
despic măcar buturuga asta! Evdochim Osipovi-
ci: Despicaţi-o, despicaţi-o, fi reşte! Olga Petro-
vna (loveşte cu toporul în buturugă). Evdochim 
Osipovici: Tiuk! Olga Petrovna scapă toporul, 
cască gura, dar nu poate să spună nimic. Evdo-
chim Osipovici se ridică din fotoliu, o priveşte pe 
Olga Petrovna din cap până-n picioare şi pleacă. 
Olga Petrovna stă încremenită cu gura căscată 
şi-l urmăreşte pe Evdochim Osipovici care se 
îndepărtează. Cortina coboară încetişor.

(traducere de Mihail Vakulovski)

ĂŞTIA SUNTEM:

STUFSTOCK
Ce e STUFSTOCK?Ce e STUFSTOCK?

Mihail Vakulovski Mihail Vakulovski 
– Stufstock 4 /– Stufstock 4 /

Vasile ERNU 
– Notiţe pe slip 

Acum câţiva ani m-am împrie-
tenit cu o gaşcă de fete sim-
patice, supranumite Velele 

(Simona, Oana, Dana, Marina, Mihaela 
şi Miki) care visau ca nişte adolescente: 
vroiau să-şi salveze visul copilăriei lor, 
adică Vama Veche. Vroiau să o salveze 
de construcţiile aberante, de terasele cu 
scaune de plastic, de termopane, de mu-
zici care au invadat radiourile, televiziu-
nea şi boxele maşinilor şi cluburilor de 
pe litoral. Şi au pornit o mişcare (Salvaţi 
Vama Veche) care culmea a început să 
dea rezultate şi care organizează de pa-
tru ani ceea ce se cheamă StufStock. 

ALTAR /MIHNEA ALTAR /MIHNEA 
BLIDARIU /Răzvan BLIDARIU /Răzvan 

RISTEA/ Vali DEAC RISTEA/ Vali DEAC 
/FĂRĂ ZAHĂR /FĂRĂ ZAHĂR 

Florin DUMITRESCU Florin DUMITRESCU 
despre IORDACHE despre IORDACHE 

FANFEST
Andy GHOST Andy GHOST 
(urare) / ALTAR (urare) / ALTAR 
(poem manuscris) / (poem manuscris) / 
GUERRILLAS (poem GUERRILLAS (poem 
manuscris) / IMPLANT manuscris) / IMPLANT 
PENTRU REFUZ (poem PENTRU REFUZ (poem 
manuscris) / BLAZZAJ manuscris) / BLAZZAJ 
(poem manuscris) / (poem manuscris) / 
IORDACHE şi CORBUS IORDACHE şi CORBUS 
ALBUS (poem ALBUS (poem 
manuscris) / KUMM manuscris) / KUMM 
(poem manuscris) / (poem manuscris) / 
CART WHEEL (poem CART WHEEL (poem 
manuscris) / TRAVKA manuscris) / TRAVKA 
(poeme manuscris) (poeme manuscris) 
/ TARGET (poem / TARGET (poem 
manuscris) / DANCE manuscris) / DANCE 
TRAUMA (poem TRAUMA (poem 

manuscris)/ ANEXA manuscris)/ ANEXA 
1 (poem manuscris) / 1 (poem manuscris) / 
Street Art la FANFESTStreet Art la FANFEST

Alexandru 
VAKULOVSKI – 
Viaţă de câine 
şi Poveşti din 

Roşia Montana

Chiar şi cimitirele se golesc. 
Morţii sunt dezgropaţi şi duşi 
în gropi străine. Din oasele 

rămase se va scoate aur. Crucile cu Isuşi 
din secolul XIX sunt din ce în ce mai 
ruginite, mai părăsite. Crucea Roşiei 
Montane nu are nici un Dumnezeu. Du-
mnezeu a fost evacuat de aici. Casa lui 
e goala.

Din când în când apar străini care fac 
fi lme. Figuranţii sunt îmbrăcati în haine 
populare şi încarcă mobila veche în care 
cu boi. E un trecut care nu are nici o lega-
tura cu prezentul, nicidecum cu viitorul. 
La Roşia Montana viitorul sună prost. 
Regizorii îşi adună echipele şi pleacă. 
Nu se vor mai întoarce aici niciodată, 
pentru că nu vor mai avea unde.

