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Revista la PLIC este o publicaţie cu caracter interdisciplinar şi 
experimental pronunţat, care îşi propune să reflecte tendinţele artistice şi 
literare ale tinerilor din Republica Moldova şi totodată să răspundă într-un 
mod potrivit cititorului tînăr.

La baza sa se află principiul partajării colective a cunoştinţelor şi 
experienţei atît de semnificative pentru formarea unui discurs critic în 
sînul unui sistem corupt în plină expansiune. Marcat de politici populiste, 
provocări şi abuzuri, acesta marginalizează din ce în ce mai mult rolul unor 
platforme publice de exprimare liberă şi comunicare, descurajînd atitudinea 
civică în favoarea inducerii unor atitudini caracteristice consumatorilor 
fideli şi obedienţi.

Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori 
dar şi între exponenţi ai altor domenii precum sînt sociologia, antropologia, 
arhitectura şi urbanismul, politologia, economia şi altele, insistînd pe rolul 
şi importanţa artei într-o societate multiculturală ce se confruntă cu 
provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Identificarea, punerea în discuţie şi vizualizarea creativă a unor procese 
sociale importante constituie centrul redacţional de atenţie, astfel 
încurajîndu-se luarea de poziţie şi atitudine activă din partea autorilor 
dar şi întelegerea artei în sensul activ, drept mediu, care ar fi capabil să 
producă scurt-circuite în cadrul unei societăţi fragmentate din punct de 
vedere politic şi subdezvoltate din punct de vedere economic, precum şi să 
provoace atenţia cititorului/publicului, oferindu-i noi piste şi perspective de 
interpretare a cotidianului.

Revista la PLIC nu este doar o publicaţie tipărită – ea se vrea un generator 
de evenimente (lansări, recitaluri, expoziţii, etc.) care vor permite publicului 
să participe la configurarea caracterului său.
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Când vremea de afară avea culoarea coniacului şi în farfurie nu mai rămăsese nici o pelimeană, bredartistul merse până la un exchange, îşi puse 10 lei în buzunarul de la spate, îşi schimbă apoi toţi banii rămaşi în grivne şi o luă spre Gara de Nord.Ajuns în capitala Ucrainei, el 
coborî din autocar tulburat, 
cuprins de o incertitudine al cărei 
subiect era la fel de neînsemnat 
ca şi situaţia creată de starea 
incertitudinii însăşi, astfel încât se 
abţinu să mediteze asupra acestei 
situaţii. Avea nevoie de o reacţie 
dar, cum nu găsi nici un obiect care 
i-ar fi putut trezi vreuna, hotărî că 
trebuie s-o rupă din loc.

Spre deosebire de alţi turişti sau 
hoinari bludnici care vizitau pentru 
prima dată oraşul, el nu îşi luă 
hartă. Tot ce avea de făcut era să 
cumpere un bilet de 250 de grivne 
şi să găsească un complex numit 
“International Exhibition Center”. 
Lucru îndeplinit în câteva ore. 
Atunci, avînd punctul de reper 
localizat şi avînd toate neliniştile 
înlăturate, se opri la o măsuţă 
la “Vulpoiul Mihita”, undeva în 
vecinătatea staţiei “Livoberezsna”, 
şi servi foarte încet o şaormă...

Găsi foarte uşor acel hostel după 
schema desenată în caiet de 
către Lioşa. Îi deschise un tânăr 
pletos, mic de statură, cu o privire 
binevoitoare. În spatele său, o 
domnişoară în maiou alb şi şorţi 
din blugi tăiaţi, oprită în pragul 
unei uşi în drumul ei spre camera 
acelei uşi prin care ar fi avut să 

Minunata călătorie a sticlei de FANTA 
povestită de către un BREDARTIST 
întors de la KIEV

Vadim TZIGANASJ
intre îi spuse că poate vorbi în engleză şi, după ce se convinse că cei doi se înţeleg, îşi continuă drumul.

Tipul era un jurnalist brazilian stabilit de opt luni la Kiev, care cumpărase jumătate din ultimul etaj al acelei case şi îl transformase într-un hostel foarte comfortabil şi ieftin – 8 euro pe noapte. După ce schimbaseră doar câteva vorbe, acesta îi spuse că pesemne fu la „Prodigy” şi că tare ar fi vrut să fi mers şi el, dar trebui să renunţe de dragul muncii. Apoi îi arătă unde poate dormi, unde poate face un duş şi unde poate merge la control(la veceu adică) şi putu să observe că pe călător îl mulţumeau indicaţiile sale. Călătorul mai întrebă doar unde poate fuma, după care se întinse puţin să se odihnească.

După ce face un duş şi se simte foarte proaspăt, bredartistul fumează o ţigară, mai bea o gură din sticla de „Fanta” pe care o are în geantă şi se culcă liniştit în acest hostel din Kiev, gândindu-se pe o clipă la o femeie foarte frumoasă din Chişinău.

Vorbea cu Lioşa şi Saşa despre nişte comicsuri când începu să plouă încet peste Kiev, aşa că se ridicară de pe iarbă şi se porniră spre platforma din faţa IEC. Bredartistul se opri undeva în stânga cu o sticlă de coniac în mână aşteptînd să se micşoreze mulţimea de la intrare şi savura plăcut acel calm din lăuntrul său.

Şi când se făcu destul de rece pentru a se putea respira din greu la căldură, bătu un vânt de la miază-noapte şi fiecare putu deosebi câinele de lup. Atunci bredartistul intră în sală şi în acel moment melcii de pe capul lui şi-au scos coarnele. Maxim a ridicat microfonul şi a zis că fiecare din cei care sunt aici în noaptea asta e un dat dracului luptător – şi prin tot corpul bredartistului a trecut un fior nemaipomenit...
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Câteva ore mai târziu, când 
în sală s-au aprins luminile şi 
mulţimea se mişca uşor spre 
ieşire, el îşi cumpără o sticlă de 
„Fanta” cu 20 de grivne – ceea ce 
îi păru foarte mult pentru o sticlă 
de „Fanta” – dar după ce sorbi un 
gât îşi spuse că, fir-ar dracu, sticla 
asta de „Fanta” chiar face 20 de 
grivne şi se aşeză sprijinit de un 
perete alături de alţi tineri care 
respirau din greu aerul rece.Când uşa camerei se deschide 

pe la trei noaptea şi se aprinde 
lumina, bredartistul sare din pat 
nebun de tot şi urlă tare “NU” de 
sperie tot etajul pentru că visează 
cum cineva îi taie degetele de la 

mână pentru a pregăti afişul 
promoţional pentru a şasea 

parte a filmului “PUZZLE 
MORTAL”(SAW VI), care se 

preconizează a fi mai aiurea 
decât toate celelalte patru 

continuări luate la un loc.Dimineaţa era însorită şi el 
ştia că asta e o zi perfectă. 

Seara ajunse la gară cu numai 

cinci grivne. Se uita la preţuri 

în faţa unui butic şi îşi dădea 

seama că nu are cum să îşi 
cumpere şi ţigări şi ceva de 

băut de cinci grivne. Îşi aminti 

cum, atunci când a pornit la 
drum din Chişinău, şoferul le 

dădu tuturor pasagerilor câte 

un pachet pe care scria „Drum 

Bun” în care erau nişte biscuiţi, 

bomboane şi o sticlă de apă, 
un gest care i se păru foarte 

frumos. Îşi cumpără o cutie 

de ţigări de fix cinci grivne, cu toate că ceva parcă îi spunea că 
de data asta şoferul nu o să dea pachete de drum bun, dar asta nu-l 

neliniştea. Când autobusul porni 
motoarele se gândi că încă are în 
geantă sticla aia goală de „Fanta” 
pe care o poate umple cu apă plată de la vreun robinet când vor 

opri în drum pe undeva, şi că în 
autobusul ăsta îi va fi foarte greu 
să doarmă...

Înapoi la Chişinău, breadartistul 
află de pe un blog că un oarecare 
regizoraş pe nume Samuel BAYER pregăteşte un fel de spin 

off după „Nightmare on Elm Street” pentru aprilie 2010, şi se 
gândeşte că tare bine-ar fi să iasă 
un film bun, apoi primeşte un mail 
de departe, îl citeşte, se bucură, şi 
scrie înapoi că totul e fain.

După care se simte foarte proaspăt, fumează o ţigară şi se culcă liniştit în patul său, gândindu-se pe o clipă la o femeie 
foarte frumoasă din Kiev.

Mihail VAKULOVSKI

azi tata ar fi împlinit 60 de ani

de ziua lu’ tata am făcut doar ce i-ar fi plăcut şi lui să facă 
şi am mîncat doar ce-i plăcea şi lui
am băut doar ce i-ar fi plăcut şi lui să bea
aşa a ieşit
aşa a fost să fie
aşa 
s-a întîmplat
aşa

şi ca toate să fie şi mai învăluite în mister 
am pus pozele din ziua lui pe stick 
pe care i l-am împrumutat unui coleg 
care mi l-a întors virusat 
iar eu l-am formatat
aveam fotografiile doar acolo 
aşa că s-au salvat doar alea pe care le ştersesem 
şi rămăseseră la Recycle Bin 
nişte copaci plouaţi pe un deal 
o lună plină tremurînd între nouri...
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AMERIKA
Luca DINULESCU

Această ţară mi-a însoţit 
constant destinul de la 
vârsta de 23 de ani. Chiar 
dacă prima mea experienţă 
americană a fost mai 
confuză, a stat totuşi la 
baza preocupării mele 
pentru aprofundarea artei 
scenaristicii.

Numele meu e Luca şi, citind 
lucrul asta, e foarte posibil să vă 
întrebaţi: cine mai e, mă, şi ăsta? 
De unde tot apar indivizii ăştia de 
care n-am auzit niciodată? Lucru 
care e ok. Mă consider un outsider 
al literaturii române scrisă de cei 
care au acum fix 30 de ani, ceea 
ce nu mă deranjează deloc. Mă las 
descoperit atunci când e nevoie şi, 
spre bucuria mea, acum pare să fie 
exact un moment de genul ăsta. 

Misiunea mea aici este să vă 
povestesc experienţele mele în 
America, dintre care unele sunt 
chiar memorabile. Al doilea scop 
este mult mai practic, şi anume să 
vă împărtăşesc din ştiinţa scena-
risticii, aşa cum se studiază ea în 
universităţile americane. Un pri-
vilegiu de care m-am bucurat prin 
intermediul bursei J.W.Fulbright, în 
cea de-a doua mea şedere în această 
uriaşă, frumoasă şi nebună ţară. 

Am să intru direct în subiect, 
americăneşte. Este ianuarie 2003 
şi, împreună cu tatăl meu, Denis, 
aterizez pentru prima oară pe acest 
tărâm, în San Francisco, California. 

Oraşul este, nu mai are rost s-o spun, 
fabulos şi comunităţile artistice 
de-aici la fel. Pe de altă parte e atât 
de diferit de tot ce ştii din Europa 
– de Vest – că nu prea sunt termeni 
de comparaţie. Totul e diferit, de la 
marile freeway-uri pe care circuli cu 
80 mph până la oameni. 

Ca român, totuşi, mai ales venit 
aici pentru prima oară, e imposibil 
să nu te întâlneşti cu alţi români. 
Unii mişto. Alţii nu. În cazul nostru, 
îl vom avea ghid pe aşa-numitul 
Dottore, un individ straniu, care se 
vrea un fel de Don Corleone local. 
Evident, nu e. Nu e foarte clar 
ce face tipul aici, dar pe măsură 
ce trece timpul, aflăm despre el 
lucruri din ce în ce mai ciudate. 
Se zvoneşte că pe vremea lui 
Ceauşescu ar fi fost traficant de 
bilete la cinema Patria. Alţii spun 
că, tot în România, ar fi fost călcat 

pe cap de un tractor, motiv pentru 
care o parte din craniul lui e de fapt 
o bucată de metal. Nu ştiu dacă să 
cred asta, dar adevărul e că omul 
e destul de ţăcănit, lucru care face 
povestea cu tractorul destul de 
plauzibilă. Cert e faptul că, ţăcănit 
sau nu, Dottore trăieşte bine-mersi 
pe welfare, adică ajutor social. 

Povestea cu Dottore pe care vreau 
să v-o spun e în felul următor: într-o 
zi ne propune mie şi lui taică-miu 
o călătorie cu maşina lui de care e 
foarte mândru – un Dodge Le Baron 
de prin 1970 sau chiar mai devreme. 
Maşina e sexy, nu asta e problema. 
Ci faptul că are două locuri. Prin 
urmare, aţi înţeles, va urma un 
drum lung în care eu voi călători în 
portbagaj. Şi, poate vom mai face 
cândva schimb de locuri, ceea ce 
totuşi nu cred, pentru că sunt cel 
mai tânăr şi probabil cel mai capabil 
să îndur. 
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Despre destinaţie, Dottore nu are 
nici cea mai vagă idee. Planul lui 
e să ne arate America, dar nu ştie 
încotro şi nici cât va dura toată 
chestia. Pot fi zile, pot fi nopţi, pot fi 
ore. Vom vedea. Până la urmă traseul 
e stabilit spre nord, mai exact spre 
statul Oregon. Unde anume, nu se 
ştie. Dar sigur e faptul că ceea ce lui 
i se pare o joacă, arată mai mult a 
traseu de 1000 km dus-întors.  

Şi până la urmă se pleacă. Se trece 
peste Golden Gate şi se urcă pe 
highway 101, care e chiar prima auto-
stradă din America. De la o vreme, 
drumul e absolut superb pentru că 
merge chiar pe lângă Pacific. Valuri 
cât casa, soare, autostrada urcă, vezi 
oceanul de sus, păduri decupate din 
poze, neatinse, plaje la fel, biblia de 
neon e şi ea la locul ei. Deci cam tot 
ce trebuie.    

Problemele încep în momentul în 
care Dottore îşi dă seama că nu mai 
avem timp să ajungem unde vroia 
el. A străbătut vreo 200 km ca să-şi 
dea seama de chestia asta. Iar spatele 
meu e rupt din cauza portbagajului. 
Şi mai e ceva. Acum îşi dă seama 
că vrea neapărat să ne ducă înapoi 
de unde am venit, unde au nu se 
ştie ce de mâncare. Iar oamenii ăia 
închid, se pare, în cel mult două 
ore. Moment în care ni se trezesc 
dubiile. 

E clar ce urmează. Un drum înapoi, 
dar cu viteză mult mai mare şi deja 
pe timp de noapte. Iar Highway 
101 nu e luminat peste tot, mai ales 
acolo unde se ridică la vreo treizeci 
de metri deasupra oceanului. Iar 
pantoful lui Dottore apasă, nu se 
ştie de ce, din ce în ce mai tare, 
pedala de acceleraţie. Moment 
în care eu şi Denis ne speriem de 
goneta pe care o bagă omul şi ince-
pem să-l rugăm s-o lase mai moale. 
Moment în care se întâmplă urmă-
torul fenomen misterios: individul 
nu mai răspunde.    

Nu e nci o glumă. Dottore goneşte 
nebun prin noaptea americană, 
roţile muşcă uneori din marginea 
şoselei, oceanul gâlgâie malefic 
dedesubt, în vreme ce noi începem 
să-l implorăm să facă ceva. Pentru 
că noi mai vrem să mai trăim. Iar el, 
omul cu capul de fier, bişniţarul de 
la Patria, nimic. Parcă, parcă, să zic 
că se-ntâmplă ceva când taică-miu şi 
cu mine, ieşit din porbagaj, începem 
să-i cărăm pumni în umeri şi spate. 
Dar abia atunci. 

Se ajunge înapoi în San Francisco 
şi la nenorocitul de restaurant spre 
care gonise nebunul de Dottore, 
în clipa în care noi am depăşit 
cu mult momentul infarctului. 
Nebunul nu pare să realizeze 
însă starea noastră şi faptul că 
era să ne omoare pe toţi. El, 
mulţumit, observă că oamenii 
încă n-au închis şi mâncarea 
fabuloasă de care ne-a 
povestit e încă pe 
meniu. Drept 
care ne invită 
la masă pe o 
corabie care se 
află, nu ştiu cum, 
pe apă înăuntrul 
restaurantului şi 
unde tună şi fulgeră 
mereu. Frumos, 
altminteri. Exact când 
să ne mai calmăm, însă, 
dumicatul ni se opreşte în 
gură. Ştiţi de ce v-am adus 

aici? întreabă Dottore. Nu, zicem 
noi. Păi pentru că numai la ora asta 
e happy-hour.       

No comment. 

Acuma, dacă aş vrea să aplic câteva 
principii de scenaristică pe această 
poveste – sau pe oricare altă poveste 
– aş face următoarele lucruri: 

Aş stabili mai întâi care e genul 
filmului, deşi ţările cu cinemato-
grafie mai săracă nu au luxul de 
a pune întrebarea asta. Şi cu toate 
astea, trebuie să ştim, măcar pentru 
noi. E comedie? Dacă da, de ce fel? 
Romantică? Horror? Absurdă? 

Genul filmului e foarte important 
pentru că el stabileşte tonul general 
al acţiunii şi, în mare măsură, al 
dialogului. Asta înseamnă, de 
exemplu, că dacă vreau să fac din 
povestea cu Dottore o comedie 
romantică, n-o să prea scriu injurii 
decât dacă sunt absolut justificate în 
scena respectivă. Şi dacă vreţi încă 
un motiv pentru care se întâmplă 
lucrul ăsta, trebuie să spun că 
– cel puţin în America – genurile 
cinematografice au un public foarte 

bine definit. Şi, fiind 
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atât de bine definit, e clar că se ştie 
despre el ce anume suportă şi ce nu, 
până la ultimul detaliu. 

După ce am stabilit genul, mai 
facem un lucru important: stabilim 
protagonistul. În cazul de faţă avem 
trei personaje, dintre care numai 
unul poate fi protagonistul. Ar 
putea fi şi doi, să zicem în cazul 
în care am avea doi fraţi care se 
înţeleg foarte bine, sau chiar trei. 
Structura clasică, însă, merge pe 
un protagonist, dar şi aici alegerea 
e destul de liberă. Nu înseamnă 
că dacă eu am scris povestea din 
punctul meu de vedere, ea nu poate 
fi spusă şi din perspectiva altuia, a 
lui Dottore să zicem. Filmul poate 
să curgă foarte bine prin ochii de 
nebun ai lui Dottore, caz în care 
felul în care vede el lumea devine 
cel mai important şi îşi poate găsi 
eventual mai uşor justificarea. Caz 
în care celelalte două personaje 
capătă mai puţină importanţă 
şi devin, în general, actori mai 
degrabă pasivi la acţiunile şi hotă-
rârile pe care le stabileşte Dottore. 

Pasul următor ca să ne fie clar ce 
vrem să scriem este să definim tema 
filmului. Asta înseamnă că putem 
rezuma întreaga idee a filmului la 
o singură frază sau, uneori, chiar o 
simplă propoziţie. Ex: “Un băiat din 
România şi tatăl lui ajung în America, 
unde sunt “initiaţi” în viaţa locală de 
un om sărit de pe fix.” Făcând lucrul 
ăsta ne devine clar despre ce este 
vorba în film şi ne e mult mai uşor 
să n-o luăm pe arătură, scriind scene 

de umplutură, care nu au legătură 
cu ce vrem să povestim. Cu alte 
cuvinte, tema devine un instrument 
de control excelent, cu care putem 
verifica munca noastră scenă de 
scenă, minut de minut. Regăsim 
tema în scena în care Dottore o ia 
razna şi conduce cu 150 km/h, pe 
serpentine, lângă ocean? Da, pentru 
că face parte din “iniţierea” pe care 
a decis să le-o ofere. Şi tot aşa. 