Leo BUTNARU Leo BUTNARU 

Leo-oho-ho! 
de M. Vakulovski

Când eram mic tata mă an-
trena pentru poezie (iar pe 
frate-meu, Alexandru, l-a an-

trenat pentru proza, se vede?). Mai în-
tâi ne jucam de-a poezia, el spunea un 
rând şi eu trebuia să continui. Nu ieşea 
o poezie “clasică”, vai, dar se amuza şi 
mă încuraja, ieşea o “poezie modernă”, 
îmi povestea el mai târziu. Chiar şi-a 
însemnat câteva, prima mea poezie pa-
strându-se şi acum, una foarte faină, de 
altfel. Apoi, după ce a văzut ce-mi place, 
tata m-a încercat cu poezie clasică, apoi 
contemporană. Zicea că nu-mi plăcea 
ce-mi impunea, aşa că a încercat cu 
contemporanii, cu prietenii lui, zicea. 
Cică mi-au plăcut Vasile Romanciuc şi 
Leo Butnaru. Pe ambii îi respect şi acum, 
după... mulţi ani.

Leo Butnaru este un exemplu de pro-
fesionism pentru orice scriitor, pe care l-
am citit din copilărie şi pe care-l citesc şi 
acum şi - ce e şi mai interesant - citesc 
mereu lucruri noi, scrise sau făcute sau 
traduse de el. Un scriitor complet din 
toate punctele de vedere. Acest număr 
Tiuk îl are ca invitat special pe Leo But-
naru. Lectură placută, prieteni!

CV Leo BUTNARU/ CV Leo BUTNARU/ 
Poezie Leo BUTNARU Poezie Leo BUTNARU 
/ Proză Leo BUTNARU / Proză Leo BUTNARU 
/Eseuri Leo /Eseuri Leo 
BUTNARU/ Traduceri BUTNARU/ Traduceri 
Leo BUTNARU : Leo BUTNARU : 
Igor BAHTEREV Igor BAHTEREV 
/ LEOLOGISME / / LEOLOGISME / 
Referinţe critice / Referinţe critice / 
Interviu/ Suceveanu Interviu/ Suceveanu 
despre LB /Grafi că Leo despre LB /Grafi că Leo 
BUTNARU BUTNARU 

DIALOGURI TIUK
“Drogurile nu “Drogurile nu 
sunt pentru toată sunt pentru toată 
lumea”, interviu cu lumea”, interviu cu 
George VASILIEVICI George VASILIEVICI 

de A. VAKULOVSKI de A. VAKULOVSKI 
/“Magistrul meu este /“Magistrul meu este 
Dumnezeu”, interviu cu Dumnezeu”, interviu cu 
Harry TAVITIAN de M: Harry TAVITIAN de M: 
VAKULOVSKIVAKULOVSKI

“Noi căutăm un nou “Noi căutăm un nou 
stil”, interviu cu ZDOB stil”, interviu cu ZDOB 
ŞI ZDUB ŞI ZDUB 

(M. Vakulovski & Arina 

Creţu) 

“- Cum aţi ales numele 
trupei? La început se 

numea Zdob & Zdub şi abia 
după mulţi ani şi muuulte 
concerte aţi transformat „&”-
ul în „şi”. Eu, de exemplu, 
mă obisnuisem cu „&”-ul...

- Nu ştim exact cum ne-am ales 
numele. Roman are o variantă, Mihai 
– alta, Igor Dinga mai are una. Ţinem 
minte că Igor Danga a venit la noi la 
repetiţie şi a spus că trebuie urgent să 
ne alegem un nume şi încă să fi e unul 
deosebit, mai original, nu în limba 
engleză. Pe atunci eram „Noise” şi alte 
trupe din Chişinău aveau denumiri în 
engleză. Igor Dinga ne-a propus „Pepe-
ne verde” (sau ceva de genul ăsta). Noi 
am râs şi nu am acceptat, am zis că vom 
găsi noi un nume. Varianta lui Roman e 
că am mers acasă în aceeaşi seară şi am 
căutat prin dicţionarul rus-român; am 
găsit „zdup”… apoi au apărut versiunile 
de „zdub”, „zdob”… şi cam asta e, aşa am 
ajuns la Zdob şi Zdub. Faza cu „&”-ul nu 
a fost valabilă niciodată, cei care făceau 
afi şele scriau greşit… în realitate mereu 
am fost „Zdob şi Zdub”.