Înainte de a încheia acest prim 
capitol, aş vrea să vă mai spun ceva. 
Ceva important. Asta nu va fi genul 
acela de rubrică în care cineva 
vă învaţă “scenaristica în 10 paşi 
simpli”. Sau “cum să scrii un film 
de succes în trei zile”. Nu, metodele 
de genul ăsta, după mine, sunt un 
fel de fast-food lipsit de consistenţă. 
Ceea ce vreau să discutăm aici 
sunt metode reale, care ţin de felul 
în care arată cu adevărat această 
industrie. Din acest motiv, vin şi 
adaug: nici o ştiinţă de pe pământ 
nu vă va ajuta să reuşiţi cu adevărat, 
ci însuşi talentul vostru. Ştiinţa 
vă va cizela ideile şi vă va oferi 
limbajul, nimic mai mult. Dar asta 
probabil că ştiaţi deja. 

Şi, poate cel mai important lucru, 
ceea ce vă trebuie pentru a reuşi 
în această meserie este încrederea 
în voi înşivă. În lumea asta trebuie 
să fiţi atât de determinaţi, atât de 
convinşi de ideile voastre, încât 
restul oamenilor să creadă că v-aţi 
pierdut minţile. Şi cu toate astea, 
e un amănunt atât de indispensabil 
că toate celelalte aproape că nici nu 

mai contează. Fără el, după părerea 
mea, nimeni nu trebuie să se apuce 
de aşa ceva. E o lume suficient de 
dură încât astăzi să fii la pământ şi 
mâine, poate, deasupra tuturor. De 
aici şi satisfacţia pe care o ai când 
reuşeşti.  

Pentru că scenaristica e un domeniu 
foarte dens, am să mă opresc 
momentan aici. Ştiu din proprie 
experienţă că nu e bine să încerci să 
reţii prea multe lucruri din prima. 
Le poţi fixa, însă, pe cele de început 
prin exerciţii personale de scriitură 
filmică. Ar trebui să fie o temă 
plăcută până data viitoare, când voi 
aborda problema antagonistului, a 
conflictului şi încă un instrument 
de lucru care se cheamă rules of 
the world. Bineînţeles, aplicate pe o 
nouă poveste personală din Amerika. 
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Ta t u a j e 

“Atlas de mitocănie urbană” este un alt fel de cod al 
bunelor maniere, realizat de Radio Guerrilla/Eliberadio 
şi publicat de Editura Art, un codru al bunelor maniere, 
ironic, mişto şi la mişto. Este un proiect gîndit şi rea-
lizat la radio, în timp, de aceea protagoniştii atlasului 
au fost bine aleşi şi caracterizaţi cu exactitate şi fiecare 
român se va regăsi cu siguranţă pe undeva (măcar), 
dacă e să comitem un exerciţiu de sinceritate, cum 
ne invită Craioveanu să facem (care... recunoaşte: 
„uneori pot fi chiar mai odios” decît... ei). Cartea 
este împărţită în trei părţi, trecutul şi viitorul fiind 
repede  mitocanalizate de Radu Paraschivescu şi 
Cristian Tudor Popescu, prezentul fiind, clar, interesul 
realizatorilor şi cititorilor atlasului, prefaţat de însuşi 
Neagu Djuvara. Mitocanii contemporani sînt băgaţi în 
seamă de Mitoş Micleuşanu, tăticul Planetei Moldova, 
Iulian Tănase, Liviu Mihaiu, Mihai Dobrovolschi, 
Călin Gheorghe, Vlad Craioveanu, Bogdan Şerban, 
Alex Vidia, Marius Vintilă, Matei Oprina şi Bogdan 

Ciuclar. Sînt puşi în „patret”, între patru rame 
lucioase, trelingarul din colţul străzii (cum de la ce 
vine „trelingar”? de la „trening”), gherţoiul de bloc, 
piţipoanca de companie, mîrlanul de Dorobanţi, băiatul 
de bani gata, dăunătoarea de portofel, bătrînelul de 
discotecă, mogîldanul de pază, nasolul de restaurant, 
bădăranul de cinematograf, snobul de eveniment, 
mocangiul de vernisaj, băgătorul în faţă la coadă, 
ţopîrlanul de transport în comun, agariciul de coloană 
oficială, necioplitul de şantier, impertinentul de taxiu, 
ghiorlanul de parcare, cocalarul de trafic, pomanagiul 
de campanie electorală, preacuvioasa de îngrămădeală, 
mojicul de iarbă verde, indolenta de magazin, ţăranul 
de mall, mitocanul de birou, atîrnătoarea de expat, 
şefuţul de companie, anonimul de forum, ghiolbanul de 
galerie şi îngălatul de gym. Portretele mitocanilor sînt 
scurte şi haioase, ajutate de desenele kitsch-oase ale 
publicitarului interesant. Am citit cartea în drum spre 
o întrunire de serviciu dinspre Braşov spre Oradea, o 
carte care se citeşte cu o plăcere cam sadică, pînă la 
testul de bune maniere de la sfîrşit, forţat şi scremut, 
bine, am rezistat doar pînă la întrebarea a 5-a... sau 
a 6-a... Deşi au fost cuprinse o groază de modele de 
mitocani de ambele sexe (motoul: „Lume, lume, e ceva 
de speriat, pe onoarea mea” – I.L. Caragiale), la fel de 
mulţi reprezentanţi au rămas – firesc – pe dinafară, dar 
cartea e astfel făcută încît fiecare dintre noi poate să 
se răzbune pe mitocanii care ne zgîrîie pe creier. Hai 
să mai amintim fiecare cîte încă un d’ăsta. Băiatul de 
băiat din scara blocului e fratele mai mic şi mai greţos 
al băiatului de cartier, mai fricos, dar mai flegmatic, 
din care am întîlnit de cele mai multe ori în scările 
blocurilor din Berceni, cel mai enervant mitocan, mai 
ales cînd te întîmpină cu „Vere, dă la şefu’ o ţigare, 
mînca-ţi-aş”, văr cu trelingarul din colţul străzii, nepoţi 
ai băbătiilor de pe banca din faţa blocului, Radio Baba. 
Doi amici din Cluj au venit la Braşov şi s-au dus în 
cartierul Tractorul, unde trebuiau să intre printre băieţii 
de bloc care erau aşezaţi faţă în faţă, scuipînd coji de 
seminţe & bale produs propriu. Amicii erau studenţi de 
la filozofie şi flegmele pe care le-au recepţionat în plină 
figură cred că i-au pus serios pe gînduri, despre sensul 
vieţii, naţiune, patriotism, sisteme filozofice, din astea. 
Marius Oprea, fiind întrebat de ce scrie despre securişti, 
deşi a avut mult de pătimit din cauza lor, a spus că aşa 
se răzbună pe ei: le scrie istoria. Acest atlas e un fel de 
răzbunare, dar credeţi că există mitocani autoironici? 

“Atlas de mitocănie urbană”, Ed. Art, Bucureşti, 2009

Atlas de mîntuire a mitocăniei româneşti
Mihail VAKULOVSKI
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XXVII
Unui prieten miop
Destinatarul scrisorii nu a fost identificat.