”OTAKU – o cufundare ”OTAKU – o cufundare 
completă în pasiune”, completă în pasiune”, 
M. VKLVSK în M. VKLVSK în 
interviu cu Bogdan interviu cu Bogdan 
GORGĂNEANU /”M-aş GORGĂNEANU /”M-aş 
întoarce întotdeauna întoarce întotdeauna 
în România” (Interviu în România” (Interviu 
cu Eugen NUŢESCU cu Eugen NUŢESCU 
//KUMM//, realizat de //KUMM//, realizat de 
A. Vakulovski/ A. Vakulovski/ 



Ce e STUFSTOCK?

Mihail Vakulovski 
– Stufstock 4 /

ALTAR /MIHNEA 
BLIDARIU /Răzvan 

RISTEA/ Vali DEAC 
/FĂRĂ ZAHĂR 

Florin DUMITRESCU 
despre IORDACHE 

Andy GHOST 
(urare) / ALTAR 
(poem manuscris) / 
GUERRILLAS (poem 
manuscris) / IMPLANT 
PENTRU REFUZ (poem 
manuscris) / BLAZZAJ 
(poem manuscris) / 
IORDACHE şi CORBUS 
ALBUS (poem 
manuscris) / KUMM 
(poem manuscris) / 
CART WHEEL (poem 
manuscris) / TRAVKA 
(poeme manuscris) 
/ TARGET (poem 
manuscris) / DANCE 
TRAUMA (poem 

manuscris)/ ANEXA 
1 (poem manuscris) / 
Street Art la FANFEST

Leo BUTNARU 

CV Leo BUTNARU/ 
Poezie Leo BUTNARU 
/ Proză Leo BUTNARU 
/Eseuri Leo 
BUTNARU/ Traduceri 
Leo BUTNARU : 
Igor BAHTEREV 
/ LEOLOGISME / 
Referinţe critice / 
Interviu/ Suceveanu 
despre LB /Grafi că Leo 
BUTNARU 

“Drogurile nu 
sunt pentru toată 
lumea”, interviu cu 
George VASILIEVICI 

de A. VAKULOVSKI 
/“Magistrul meu este 
Dumnezeu”, interviu cu 
Harry TAVITIAN de M: 
VAKULOVSKI

“Noi căutăm un nou 
stil”, interviu cu ZDOB 
ŞI ZDUB 

”OTAKU – o cufundare 
completă în pasiune”, 
M. VKLVSK în 
interviu cu Bogdan 
GORGĂNEANU /”M-aş 
întoarce întotdeauna 
în România” (Interviu 
cu Eugen NUŢESCU 
//KUMM//, realizat de 
A. Vakulovski/ 
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“Călătoriile 
sunt pentru 

mine 
ca nişte 
poveşti” 

(Interviu cu Ruxandra (Interviu cu Ruxandra 
CESEREANU realizat de CESEREANU realizat de 
A. VAKULOVSKI)A. VAKULOVSKI)

Ruxandra Cesereanu a redeschis, la 
începutul acestei luni, la Cluj, un ate-
lier de creative writing. De data asta, 
ucenicii vor deconstrui poezia onirică şi 
psihedelică. La sfârşitul anului ei vor de-
veni personajele unui submarin înecat, 
despre care vor scrie un poem.

-Cursul de anul ăsta 
se deosebeşte cu 

ceva de cel din 2003?

- Da, nimic nu se repetă. Va fi  un curs 
de poezie onirică şi psihedelică. Vom lu-
cra cu textele lui Cărtărescu, Nora Iuga, 
Judith Meszaros... La sfârşit vom face 
împreună un poem colectiv. Vom porni 
de la o metaforă - poemul psihedelic ca 
un submarin înecat. Fiecare va avea un 
rol pe acest submarin. Anul viitor am 
să fac un curs pe muzică psihedelică şi 
şamanică, iar peste doi ani voi face un 
atelier de proză. Nu-mi place să mă re-
pet.

-Acum la ce
carte lucraţi?

- La Atingerea, o carte despre 
bărbaţi. Am peste o sută de portrete ale 
bărbaţilor. Pornesc de la ceva real, dar 
jumătate e fi cţiune. Sunt toate tipolo-
giile bărbaţilor, ei pot fi  diafani, scârboşi, 
atractivi, respingători... în paralel scriu 
un poem împreună cu Andrei Codre-
scu, e ceva foarte fascinant.