Te-ai dotat cu văzul miopiei contemporane şi crezi că judeci corect evenimentele! Concluziile tale-s putregai, n-au 
nici un Dumnezeu. Ce-o tot dai cu istoria? Istoria pentru tine-i moartă, e numai o carte închisă. Fără Dumnezeu, 
nu scoţi din ea mari concluzii şi învăţăminte; vei scoate numai cîteva, mărunte şi neînsemnate. Rusia nu-i Franţa, 
elementele franţuzeşti nu-s cele ruseşti. Ai uitat pînă şi de specificul fiecărui popor şi crezi că unul şi acelaşi 
eveniment poate acţiona identic asupra mai multor popoare. Unul şi acelaşi ciocan, atunci cînd cade pe sticlă, o 
face ţăndări, iar atunci cînd cade pe fier, îl îndoaie[1]. Ideile tale despre finanţe se bazează pe lectura cărţilor străine 
şi a revistelor englezeşti, de-aici un lanţ de gînduri moarte. Nu ţi-ar fi ruşine, un om inteligent, să nu pătrunzi tu nici 
o clipă în propria ta minte şi să nu dezvolţi tu o idee originală, ci o îmbuibi cu bălegar străin? Dar nici în proiectele 
tale nu văd nici un Dumnezeu; nu văd în vorbele din scrisoarea ta, în ciuda minţii briliante şi-ascuţite, ca Dumnezeu 
să se fi perindat prin gîndurile-ţi atunci cînd ai scris-o; nu găsesc în ideile tale nici o sclipire cerească. Nu, tu nu 
faci bine prin funcţia ce-o deţii, chiar dacă ţi-l doreşti atît de mult; faptele tale n-or să puiască plodul pe care-l 
aştepţi. Poţi face rău şi prin intenţii bune, aşa cum mulţi au şi făcut-o. În ultima vreme n-au provocat atîta dezordine 
oamenii proşti, cîtă au făcut ăia deştepţi, iar asta numai pentru că s-au încrezut în propriile lor puteri şi-n mintea 
lor. Eşti mîndru, dar cu ce te mîndreşti? Măcar cu mintea pe care o ai; dar nu, tu ai îngropat-o în gunoaie, o minte 
vastă cu adevărat remarcabilă, ţi-ai făcut-o venetică pînă şi pentru tine. Tu te mîndreşti cu o minte moartă, străină, 
şi spui că e a ta. Ai grijă de tine, te afli-n primejdie. Tu critici oamenii de stat şi vei ajunge un om de stat, pentru că 
ai capacităţile necesare; de-aceea ai grijă de tine cu şi mai multă băgare de seamă. Nu demara acele îmbunătăţiri 
care ţi-au umplut capul încă dinainte să-ţi intri-n atribuţii şi ţine minte că cea mai mică mişcare neatentă poate 
pricinui cel mai mare rău. Încă din proiectele tale din prezent începe a se vedea mai multa frica, decît precauţia. 
Toate ideile tale sînt îndreptate înspre evitarea a ceva ameninţător din viitor. De prezent să-ţi fie frică, nu de viitor. 
De prezent e lăsat de la Dumnezeu ca să ne-ngrijim. Cel care se-ntunecă de frica viitorului, acela a fost abandonat 
de puterea divină. Iar cel care-i cu Dumnezeu în suflet, acela priveşte luminos înainte şi-şi clădeşte din cărămizile 
prezentului viitorul cel strălucitor. Pe cînd tu eşti mîndru: nici acum nu vrei să poţi vedea; eşti încrezut: tu crezi că 
ştii totul; te gîndeşti că toate-mprejurările Rusiei îţi sînt deschise; gîndeşti că nimeni nu mai are cu ce te-nvăţa; te 
sforţezi din toate puterile să fii precum acei demnitari care au strălucit degrabă şi tot degrabă au şi dispărut, care 
aveau în ei totul pentru a face mult bine, care ardeau de dorinţa de a face binele, au robotit ca nişte furnici toată 
viaţa şi cu toate acestea n-a rămas nimic din urma lor şi le-a murit pînă şi numele; aşa cum dispare cercul pe apă a 
dispărut viaţa lor de pe suprafaţa Rusiei. Încă pînă acum, spre ruşinea noastră, ne mai arată europenii cu degetul 
spre oamenii lor de seamă, învăţaţi de care mai găseşti şi la noi cîteodată, dar şi oameni mai puţin învăţaţi; dar 
aceea măcar au lăsat după ei ceva pentru prezent, în timp ce noi ne-aruncăm la o mie de fapte şi toate o mie, precum 
colbul, se fac una cu pămîntul, la fel ca şi noi. Eşti mîndru, îţi spun, şi mai repet o dată: eşti mîndru; păzeşte-te şi 
fereşte-te din timp de mîndrie. Începe prin a te convinge că eşti cel mai prost din Rusia şi-abia de-acum urmează să 
te-nţelepţeşti cum trebuie, ascultă orice afacerist cu o asemenea atenţie ca atunci cînd n-ai şti nimica şi-ai vrea să 
înveţi de la el. Dar pentru tine-s o ghicitoare cuvintele mele; ele nu te vor influenţa în nici un fel. Tu ai nevoie ori 
de-o nefericire, ori de-o mare zdruncinare. Roagă-te la Dumnezeu pentru această zdruncinare, să-ţi scoată-n drum 
la slujbă vreo nenorocire de netrecut, să-ţi trimită un om care să te jignească şi să te înjosească în ochii tuturor, 
încît să nu ştii unde să te-ascunzi de ruşine şi să zdrobeşti dintr-o pălitură cele mai sensibile coarde ale aroganţei 
tale. Acela va fi adevăratul tău frate şi izbăvitor. O, cît de multă nevoie avem uneori de-o palmă dată după ceafă, 
public, în văzul tuturor!

1844[1] Parafrază după versuri din Poltava lui Puşkin: 
Trecînd prin malaxorul vieţii,
Rusia-i de oţel. Ciocanul,
Fărîmiţînd o sticlă, îndoaie burlanul.

Traducere de Igor Mocanu

Fragment din volumul Scrisori către 
prieteni de Nikolai Gogol, în curs de 

apariţie la Editura Cartier
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Nebunul 
Baştovoi

Alexandru 
VAKULOVSKI

Romanul Nebunul*, de ieromonahul 
Savatie Baştovoi, este într-o oarecare 
măsură autobiografic. Nu prin firul 
narativ, ci prin trăirile redate.

Când l-am cunoscut, acum mulţi ani, 
Baştovoi era tot timpul cu o gentuţă 
la el, în care erau nelipsite mai multe 
cărţi de-ale lui Freud şi Nietzsche. Nu 
trebuie să mai spun că era ateu convins 
(a spus-o singur, în mai multe texte), 
deşi era frământat de tema credinţei, 
ceea ce se vede încă din Elefantul 
promis, volumul său de debut.

Personajul romanului Nebunul este 
Sfântul Simeon din Edessa. Acţiunea 
are loc în secolul VI. Normal, nu ar 
putea fi vorba de autobiografic aici, 
dar părintele Savatie narează aşa, de 
parcă ar cunoaşte nu doar evenimentele 
istorice de atunci din interior, ci chiar 
şi ceea ce simte Sfântul Simeon cel 
Nebun, deşi i-a cunoscut biografia doar 
din cărţi, în special din Vieţile Sfinţilor.

După ani de pusnicie, Sfântul Simeon 
se întoarce în Emesa, unde a fost 

văzut ca nebun, pentru că frecventa 
bordelurile şi comedianţii. El ajunsese 
la un nivel în care şi-a stârpit patimile 
şi vroia să-i ajute pe cei căzuţi chiar din 
mijlocul lor, pentru că aşa i se părea 
mai corect, decât din singurătatea unui 
pustnic. 

Chiar din momentul în care s-a 
călugărit, părintele Savatie Baştovoi 
a fost privit ca un nebun chiar şi de o 
parte din prieteni. Probabil că a ştiut şi 
a simţit asta şi de aici vine înţelegerea 
vieţii Sfântului Simeon cel Nebun. 
Chiar şi din dedicaţie, părintele Savatie 
Baştovoi spune multe: „Dedic această 
carte tuturor celor care prin faptele lor 
s-au făcut plăcuţi lui Dumnezeu, dar au 
fost nesocotiţi de către oameni”.

Nebunul este o carte care merită citită, 
din mai multe motive. Pentru că e 
un roman reuşit care porneşte de la 
biografiile sfinţilor, un lucru cel puţin 
neobişnuit pentru literatura română 
şi pentru că e un nou mod de a nara 
al scriitorului Baştovoi, care nu se 
plictiseşte să ne uimească.

Recent, romanul a fost tradus în limba 
rusă, ceea ce ne bucură, pentru că 
merită citit de cât mai multă lume, 
pentru că are în el lucruri universale, 
deşi provin dintr-o lume îndepărtată şi 
străină nouă. Trebuie să menţionez şi 
traducerea excelentă în rusă a Antosiei 
Darca, unul din cei mai profesionişti 
traducători din română în rusă.

* Ieromonah Savatie Baştovoi, Nebunul, Ed. 
Cathisma, Bucureşti, 2009
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Părintele Iustin 
– condamnat pe viaţă?

Ieromonah 
Savatie BAŞTOVOIDupă ce a ispăşit 12 ani de chinuri în puşcăriile 

comuniste, Părintele Iustin a fost întrebat în faţa 
celorlalţi deţinuţi: „Spune, banditule, te-ai schimbat?” 
La care Părintele a răspuns: „Dar ce, eu am venit aici 
ca să mă schimb?” „Tu nu înţelegi, banditule, că noi 
te-am ascuns aici de furia poporului? Toţi te urăsc! 
Dacă te lăsam în libertate te sfîrtecau oamenii în 
bucăţi!” „Da? – a replicat Părintele – Duceţi-mă aşa 
tuns cum sînt şi lăsaţi-mă în gară la Tîrgu Neamţ, iar 
eu voi spune numai atît: Eu sînt Iustin! Şi să vedem 
ce-o să facă lumea”. Pentru 
aceste cuvinte Părintele a mai 
făcut încă patru ani de detenţie, 
fără nici o judecată, fiind în 
fiecare zi ameninţat cu moarte, ca 
unul care nu figurează nicăieri.

Prin lucrarea lui Dumnezeu, 
foştii deţinuţi politici au fost 
eliberaţi. Părintele Iustin, fiind 
călugăr, s-a dus la mănăstirea 
de metanie. Dar aici i s-a spus 
că nu poate fi primit. Atunci 
Părintele şi-a luat traista şi 
s-a dus pe un deal împădurit 
din ţinuturilea Neamţului. Şi 
într-adevăr, a fost destul să 
zică: „Eu sînt Iustin”, că toată 
lumea s-a strîns în jurul lui ca 
în jurul unui proroc. Să judece 
alţii dacă este sau nu minune 
ca un om ieşit din puşcărie, fără nici o leţcaie şi 
pe deasupra persecutat de mai marii bisericii, să 
ridice o mănăstire atît de mare şi frumoasă cum e 
cea de la Petru Vodă, care mai are şi un spital dotat 
cu tehnologie pe care puţine dintre spitalele din 
România o au.

Duhovnicii eliberaţi din închisorile comuniste au 
avut parte şi după eliberare de un regim special 
care seamănă mai mult a arest la domiciliu decît 
a libertate. Nici unul dintre ei nu a avut dreptul şi 
posibilitatea să se întoarcă în mănăstire, ci fiecare 
a fost fie trimis prin sate, fie duhovnici la maici, fie 
în străinătate. Securitatea a vegheat cu străşnicie 

ca aceşti oameni drepţi şi 
neînfricaţi să nu-şi facă 
adepţi, să nu reaprindă flacăra 
mărturisirii şi a jertfelniciei în 
generaţiile tinere, dar mai ales 
în rîndul monahilor, care şi pînă 
azi sînt consideraţi reacţionari 
sau potenţiali reacţionari.

Despre toate acestea am 
aflat din vorbirea nemijlocită 
cu aceşti duhovnici de care 
lumea nu este vrednică. Iar 
dacă smerenia lor îi opreşte 
să se apere de atacurile 
mincinoase ale celor care îi 
învinuiesc de „extremism” şi 
„neascultare”, mie mi s-a părut 
potrivit să dezmint toate aceste 
neadevăruri, pentru folosul 
obştesc al credincioşilor.