 / “Ţepele muzicii  / “Ţepele muzicii 
româneşti” (Interviu româneşti” (Interviu 
cu Mihnea BLIDARIU cu Mihnea BLIDARIU 
realizat de A. realizat de A. 
VAKULOVSKI) /”Cuvinte VAKULOVSKI) /”Cuvinte 
de la ALTAR” (Interviu de la ALTAR” (Interviu 
cu Andy GHOST realizat cu Andy GHOST realizat 
de A. VAKULOVSKI)/ de A. VAKULOVSKI)/ 
Vlad BOLOCAN în Vlad BOLOCAN în 
dialog cu Petru dialog cu Petru 
CIOBANUCIOBANU

A!!A!!

Nichita DANILOV Nichita DANILOV 
– PUSTNICUL EMIL ŞI – PUSTNICUL EMIL ŞI 
ICOANA TAMAREŢEI ICOANA TAMAREŢEI 
(eseu) //Alexandru (eseu) //Alexandru 
VAKULOVSKI – VAKULOVSKI – 
Lingvistica absurdului Lingvistica absurdului 
(cu o intervenţie de (cu o intervenţie de 
Mitoş Micleuşanu) //Mitoş Micleuşanu) //
Alexandru VAKULOVSKI Alexandru VAKULOVSKI 
– Cinci ani de dance – Cinci ani de dance 
şi Traume (+interviu şi Traume (+interviu 
cu Dan de la dance cu Dan de la dance 
Trauma)//Alexandru Trauma)//Alexandru 
VAKULOVSKI – Uţu VAKULOVSKI – Uţu 
Pascu – basist la patru Pascu – basist la patru 
trupetrupe

Savatie BAŞTOVOI Savatie BAŞTOVOI 
– Bucuria de a te simţi – Bucuria de a te simţi 
înţeles/ Teama de a înţeles/ Teama de a 
vorbi celui iubit/ Cu un vorbi celui iubit/ Cu un 
sărut mai aproape de sărut mai aproape de 
moarte/ Pionierul şi moarte/ Pionierul şi 
cerul Roata lui Gagarincerul Roata lui Gagarin

 Ca orice om, am căutat şi eu să mă 
înţeleg pe mine însumi. În tot acest 
răstimp am înţeles că nu este pe pământ 
o bucurie mai mare decât aceea de a 
te regăsi în altcineva, pentru că atunci 
simţi că tot ce ai trăit şi ai acumulat în 
decursul vieţii tale nu este o minciună. 
Atunci când te regăseşti într-un om, 
simţi că îl iubeşti. Îl iubeşti pentru că te 
iubeşti pe tine? Da. Dar oare eu ma iu-
besc pe mine? Cred că nu. Şi atunci cum 
mă pot iubi pe mine în celălalt? Tocmai 
pentru că pe noi înşine nu putem să ne 
iubim decât în celălalt şi nu iubim atât 
ceea ce suntem, cât ceea ce am putea să 
fi m şi poate ceea ce ar trebui să fi m.

Cronici de Mihail Cronici de Mihail 
VAKULOVSKI: VAKULOVSKI: 
Irvine Welsh Irvine Welsh 
– Trainspotting; – Trainspotting; 
Peter Handke - Don Peter Handke - Don 
Juan (povestit de Juan (povestit de 
el insuşi); Marquez el insuşi); Marquez 
- Povestea târfelor - Povestea târfelor 
mele triste; Naghib mele triste; Naghib 
Mahfuz - Akhenaton, Mahfuz - Akhenaton, 
cel ce sălăşluieşte în cel ce sălăşluieşte în 
adevăr adevăr 

Mihail VAKULOVSKI Mihail VAKULOVSKI 
- Exerciţii pentru - Exerciţii pentru 
simbolistica trăirilor simbolistica trăirilor 
lui Cristian Robu-lui Cristian Robu-
Corcan //Ion Barbu: Corcan //Ion Barbu: 
Antologia poeziei Antologia poeziei 
româneşti la zid//româneşti la zid//
Învaţă să alegi cu Învaţă să alegi cu 
PUYA // ALTAR: PUYA // ALTAR: 
Atitudine // LUNA Atitudine // LUNA 
AMARA: Loc Lipsa AMARA: Loc Lipsa 

My3
Mihail VAKULOVSKI Mihail VAKULOVSKI 
- Paşii taţilor noştri - Paşii taţilor noştri 
(poem, în catalană de G. (poem, în catalană de G. 
Mureşan) Mureşan) 

Radu VANCU - Parinţi şi Radu VANCU - Parinţi şi 
copii (poezii)copii (poezii)

Mihai VIERU -  Mihai VIERU -  
Amsteldam (Poezii)Amsteldam (Poezii)

Maria DAVID - Friday Maria DAVID - Friday 
NightNight

Cosmin MANOLACHE Cosmin MANOLACHE 
- Ura lui Scarlat (proza) - Ura lui Scarlat (proza) 

Sorin DINCO -  Sorin DINCO -  
Bunăsearaprieteni Bunăsearaprieteni 
(Poem)(Poem)

Andra ROTARU - Long Andra ROTARU - Long 
life (Poezilife (Poezii)i)

Cristina ISPAS 
– Fetiţa (poezii)

ultima poveste şi prima poezie 
bunica apleacă încet galeata 
laptele alunecă pe smalţul mâncat 

de rugină
serile alunecă clătinându-se
în inima ta 
în inima ta ca o pasăre roşie
conturată fi n 
şanţuri înguste în praf
şi ana 
încălţându-şi sandalele
degetele ei răsfi rate
spatele curbat moale
n-a fost niciodată mai cald
bunica pune laptele pe foc
şi serile de nailon se strâng fâsâind 
în jurul lucrurilor
bunica încetineşte totul
când vrea
(şi ana 
care mă întreabă mereu
epuizant
eşti bine
eşti sigură că totul
e bine)

Oana Cătălina NINU - Oana Cătălina NINU - 
Stările intense (Poezii)Stările intense (Poezii)

Chris TĂNĂSESCU Chris TĂNĂSESCU 
- Cartea cu Venus - Cartea cu Venus 
(Poezii) (Poezii) 

Michael FRIEDRICH Michael FRIEDRICH 
- Nomine Dei (Poezii)- Nomine Dei (Poezii)

Victor NICHIFOR - 46 Victor NICHIFOR - 46 
(Poezii)(Poezii)

Dan RUSU - Căderea Dan RUSU - Căderea 
(Poezii)(Poezii)

Foto de Bogdan ALBEIFoto de Bogdan ALBEI

DOVLATOV în DOVLATOV în 
traducerea Lilianei traducerea Lilianei 
COROBCA COROBCA 

ANTOLOGIE 
TIUK!

Mihail VAKULOVSKI - Mihail VAKULOVSKI - 
Despre ce scrie George Despre ce scrie George 
Mureşan Mureşan 

George MUREŞAN 

- Poveşti adevărate 

(proză)

6
Dragomironiu şi cu nevastă-sa se 

înţelegeau şi nu prea. Deşi erau oame-
ni cumpătaţi, el obişnuia să-i arunce 
deseori în faţă paharul de sprit, mai cu 
seamă înainte de culcare. În schimb, 
după spusele vecinilor, ea îl alerga 
deseori în jurul clădirii cu manivela în 
mână, şi când îl prindea - mamă, mamă, 
era jale. 

Dragomironiu a pândit-o de mai 
multe ori la colţ pe nevastă-sa, să-i dea 
în cap cu o franzelă. Dar în general răcea 
aşteptând-o, şi apoi bolea la pat câteva 
zile.

Dragomironia, ca să-i facă în ne-
caz lu’ bărba-su, spărgea geamurile 
unul câte unul, ştiind că acestuia nu-i 
place zgomotul. Nu o dată au sunat la 
uşă trecători nemulţumiţi, cu cucuie, 
înapoindu-i pietrele de rinichi cu care 
Dragomironia îşi spărgea geamurile, şi 
ameninţând cu darea în judecată dacă 
lucrul urma să se repete.

Dragomironiu şi Dragomironia 
reuşesc în general să se poarte cu 
decenţă în societate, dar nu chiar în-
totdeauna. Cum întâlnesc un tort cu 
frişcă, se bagă unul pe altul cu capul în 
el. 

Ca să-i facă o farsă nevestei, Dra-
gomironiu l-a plătit o dată pe un şofer 
de tir turcesc să o necinstească cum se 
cuvine.

Dragomironia, nelăsându-se mai 
prejos, i-a ferfeniţit bărbatului singurul 
pantalon, astfel încât acesta a fost ne-
voit să se ducă la serviciu gol puşcă.

Când vor fi  la pensie amândoi, Dra-
gomironii îşi vor aminti cu drag de 
năzdrăvaniile lor din tinereţe.