Nu am văzut niciodată oameni mai chibzuiţi şi 
mai preocupaţi de integritatea şi pacea Bisericii, 
decît cei care au trecut prin calvarul închisorilor 
comuniste. Nimeni nu poate spune că iubeşte 
Biserica, dacă nu-i iubeşte pe ei. Către unii ca 
aceştia a spus Hristos: „Cei ce vă ascultă pe voi 
pe Mine Mă ascultă, şi cei ce se leapădă de voi se 
leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se 
leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca 10, 16).
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„În două vorbe, e despre artă, 
despre artă şi frumuseţe”
Silvia MITRICIOAEI
Dacă l-aţi citit pe Vasili Grossman, 
o să vă placă Viaţa din visele lui 
Suhanov (Ed. Leda, 2007, trad. Irina 
Bojin), romanul Olgăi Grushin. O 
să vă încînte şi dacă vă plac Gogol 
sau Bulgakov. Mai mult, e posibil 
să vă placă chiar împotrivă acestor 
referinţe. Povestea pe care o spune 
Olga Grushin pare simplă: reputat 
critic de artă sovietică, Anatoli Suhanov 
îşi revizitează trecutul şi renunţă 
rînd pe rînd la toate alegerile sale 
contextuale. Doar că Tolea visează, şi 
în vis îşi aminteşte toată viaţa sa de 
pînă la momentul respectiv. Romanul 
din analepse, mai mult decît cel din 
prezentul povestirii, reprezintă o 
critică foarte atentă a politicii cultu-
rale a Rusiei roşii, de la discursul 
antiburghez inoculat micului Anatoli 
şi de la ruşinea de a picta dezmăţuri 
capitalisto-suprarealiste, pînă la epu-
rările, normele doctrinare şi cenzura 
des şi inegal invocate.

Stilistic, romanul excelează în latura 
lui suprarealistă. Obosit de schimbările 
pe care destinul său le suferă, Suhanov 
nu mai vede lumea prin ochelarii 
realismului socialist (ale cărui locuri 
comune le cunoaştem: muncitori privind 
optimist în zare, eventual ţinînd de mînă 
vreo ţărăncuţă care ştie, la rîndul ei, că 
lucează spre binele omenirii). În schimb, 
Suhanov începe să se intersecteze cu 
rude bizare coborîte din pînzele lui Dali, 
canari, sfinţi din biserici părăsite şi şoferi 
de taxi fantomatici. 

Tabloul idealizat arată aşa: un bărbat 
împlinit profesional, directorul şi 
cenzorul unei renumite reviste de 
artă, stă la masă cu soţia care îl adoră 
şi cu cei doi copii, iar în planul al 
doilea apar servitoarea, şoferul, 
subalternii. Dar dacă punem pînza 
sub lupă, culorile tonice maschează 
celălalt tablou, uitat de Suhanov în 
debaraua memoriei: un copil fascinat 
de arta Renaşterii, dar care-şi reneagă 

mentorul „burghez”, apoi un tînăr 
pictor cochetînd cu suprarealismul, 
dar care renunţă la idealuri pentru 
confortul material.

Problema apare atunci cînd cititorul, 
înaintea personajului însuşi, descoperă 
că viaţa pictată luminos a lui Tolea 
Suhanov maschează eşecul acestuia pe 
toate planurile. Căci el nu înţelege de 
ce articolul în care îl denunţă pe Dali 
drept anormal îi este refuzat (previzibil 
în politica de îngheţuri şi dezgheţuri 
succesive), de ce este concediat şi de 
ce, într-un fel sau altul, toţi membrii 
familiei îl părăsesc. Forţat de aceste 
împrejurări, descoperă în jurul lui alte 
prezenţe, mai puţin reale, dar mai pline 
de semnificaţie.

Dar, cum spuneam, nu realismul 
trasează linia de forţă a romanului, 
ci suprarealismul. Viaţa lui Suhanov 
începe să-şi piardă din liniaritate, 
pînă în punctul în care toate edificiile 
identităţii sale, clădite din uitare, 
rămîn fără temelia compromisului 
şi a obişnuinţei. Visele personajului 
nu mai aparţin registrului nocturn, ci 
interferează, pînă la identificare, cu 
realitatea moscovită. Decalajul dintre 
ele e anulat magistral de autoare, 
într-un stil la fel de eclatant ca cel al 
lui Bulgakov. Provocat de prezenţa 
insolită a unui văr necunoscut, identic 
cu farmacistul lui Dali, Suhanov nu 
doar că rememorează clipele esenţiale 
ale vieţii sale, dar începe să ia decizii 
asumate şi să le accepte pe acelea 
greşite. Ultimile pagini ale romanului 
îl arată într-o biserică părăsită, unde, în 
compania unui sfînt mucalit, rămîne să 
picteze după propriile-i rigori.

Am păstrat pentru final datele despre 
autoare, în speranţa că romanul 
va vorbi pentru sine. Născută la 
Moscova, Olga Grushin a studiat 
la Praga, apoi la Moscova şi este 
primul cetăţean rus care să fi absolvit 

o facultate în Statele Unite, unde 
locuieşte în prezent. Viaţa din visele 
lui Suhanov (The Dream Life of 
Sukhanov) este romanul ei de debut, 
pentru care a primit numeroase 
premii şi care a intrat în topul celor 
mai bune 10 cărţi ale anului 2006 
realizat de „Washington Post”. 
Fiica unor disidenţi, din amintirile 
cărora construieşte Moscova lui 
Suhanov, Olga Grushin ridică, prin 
acest personaj, problema pactului 
cu socialismul. De fapt, sugerează 
autoarea, nu colaborarea contează (în 
nici un punct al romanului nu impune 
o grilă morală), ci modul în care este 
aceasta asumată. Mai mult decît atît, 
scenariul pe care îl construieşte vrea 
să probeze ce poate să i se întîmple 
fiecăruia dintre Suhanovi. 

Pentru a nu aluneca spre citirea într-o 
cheie greşită a romanului, scriitoarea 
dezamorsează orice semn ce ar putea 
trimite spre ceva dinafara universului 
lui Suhanov. Spre exemplu, dacă 
acesta îşi aminteşte de îndemnul 
tatălui său de a nu renunţa să încerce 
să zboare (la ce profundă interpretare 
simbolică se pretează visul de a zbura 
nu mai este nevoie să subliniez), expli-
caţia ce survine se leagă de boala 
psihică a acestuia din urmă. În acelaşi 
fel, romanul reuşeşte să-l atragă pe 
cititor în universul său închis (dar nu 
lipsit de referinţe metatextuale, unele 
foarte subtile), să-l facă să-l înţeleagă 
pe Anatoli Suhanov şi să iasă din 
roman pe de o parte cu întrebări 
profunde despre propria-i identitate, 
pe de altă parte cu certitudinea unui 
roman excepţional.

Drept încheiere, vă propun un 
exerciţiu de imagologie comparată: 
vizitaţi site-ul autoarei (olgagrushin.
com), intraţi la secşiunea dedicată 
romanului şi vedeţi coperţile tuturor 
ediţiilor. Urmăriţi ce poveste spune 
coperta poloneză, ce poveste spune 
coperta ediţiei germane, apoi desenaţi 
propria voastră copertă. Ştim, vă va 
semăna. Să nu vă mire însă că îi va 
semăna şi lui Suhanov. Şi dacă aţi 
creionat propria voastră poveste, de ce 
n-aţi citi-o şi pe cea a Olgăi Grushin?

Cronică
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Republica Poetica -
                 Constituţie 
                           (în lucru)

Răzvan ŢUPA Noi, poporul poetic, pen-
tru afirmarea încrederii 
sincere, exprimarea fasci-
naţiei calme, irumperea 
bucuriei limpezi pasiunii 
clare, organizarea inten-
sităţii diurne a apropierii, 
uzitarea liniştii foşnitoare- 
atingere, şi a respiraţiei 
complete, hotărâm şi 
definim

Constituţia       
RePublIcII 
PoeTIce

1. Starea poetica 
a) Poetica este starea-stat 
transnaţional suveran, 
independent, unitar şi 
indivizibil

b) Forma de guvernare a 
stării-stat este republica 
poetica.

c) Poetica este o stare-
stat de drept estetică, 
socială şi democratică 
unde demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţii, 
dreptatea şi pluralismul 
poetic reprezintă valori 
supreme şi sunt garantate.

2. Suveranitatea
a) Suveranitatea 
transnaţională aparţine 
stării poetice, care o 
exercită prin formulări 
şi delimitări lingvistice 
desfăşurate explicit.

b) Nici un grup şi nici o 
persoană nu pot exercita 
suveranitatea în nume 
propriu.

3. Teritoriul
a) Teritoriul Poetic este în 
primul rând interior.

b) Frontierele stării sunt 
consfinţite prin definire 
textuală, cu respectarea 
principiilor şi a celorlate 
norme general admise ale 
poeticii netextuale.

c) Teritoriul este organizat 
sub aspect administrativ 
în poeme, poeţi şi poetici. 
Unii poeţi sunt declaraţi 
laureaţi.

d) Pe teritoriul poetic nu 
locuiesc persoane ci stări 
ale acestora.

4. unitatea şi egalitatea 
între persoane

a) Starea are ca fundament 
unitatea stărilor poetice.

b) Poetica este statul 
comun şi indivizibil al 
tuturor atitudinilor sale 
fără deosebire de rasă, de 
naţionalitate, de origine 
etnică, de limbă, de 
religie, de sex, de opinie, 
de apartenenţă politică, 
de avere sau de origine 
socială.

5. Cetăţenia
a) Cetăţenia poetică se 
dobândeşte, se păstrează 
sau se pierde în condiţiile 
prevăzute de dinamica 
poetică.

b) Cetăţenia poetică nu 
poate fi retrasă nimănui 
şi este asumată pe propria 
răspundere. Cetăţenii 
poeticii sunt respnsabili 
faţă de ei înşişi şi nu pot 
fi responsabilizaţi de 
altcineva decât pentru 
faptele celor din jur.