Mihnea BLIDARIU - Mihnea BLIDARIU - 
România mea (poem)România mea (poem)

Alexandru VAKULOVSKI Alexandru VAKULOVSKI 
- Pizdet (Karaoke, - Pizdet (Karaoke, 
fragment inedit de fragment inedit de 
roman)roman)

Alexandru VAKULOVSKI Alexandru VAKULOVSKI 
- Letopizdet (fragment - Letopizdet (fragment 
de roman)de roman)

Dumitru CRUDU: Dumitru CRUDU: 
DIMITRIE (în română DIMITRIE (în română 
& catalană - trad. de & catalană - trad. de 
George Mureşan)George Mureşan)

Dumitru CRUDU - Dumitru CRUDU - 
Oameni ai nimănui Oameni ai nimănui 
(teatru) (teatru) 

Ştefan BAŞTOVOI Ştefan BAŞTOVOI 
- Iepurii nu mor - Iepurii nu mor 
(fragment de roman)(fragment de roman)

Ştefan BAŞTOVOI Ştefan BAŞTOVOI 
- Dumnezeu pe pod - Dumnezeu pe pod 
(poem)(poem)

Nichita DANILOV - Nichita DANILOV - 
Nevasta lui Hans şi alte Nevasta lui Hans şi alte 
prozeproze

Nichita DANILOV Nichita DANILOV 
- Centura de castitate - Centura de castitate 
(poezii inedite) (poezii inedite) 

Răzvan ŢUPA - Galeria Răzvan ŢUPA - Galeria 
de spermă salbaticăde spermă salbatică

Constantin ACOSMEI 

- Seducătorul (poem) 

(mai sunt ţigări până mâine
poftă de mâncare avem
          talent şi pastile
hai să intrăm în bucătărie
eu îţi arăt sângele meu
tu îmi arăţi sângele tău)

Svetlana CÂRSTEAN Svetlana CÂRSTEAN 
- Continuarea visului - Continuarea visului 
(poem)(poem)

YOYO - fragment de YOYO - fragment de 
roman de George roman de George 
VASILIEVICIVASILIEVICI

Daniel PIŞCU - Daniel PIŞCU - 
Jucătorul de cărţiJucătorul de cărţi

FĂRĂ ZAHAR - Episodu’ FĂRĂ ZAHAR - Episodu’ 
doi de la DOROHOI doi de la DOROHOI 
(texte) (texte) 

NECENZURAT: ALTAR, NECENZURAT: ALTAR, 
A. Vklvsk/TARA, A. Vklvsk/TARA, 
Iulian Ciocan, Mihnea Iulian Ciocan, Mihnea 
Blidariu, M. Vklvsk Blidariu, M. Vklvsk 

Aşteptam cărti pentru recenza-
re şi prezentare, invitaţia fi ind 
valabilă şi pentru reviste & edi-
turi (alea naşpa să nu trimită!). 

Adresa pentru corespondenţă:
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, 
bl. B 8 B, ap. 8, 500288, Braşov, pt 
revista Tiuk! 

Dumitru CRUDU – Prinţesa 
purcica (teatru) 

PROLOG 

CLOVNUL: 
Atâta lume aici s-a adunat ?! 
O, câţi copii aicea au picat?! 
Unii sunt graşi, iar alţii slabi, 
Unii sunt negri, iar alţii albi, 
Unii sunt înalţi, iar alţii pistruiaţi şi scunzi 
Unii au plete, iar pe alţii vrei să-i tunzi. 
Dar de ce încoace aţi venit, 
Mergând prin ploaie, ceaţă şi prin frig? 
Îmi pare că această lume multă este 
Dornică şi ahtiată de-o poveste. 
Copii, spuneţi-mi numai mie, în secret, vă rog, 
Aţi vrea ca totul să se schimbe într-un basm aici, pe loc?
Aţi vrea ca sala asta mică, cu scaune lungi, de lemn, 
să fi e sala unui rege ce domneşte peste semeni? 
Bine, copii, atunci aşa să fi e. 
Totul se va transforma în basm şi în poezie. 
Aceasta sală nu mai e o simplă sală,
Ci este o cameră regală.
Iar regele a intrat pe uşă,
Iar după el şi fata lui cea mare cu o papuşă,
Şi dupa ea încoace vine şi regina, 
Însa e atât de tristă că se stinge în jurul ei lumina. 
De ce e tristă, vreţi să afl aţi, copii? 
Atunci priveşte încoace şi o să ştii.



numărul 1, mai 2007
pagina 24

Frati-miu e mai mic decât 
mine cu doi ani juma-
te. Aşa a început totul. 