6. Dreptul la identitate
a) Republica poetică 
recunoaşte şi garantează 
persoanelor aparţinând 
minorităţilor emoţionale 
dreptul la păstrarea şi 
dezvoltarea şi exprimarea 
identităţii lor culturale, 
lingvistice şi religioase.

b) Măsurile de protecţie 
luate de republică pentru 
păstrarea şi exprimarea 
identităţii persoanelor 
aparţinând minorităţilor 
emoţionale trebuie să fie 
conforme cu principiile 
de egalitate şi de 
nediscriminare în raport 
cu ceilalţi cetăţeni poetici.

7. Poeticii din străinătate
a) Republica sprijină 
întărirea legăturilor 
cu poeticii din afara 
frontierelor ţării şi 
acţionează pentru 
păstrarea, dezvoltarea 
şi exprimarea identităţii 
lor etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase, 
cu respectarea legislaţiei 
statului ai cărui cetăţeni 
sunt.

8. Pluralismul în 
societatea poetică
a) Pluralismul în 
societatea poetică 
este o condiţie şi o 
garanţie a democraţiei 
constituţionale.

b) Poeticile se constituie 
şi îşi desfăşoară 
activitatea în condiţiile 
libertăţii absolute. Ele 
contribuie la definirea şi 
exprimarea voinţei poetice 
a cetăţenilor, respectând 
suveranitatea naţională, 
integritatea teritorială, 
ordinea de drept şi 
principiile democraţiei 
poetice. 
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9. asociaţiile
a) Asociaţiile se 
constituie şi îţi desfăşoară 
activitatea potrivit cu 
statutele lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la 
apărarea drepturilor şi la 
promovarea intereselor 
profesionale, economice 
şi sociale ale salariaţilor. 

10. Relaţii 
transnaţionale
a) Poetica întreţine şi 
dezvoltă relaţii paşnice 
cu toate statele şi, în acest 
cadru, relaţii de bună 
vecinătate, întemeiate pe 
principii şi pe celalalte 
norme general admise în 
societatea contemporană.

11. Societatea 
contemporană
a) Statul poetic se obligă 
să îndeplinească întocmai 
şi cu bună credinţă 

obligaţiile care îi revin din 
tratatele la care este parte.

b) Tratatele ratificate de 
instanţa interioară fac 
parte din poetica privată.

12. Simboluri poetice
a) Drapelul poetic 
este unul lingvistic. 
Elementele sale 
distinctive sunt 
asumarea discursului şi 
responsabilitatea poetică.

b) Ziua transnaţională a 
Poeticii este orice zi.

c) Imnul transnaţional al 
Poeticii este poemul.

d) Stema ţării şi sigiliul 
statului sunt stabilite prin 
formulare poetică.

13. Limba oficială
Orice limbaj folosit în 
comunicarea interumană 
şi chiar şi limbajele 
inventate sunt limbi 
oficiale în republica 
poetica.

14. capitala
Capitala Poeticii este 
interioară, personala si 
multiplă în manifestările 
exterioare. 

http://poetica.rocultura.ro
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Danil FAIZOV
Născut în anul 1978 în oraşul Igarka din regiunea Krasnoiarsk. De la 6 ani a locuit la Vologda, de la 20 – locuieşte 
la Moscova. Trei ani a făcut studii la Institutul Superior de Pedagogie, după care a absolvit Institutul de Literatură 
M. Gorki (cursurile poeţilor Tatiana Bek şi Serghei Ciuprinin). A editat volumul de poeme Abţibilduri (2007). 
Publică în revistele Arion,  Novâi mir, Znamea. Manager în sfera literar-culturală, împreună cu colegul Iuri 
Ţvetkov (născut la Chişinău în 1969) elaborând programe, seri tematice ce au loc în diverse aşezăminte, pe 
diverse scene şi spaţii publice din Moscova.

*  *  *
a nu spune nimic de ce durerea-ţi de cap e în toi
iată braţul slăbeşte şi timpu-nceputului s-a-nrăutăţit
n-ai frică de nimic şi nu butona tv-ul fără sens ca ameţit
oricum reînvie blonda de pe canalul 02
şi tu atingi ici unde se termină gâtul şi pare-un îndemn
de-a merge să mai bei ceva alcool
acest câmp al dragostei e un confuz câmp minat
pe care fără a întreba de cineva
îl duci undeva
pe mâinile tale – câmp gol

DRaGostE nEPĂMÂntEanĂ

Eu sunt ca o trecere subterană în goană
Prin care se perindă foarte multe
Frumoase idioate cu picioare lungi.
Iar prostul de el visează zi de zi
La o necunoscută cu fusta lungă
Care zboară sus peste pământ
Flirtând cu filfizonul semafor
Şi care deja nu mai foloseşte
Pierdutul tunel al trecerii subterane.

*  *  *

Iată capul ce zboară rotindu-se plângând
iartă-mă dar eu nicicum altfel nu pot 
să pierd şi să cred să gândesc şi să tac
şi la scara casei să-mi întâlnesc iubita

creşte cel copac şi miroase-acele flori
creşti înalţă-te şi tu
maturizează-te însuşind cât mai multe treburi
fiindcă chiar asta ţi-ai dorit-o

iar blugii bej deja să nu-i mai porţi
nu te arăta infidel celor pe care-i întâlneşti
şi vei fi beat şi luminos beat şi luminos
în a cincea zi de primăvară

*  *  *

E timpul oamenilor nespus de bine crescuţi
ce râd pe când ronţăie chipsuri-fisticuri
ce frecventează premiere teatrale self-performace
ce nicicând în viaţă nu au fost la galeria
celor onest aristocratici în nesimpatia lor faţă de plebe
ah de-aş avea eu atare nervi însă tu stai ca pe ace
meditezi şi din nou cazi pe gânduri
cafea ţigări camera de baie miros de clor
umbră să-ţi ştii locul să-ţi ştii locul umbră
acolo în odaia lumii s-au adunat cu toţii 
e sâmbătă şi aşteptăm mama de bătaie

ContRaCt DE CasĂtoRiE
................................................................... 
aspiratorul de praf şi-atâtea boarfe lasă copilul în pace 
el nu va purta ştrampi
iar o începi dar nu am eu nici un fel de insigne
niciunde astăzi nu mergem nici într-un fel de musafirie
nu ai văzut ţigările mele mai rămăseseră cam la 
jumătate de pachet
doamne cum poţi tu privi una ca asta nu e decât 
minciună ce să pierzi timpul
iar o să mă hrăneşti cu colţunaşi cu carne
şi unde vei fi tu ascuns berea

gata nu mai rezist cât se poate să ne tot bobinăm unul 
altuia nervii
du-te zice la masă macaroanele ţi s-au răcit demult
atunci te-am minţit că tu mi-ai fi fost primul bărbat.

*  *  *
Danei Davâdova

În curtea mică – filologie şi vin de Porto, alias portwein.
Nu prea înaltele noastre principii morale, stare sinuoasă.
Mâine nu-mi voi putea aminti, chiar ameninţat cu moartea,
Nici de versurile tale, nici de duduia nicicum frumoasă

Traducere
de Leo BUTNARU
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Ce-i chiar aici, alături, ascultând de trecerea cuvântului dintr-un rând
În altul, înghiţind lichid dintr-un gât de vas de culoarea ceaiului.
Ia-l, dragă, chiar de este de masă plastică, dar, totuşi, e pahar.
Mersi, zice, dar a bea dintr-un pahar – e tot frigiditate, poţi să spui. 
Doamne, păi asta-i tiza, chiar leit muza noastră.
Stă, ca după beţie, se clatină, bate cu degetu-n eticheta sticlei.
– Bătrâne, nu pot înţelege, ea e mai mare decât tine sau decât mine? 
  
Ţin minte, copil, urcam pe taburet, în mijlocul izbei
Şi urlam versuri. – Da, ortace, îmi amintesc şi eu.
O stâlceam pe Barto1. Şi pe Ciukovski2, şi încă pe cineva.
– Deci iată unde sunt rădăcinile postmodernismul şi-ale portwein-ului!
Fusese şi ea prezentă acolo. Iar acum abia de-şi stăpâneşte icnitura.

– Las-o baltă, bătrâne, astea toate nu sunt decât zădărnicie.
Poezia ar fi aceleaşi cuvinte ce-n vânt se vântură
Şi nu doar scăpătate de pe hârtie. – Ştii, amice, eu sunt liniştit
Doar dacă ambii răspundem egal de băutură.
– O, bătrâne, ăsta deja e Rodionov3, cuvintele lui!
– Ba nu, camarade, nici tu, nici eu nu-l cunoaştem personal, chiar aşa.
Să bem pentru filologie, şi pentru portwein, şi să uităm mânia.
Şi pentru că aşa-zisa „cultură” nu-i decât un canal tv, nimic altceva.

 
1, 2. Agnia Barto (1906–1981), Kornei Ciukovski (1882–1969) – celebri scriitori pentru copii.
3. Andrei Rodionov (n. 1971) – unul dintre cei mai reprezentativi tineri poeţi ruşi.

*  *  *

de la staţie o iei într-o parte printre grătare pentru şaşlâc
duduind cu geanta plină cu dezlegător de limbă diluant de creier
garanţie a fericirii pe malul unui râu nu prea mare
stă nu se ştie cine o exagerată exclamaţie de bucurie
ce se referă mai curând nu la tine
chiar dacă autocritica şi autoironia probabil ţin de poză
bineînţeles îţi strigă ţie iar apoi alcoolului ceea ce aduci şi lauzi

ca un rău necesar ghitara şi colegii de clasă cu care nu mai ai ce vorbi
programul discuţiilor amicale şchioapătă
vodca arde gâtul îl arde şi şaşlâcul
însă focul arde a dragoste de viaţă

totuşi ai făcut tu ceva în ultimii zece ani
cum să găseşti cuvinte cu care să le povesteşti
contabilei ira şi şoferului de troleibuz maks
în acest moment eşti ca un fel de bancnotă ce nu există
şi niciodată nu va exista coboară de pe calul tău de bătaie
în fond nu te-ai ocupa cu nimic serios

bătrâne mai stai mai rămâi aici
în ochii turmentaţi
se pot citi multe

*  *  *
         Iuliei Guguleva

Dar nu ştii
cu ce să plăteşti pentru zăpadă
şi pentru limonadă
atâta aur în lume nu se află
cu atât mai mult în crimeea
însă mare-i dorinţa să ai neamânat
şi posibil chiar totul
mai bogat sub aspect calitativ

încă nu a fost inventat preţul
mai minunat ca toate
mie însă nu că să-mi fie
bine
dar anume de asta şi sunt bun
să mă bălăcesc să-mi fac de cap
desprinzând de mare stropii
cu un briceag de buzunar

să mă umilesc fie soarelui
fie brânzei fie prundişului
coniacelor-vinurilor
să mulţumesc pentru toate
plescăiţi drăgălaşilor
peştişori de aur în toate
ploscuţele 
mele

*  *  *

ea spunea contez pe cumsecădenia ta
ba mai spunea şi alte lucruri neplăcute
în ce priveşte cumsecădenia ta în 
această chestiune
nu va exista nici tu linişte nici tu voinţă
nici tu leonardo nici tu boticelli

nu arare omul se creează pe sine din 
masă plastică 
din masă plastică şi plastelină
după care straşnuic mai suferă de lene
de cumsecădenie bunătate splin mut
de împunsătură lipsa banilor de generala
neaşezare a lumii
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Ficţionalizînd indicibilul
Literatura Holocaustului în tipologii

Silvia MITRICIOAEI
Dacă mai poate suscita o atare temă 
interesul scriitorilor, istoricilor şi filo-
sofilor deopotrivă ar fi o întrebare de 
prisos. Abordat din raţiuni diferite, în 
stiluri şi cu instrumente mai fruste sau 
mai complexe, Holocaustul a repre-
zentat punctul fragil al discursului 
identitar de-a lungul ultimelor şapte 
decenii. Întrebarea ultimă, comună 
tuturor abordarilor, rămîne: Cum a 
fost posibil?. Răspunsurile au venit, 
emfatice sau de-abia şoptite, atît de 
la supravieţuitorii lagărelor şi de la 
contemporanii acestora, dar şi de la 
urmaşii lor, fie rude ale primilor, fie 
moştenitori prin cultură ai tragediei.

Forma pe care au primit-o răspunsurile 
la această întrebare a punctat diverse 
probleme de metodă, în funcţie de 
generaţia căreia i-au aparţinut. Dacă 
după Theodor Adorno, care statua 
că, după Auschwitz, să scrii poezie 
reprezintă o barbarie, şi Elie Wiesel, 
cel ce explica faptul că, înlocuită de 
cuvinte, tragedia de la Auschwitz va 
fi denaturată, s-a mai scris literatură, 
motivul e unul singur. Dincolo de 
critica pe care filosoful german o 
face culturii europene şi de verdictul 
tranşant al supravieţuitorului evreu − 
asupra căruia va reveni, într-o formă 
literară, în romanul său Noaptea, 
Holocaustul trebuia explicat pentru 
întreaga umanitate, asumat de către 
victime şi de către călăi. Odată înlă-
turat tabuul incomunicabilităţii, discur-
surile au prezentat starea de lucruri: 
de partea victimelor, tăcerea a fost 
înlocuită cu scrierile memorialistice, 
de partea cealaltă a baricadei, cu bla-
mul. Supravieţuitorii lagărelor purtau 
asupră-le culpa de a fi încă în viaţă, iar 
contemporanii şi urmaşii funcţionarilor 
s-au confruntat cu vina unei atît de 
copleşitoare moşteniri. Despre răul 
nazist puteau vorbi fie volumele de 
memorii, fie cele de istorie, dorite a fi 
imparţiale. 

Aşadar, scrisul despre Holocaust a 
cunoscut trei etape majore, fiecare 
cu particularităţile ei. Pentru prima 
generaţie, trauma recentă nu a putut 
fi pusă în scris, adevărul istoric fiind 
căutat dincolo de graniţele literaturii. O 
perioadă de tranziţie este reprezentată 
de volumele de memorialistică, unde 
aceeaşi nevoie de autenticitate conduce 
firul povestirii. Memoria însă, pusă în 
cuvinte, devine autonomă: surprinde 
aspecte insolite, găseşte continuităţi în 
evenimente disparate, pe scurt, capătă 
literaritate. Primo Levi, Elie Wiesel, 
Georges Perec sau Imre Kertesz sînt 
doar cîteva dintre numele care au făcut 
trecerea spre etapa a doua, în care 
scriitorii supravieţuitori ai lagărelor 
− majoritatea copii la momentul 
deportării − au transpus amintirile în 
naraţiuni retrospective şi revelatoare. 
Perspectiva lor nu este − şi nu poate 
fi − neutră, drept pentru care prozele 
autorilor amintiţi reprezintă testamente 
privitoare la răul absolut şi la conse-
cinţele acestuia. 

O a treia etapă este reprezentată de 
ficţiunile propriu-zise despre Holo-
caust, cu prelungiri de la proza ger-
mană a culpabilităţii (Günter Grass 
sau Heinrich Böll) pînă în contempo-
raneitatea imediată (Michel Tournier, 
David Grossman sau Jonathan Littell). 
Libertatea de a ficţionaliza răul a 
venit în contradicţie cu dreptul la me-
moria fidelă a răului trăit. Nu doar 
supravieţuitorii, dar şi spectatorii 
imparţiali − dar pot exista martori 
imparţiali ai Holocaustului? − au fost 
ultragiaţi chiar şi numai de ideea 
de a face din experienţa lagărelor 
altceva decît ce a fost, de a transforma 
trauma. Mai mult decît atît, în cău-
tarea răspunsului la acea singură 
întrebare semnificativă, cîţiva dintre 
scriitori au dat cuvintul, în ficţiunile 
lor, funcţionarilor nazişti, figuri ce erau 
menite să ofere răspunsuri asumabile, 

mai mult sau mai puţin raţionale, 
pentru drama iraţională. 

Relaţia dintre nucleul brut şi forma 
finită se arată dificilă în cazul lite-
raturii Holocaustului, ori pentru că 
materialul brut al memoriei, refulat, 
trebuie să-şi găsească cea mai potrivită 
formă stilistică, în cazul scriitorilor ce 
au trăit experienţa lagărelor, ori pentru 
că, în cazul descendenţilor acestora, 
mărturiile şi documentele cercetate 
erau succinte şi categorice. Oricărei 
generaţii i-ar fi aparţinut, ficţiunile 
despre Holocaust s-au confruntat, în 
ultimă instanţă, cu un set de criterii 
morale:  din ce perspectivă se poate 
scrie? A victimei, caz în care trebuie 
doar să aduci mărturii sau, mai mult 
decît atît, să încerci să găseşti meca-
nismele care au dus la dezastru? A 
agresorului, caz în care trebuie să 
dai sentinţe sau, dimpotrivă, poţi să 
vezi lururile din interiorul sistemului 
ideologic? Cît de departe poţi merge 
în a disculpa? Memoria culturală este 
sau nu în dezacord cu liberatea de 
expresie, în spaţii şi momente anume?

Analiza mea va avea în vedere cîteva 
romane a căror temă subiacentă este 
Holocaustul. Spun subiacentă pentru 
că, deşi problema este răul nazist, 
fiecare scriitor încearcă să o depă-
şească, într-o direcţie sau alta − filo-
sofică, identitară, de cunoaştere sau 
de asumare. Astfel încît romanele la 
care mă voi referi trimit invariabil la 
traumă, dar o valorifică altfel. Cele 
mai simple criterii de evaluare ar 
fi: specia literară, proporţia dintre 
memorie şi ficţiune şi stilul în care 
această proporţie este transpusă în 
scris, momentul istoric la care a apărut 
respectiva proză şi mai ales vocea 
narativă care asumă povestirea. Fără 
a încerca o demarcaţie între agresori 
şi victime, voi analiza de fiecare 
dată două romane, unul din literatura 
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israeliană, iar celălalt din literatura, 
să spunem, universală (nu folosesc 
sintagma de literatură evreiască pen-
tru că nu o găsesc funcţională: ce au în 
comun Bernard Malamud şi Norman 
Manea?!). Răspunzînd de fiecare dată 
unui singur criteriu din cele enunţate, 
analiza va ilustra două feţe diferite, 
dar care nu se exclud, ale aceleiaşi 

ARTA URII LA MOLDOVENI
Dumitru CRUDU

realităţi: două romane în care nazismul 
este alegorizat − Vrăjirea lui Hermann 
Broch şi Badenheim 1939 al lui Aharon 
Appelfeld; două volume în care instan-
ţele narative presupun o privire naivă, 
dar care permit, de fapt, ca verdictele 
să fie pe atît de dure pe cît de inocentă 
este privirea martorilor − Povestea 
unei vieţi a aceluiaşi Aharon Appelfeld 

şi celebra bandă desenată Maus a lui 
Art Spiegelman; două romane în care 
funcţionarii nazişti au primit drept 
de expresie, nu pentru a se disculpa, 
ci pentru a se prezenta în ceea ce au 
considerat autorii a fi adevărata lor 
identitate − Vezi mai jos: dragostea al 
lui David Grossman şi Binevoitoarele 
lui Jonathan Littell.