Când la noi, în Timişoara, în 
Piaţa Operei, dormeau oamenii în 
corturi şi strigau toată ziua „Jos 
comunismu’”, „Jos Iliescu”, „Hai 
Munteanu, hai kilometru zero al 
democraţiei”, Muscu (îl cheamă
Cătălin, da-i ziceam Muscu de la 
insistenţa de tânţar gonit cu care 
se milogea să-i dau să tragă din 
tutun, când eram în generală), 
deci frati-miu ăsta, Muscu, a 
cunoscut nişte nemţi veniţi din 
Berlin, din est, să se zgâiască la 
Rumunia proapăt eliberată, că
ăsta, frate-miu Muscu, făcuse 
Lenau-schulle şi vorbea nemţeşte 
ca ei. Cam tregări nemţii ăştia, 
cu bocanci, cu plete, cred că
fumau şi haş, dar până la urmă
frati-miu ăsta a plecat cu ei, în 
Berlinul lor de est. L-au trecut ei 
graniţa, în portbagaj, că frati-
miu ăsta, Muscu, n-avea viză.
N-am mai auzit de el nimic. 

Peste trei luni mă trezesc 
în faţa casei cu trei camioane 
cu crucea roşie pe ele. Veni-
se Muscu, şofer pe un camion 
cu ajutoare, medicamente şi
chestii pentru handicapaţi. 
M-am bucurat tare când l-am 
văzut, am plâns chiar, dup-aia 
l-am bătut rău, că bou’ n-avea 
carnet de şofer. Am lipit poza 
lui pe carnetu’ meu, că eu eram 
ziarist – cred că la „Timişoara” 
ori la „Gazeta de Vest” – şi nu-mi 
trebuia carnet. Pe vremea aia 
presa circula cu sticla de bere 
între picioare, la volan, miliţienii 
salutau respectuos, presa zâm-
bea înţelegător. Scria presa pe 
maşină, şi, de altfel, foarte cu-
rând, nici n-am mai avut maşină,
că s-au nasolit vremurile de nu 
câştigam la ziarul „Timişoara” cât 
de perechea de pingele pe care o 
omoram într-o lună de ubicuitate 
prin town. Am descărcat ajutoa-
rele (nu ştiu dacă erau expirate, 
eram inocenţi pe-atunci în sensul 
ăsta) la spitalele din oraş, şi la 
spitalul din Jimolia, un camion. 

A plecat iar, a prins în Berlin 
unirea lor şi câştiga cinci sute de 
mărci pe lună reparând Daciile 
esticilor, că aveau Dacii. Imediat 
m-am făcut bişniţar de Dacii. 
După aia am adus o maşină mică
de tipar, ca să-mi tipăresc singur 
operele, scosesem deja o carte 
de versuri, da’ lucram furibund 
şi mai aveam vreun metru cub 
de maculatură pe care, credeam 
eu, poporul o doreşte cu grăbire. 
Poporul însă habar nu avea, el 
căra rulmenţi la Istambul şi venea 
cu blugi Pyramida înapoi. În 
paralel, Gigi Becali creştea mai 
tare ca Făt-Frumos. Deja ducea 
camioane încărcate şi aducea 
camioane încărcate. De diferenţă
cumpăra Bucureştiul. Eu, prostu’, 
meşteream la rahatu’ ăla de 
maşină de tipar care nu voia să
facă din prima cărţi şi auzeam 
deja poporu’ afară fi erbând de 
nerăbdare. „Vrem cultură!” scan-
da fi ert poporul acela al meu. 
Ce să fac? Păi m-am împrumutat 
şi am făcut tiparniţa să meargă.
Asta era prin nouăzeci şi patru. 

Am început să scot cărţi
pentru doctori, ingineri, pocăiţi, 

musulmani, legionari democra-
tici etc. Toţi trebuiau să apară
cu grăbire. Cărţi urâte, prost şi
repede făcute, că fi ecare avea un 
popor în cap, care cerea Ope-
ra. Eu când mă uit pe fereastră
ca să văd poporu’ meu ce mai 
face, că dacă mai rabdă – afară
poporu nu-i. Îi găsesc la ferea-
stra lui Petre Roman scandând 
„Nu vrem Kent, nu vrem valută,
vrem pe Roman să ne conducă,
evident”. Atunci am plâns a doua 
oară. Seara m-am întâlnit cu 
Şerban Foarţă, cu Dan Ursachi şi
cu Bodnaru şi am făcut cele mai 
frumoase cărţi din România.

Tipu’ care a scris chestia 
asta e Gabriel Timo-
ceanu (Gabi, între noi), 

patronu’ editurii. N-are fente de 
patron, e băiat fain, poate cam 
prea fain. Omu’-i scriitor, dar 
de când a tipărit două volume 
de poezie (prin anii 90, aşa a 
zis, nu?), nu se mai lasă deloc 
publicat, deşi i-am spus – de nu 
ştiu câte ori – că eu cunosc o 
editură care scoate nişte cărţi
superbe, care a luat un gramădoi 
de premii pentru ele, care are 
colecţii de poezie (aia elegantă,
în care au apărut Foarţă, Şuşară,
Tolcea, Ioan T. Morar, A. Bodna-
ru, Duşan Petrovici, Cărtărescu, 
Petre Stoica, R. Wagner, D.M. 
Cipariu, Ionică Flora), de proză
(„Ariergarda”), de artă (albumele 
lui Silviu Oravitzan sunt... artă!), 
de medicină (aci am „împuşcat” 
până acum vreo cinci premii ale 
Academiei şi încă altele, ale 
feluritelor instituţii), de isto-

rie politică („Transatlantic”), 
de drept (în ţara strâmbilor), 
aşa..., unde ar putea fi  publicat. 
Sper să-l scot, la un moment 
dat, chiar aci, la „Brumar”. 

Fiindcă aţi afl at cum a început 
istoria editurii, sper că vă daţi
seama că n-a stat nimeni să
numere câte titluri au ieşit din 
tiparniţe, de la începuturi şi
până azi, da’ vreo câteva sute 
bune tot sunt, după socoteala 
mea şi după urmele descoperite 
prin depozit. În ultimii doi ani 
şi mai bine, de când îs niscai 
şef (director editorial), am 
publicat 130 de titluri. E bine? 

Una dintre părţile snăgoase 
ale „Brumarului” e că posedă
tipografi e. Una profi . La care 
s-a mai adăugat recent o sculă
nouă – PRESSTEK –, scumpă ca 
naiba, dar care tipăreşte... 
oglindă! Visul imaginaţiei, vorba 
aceea. Aşa că facem cum vor 
grafi cienii noştri. Avem patru. 
Toţi absolvenţi de Arte Plastice 
şi care mai de care mai inspirat 
şi mai dat în... graţiile muzelor. 
Loredana Tîrzioru, cu „ochiu-i” 
lucid, cu o nemulţumire veşnică
în colţul gurii, cu un cap plin de 
idei care-i înfl oresc pe copertele 
ori în corpul cărţilor, e şefă peste 
ei. Ei fi ind Cristina Bobirică,
Aurora Călin, Moldovan Sza-
bolcs (ce tip... internaţional!). 
Sebastian Urlică (omu-i şi lider 
într-o trupă rock, are şi ureche 
muzicală, dar şi privire ageră)
şi Gheorghe Stanjic (supranu-
mit Gicu) se ocupă de layout. 

Nu spun că noi am inven-
tat bibliofi lia în România 

(postrevoluţionară), dar dacă
daţi o raită prin librării o să
vedeţi cât de tare au început 
să semene – inclusiv ca format 
– cărţile de poezie ale altor 
edituri cu cele scoase de „Bru-
mar”. Noroc că-i altu’ conţinutu’. 

Ar trebui să scriu ceva despre 
„planuri de viitor”? Sau despre 
planul editorial? Nu mai am unde. 
Oricum, ne întâlnim la Bookfest, 
în iunie, şi-o să vedeţi pe rafturi 
cărţile... curg râu. Sau la 
www.brumar.ro Sau scrieţi-mi 
direct mie, că vă spun ce şi
cum. robiserban@yahoo.com 

Să ne-ntâlnim în biblio-
teci, ce pana noastră!

Robert Şerban (robiserban@yahoo.com)

 Brumar se prezintă

Prea multă carte strică la cap. Napoleon Robert

Treptele devenirii

Rodica Binder admiră Şovăiala lui Ioan T. Morar, de la 
Brumar. Târgul de Carte de la Frankfurt, 2006

Ed i t or i a d a
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