Pentru ca eseul memorialistic al lui lui Constantin 
Cheianu Sex /perestroika să fi fost cu adevărat 
excepţional, autorul ar fi trebuit să se debaraseze de 
una dintre liniile de subiect care traversează cartea, 
cea în care discursul despre sex se suprapune peste un 
discurs antisovietic, întrucât frivolizează  substanţa 
volumul său. Or, mizele cărţii sale nu ar trebui căutate 
în faptul că dezinhibarea sexuală o potenţase pe cea 
revoluţionară sau invers, ci în capitolele dedicate artei 
urii la moldovenii sovietici. Dacă ar fi să extragem doar 
acest nucleu ideatic şi am avea o carte extraordinară. 
Ca nimeni altul, Constantin Cheianu reuşeşte să arate 
cum moldovenii sovietici erau dresaţi să urască ” 
imperialismul american, capitalismul în general” şi pe 
“…disidenţii sovietici” dar mai ales, ” să dispreţuiască 
un popor numai pentru că vorbea aceeaşi limbă.”

Pentru moldovenii sovietici, zice Constantin Cheianu, 
” România trebuia să fie un fel de “duşmanul numărul 
doi”, după imperialismul american.” De aceea, era un 
risc necugetat şi foarte periculos să zîmbeşti în direcţia 
României. Imediat cădea măgăreaţa pe tine şi, vorba 
lui Constantin Cheianu, “deveneai duşman al poporului 
moldovenesc (implicit, sovietic), nici mai mult, nici 
mai puţin, şi s-a zis cu cariera ta, s-a zis cu liniştea, cu 
sănătatea.”

Televiziunea, mass-media, manualele şcolare, orele 
de cultură politică, romanele, poeziile, spectacolele 
de teatru, cîntecele, toate împreună îi învăţau pe 
moldovenii sovietici să considere România un fel de 
“gunoi duşmănos”, după cum îşi aminteşte Cheianu, 
care susţine că “în spaţiul informaţional moldav era 
obligatoriu ca periodic să fie răsturnată cîte o cisternă 
de zoi peste România.”

Ba mai mult decît atît, cei care doar pronunţau numele 
ţării vecine deveneau suspecţi în ochii kaghebeului. De 
aceea, zice Constantin Cheianu, “cuvintele “român”, 
“România” şi toate derivatele lor erau sinonime cu 
“nenorocire”. Cînd le rosteai, dădeai de naiba.”

Constantin Cheianu îşi mai aminteşte că cei care încăl-
cau aceste interdicţii interiorizate erau trimişi la ospiciu.

Cei care urau cel mai tare imperialismul american, 
Europa, capitalismul, dar şi România se bucurau de 
cele mai mari onoruri în Uniunea Sovietică. Poeţii care 
propagau în poeziile lor o ură acerbă faţă de România 
deveneau academicieni, erau recompensaţi cu premii de 
stat, li se dădeau pe gratis apartamente. Pentru a reface 
şi mai bine atmosfera înveninată din acea perioadă, 
Constantin Cheianu îşi aminteşte că un scriitor mediocru 
devenise faimos şi fusese făcut Erou al Muncii Socialiste 
doar de aceea că, afirmă Constantin Cheianu, “într-un 
poem de a-l său rimase “România” cu “pîntecăria””.

Raţiunea de-a fi a Republicii Sovietice Socialiste 
moldoveneşti, susţine Constantin Cheianu, consta în 
“ura faţă de România”.

Este clar pentru toată lumea care erau mobilurile urii, 
dar e de neimaginat faptul că aceasta putuse lua nişte 
proporţii cosmice, scoţînd din uz fondul neologistic al 
limbii. Constantin Cheianu îşi aminteşte că fusese luat 
în furci de profesorul său de la şcoală care-l bănuia 
de antipatii sovietice doar pentru că folosise într-o 
compunere cuvîntul “incomensurabil .

Într-un cuvînt, cartea lui Constantin Cheianu 
monografiază foarte reuşit modul în care ideologii 
sovietici încercaseră să-i invete pe moldovenii sovietici 
să se urască, în cele din urmă, pe ei înşişi.
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Crocodilul
             în generator
Croissant sau mămăligă?
Sigur că mămăligă. În codul meu genetic e mămăliga. 
Nici nu ştiu ce-i asta croissant, pentru mine e ceva care 
sună cumva elegant, franţuzesc, dar nici nu ştiu cum e 
gustul croissantului. 

Mai ieri te suiai pe bicicletă şi porneai curajos spre 
Paris. Acum ai luat însă avionul, dar destinaţia a 
rămas aceeaşi. Cu ce planuri noi iar acolo?
Am fost selectat de ICR Paris cu un proiect pe care îl 
propusesem în cadrul programului frasq. Îmi doream  să  
realizez o instalaţie folosind nişte obiecte concrete, este 
vorba de bine cunoscutele sacoşe cu inscripţia Chişinău 
2009/ Moldova 2009. Proiectul însă a început să se 
schiţeze odată cu prima mea vizită la sala unde aveam 
să expun, Le Generateur. Sala era destul de mare, avea 
în jur de şase metri înălţime, şi atunci m-am gândit la o 
lucrare care să se integreze în spaţiul respectiv. Doream 
să construiesc o carcasă după modelul Arcei Biruinţei 
din Chişinău pe care mai apoi să o îmbrac cu sacoşe. 
Aceasta urma să fie suspendată de pereţi şi să aibă 
posibilitatea de a se balansa asemenea unui scrânciob la 
aproximativ un metru de podea. În fiecare din spaţiile 
goale ale pilonilor, cineva trebuia să stea şi să facă o 
anumită activitate, unul să calce lutul, altul să aleagă 
fasolea ori să tapeze, iar altcineva trebuia să legene 
arca. Faptul că erau nevoiţi să se deplaseze conform 
balansului îi punea pe cei din interior într-o situaţie de 
disconfort. Iar această situaţie de disconfort seamăna 
cu situaţia în care suntem noi basarabenii, mereu în 
experimente de tot felul din partea unei Uniuni sau a 
alteia, într-o permanentă adaptare imediată la altceva.

Cum a fost primit proiectul?
După ceva vreme, directoarea artistică şi comisarul 
expoziţiei m-a invitat în oraş pentru a discuta despre 
proiect şi am ajuns împreună la concluzia că acesta era 
imposibil de realizat din mai multe motive. În primul 
rând, instalaţia era prea mare – ar fi avut trei metri 
înălţime şi doi jumătate în perimetru, apoi era prea 
grea, iar ei nu aveau personal pentru a o agăţa. M-a 
făcut să renunţ faptul că mi-au spus că nu se integra 
în conceptul proiectului. Am vrut disconfort, am avut 
disconfort. Şi atunci m-am văzut obligat să propun 
altceva în numai două săptămâni. 

Ceea ce bănuiesc că a fost destul de dificil....

Eu m-am simţit foarte neplăcut pentru că s-a întâmplat 
aşa ceva cu o lucrare a mea. Pe mine nu mă interesează 
dacă era o idee bună sau rea, eu vroiam să o fac. Şi am 
propus apoi o chestie mai uşoară, mai imediată: să fac 
un cerc în jurul Parisului cu roaba şi să fac un filmuleţ 
despre asta, iar acest filmuleţ să fie o parte din lucrarea 
propriu-zisă. 

Aceasta urma să fie, de fapt, o pedeapsă. Şi aici e o 
poveste interesantă. Am întâlnit într-o zi întâmplător, 
plimbându-mă prin oraş, un compatriot de-al nostru. 
L-am auzit vorbind la telefon şi m-am apropriat de el. 
Mi-a povestit despre viaţa lui la Paris, era deja de opt 
ani stabilit acolo; spunea că are copii şi povestea tot 
felul de chestii. Şi nu mai ţin minte exact cum, dar a 
spus că în Paris locatarii nu plătesc pentru apa potabilă, 
în timp ce în suburbii, plătesc. Şi m-am agăţat imediat 
de lucrul acesta ca de ceva de la care se poate construi 
o lucrare, şi le-am prezentat ideea. Nu după mult timp, 

Interviu
cu Ghenadie POPESCU 

realizat de Andreea TOMA
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am stat şi cu altcineva de vorbă care mi-a explicat 
că acel lucru nu era adevărat: nu e nici o nedreptate 
socială la mijloc, ci doar modalităţile de plată diferă. 
Şi atunci eu m-am hotărât să mă autopedepsesc pentru 
utilizarea informaţiei false în construirea unei lucrări.

M-am plimbat cu roaba prin periferie, la graniţa dintre 
Paris şi suburbii şi periferia devenea în acest caz o linie 
de demarcaţie între cei din stânga, care nu plătesc şi cei 
din dreapta, care plătesc. În felul acesta eu îndreptăţeam 
ruta asta cu roaba, aceasta fiind o modalitate a mea de 
a face lucrări. Pentru că eu folosesc în lucrările mele 
aceste drumuri – cu roaba , cu bicicleta, nu contează 
– este o continuitate .

Iar pedeapsa era ca eu să stau într-o cadă care, în 
loc de apă, să fie plină de pungi transparente şi 
cu ele să mă spăl „de păcate” iar alături să fie un 
televizor pe care să fie proiectat filmul cu ruta. Am 
adunat fotografii de pe parcurs şi imagini şi a ieşit 
un film de aproximativ 14 minute, atât cât a durat şi 
performance-ul propriu-zis, care a fost prezentat în 
WC-ul sălii Le Generateur. După cum mi-a zis mai 
apoi directoarea artistică, aceasta a fost prima lucrare 
care s-a desfăşurat în alt spaţiu decât acela al sălii. 

Ai deschis practic alt spaţiu...

Da. Şi mai mult de atât, până şi cada pe care am folosit-o 
are o poveste. Pe trei octombrie a fost Noaptea albă a 
muzeelor, în tot oraşul se întâmplă multe evenimente 
artistice. În sala La Generateur a fost la fel un eveniment 
artistic care s-a terminat târziu în noapte, iar după aceea 
am rămas cu mai mulţi colegi la un pahar de vorbă.  
Lumea s-a înviorat şi ne-am dus cu toţii şi am furat cada 
de la un depozit de lângă un pod, apoi am cărat-o în jur 
de 3000 de metri până la galerie, cu cântec şi chiot.

Lucrarea a fost prezentată duminica trecută (N.R. 18 
octombrie). La început nu ştiam ce nume să-i pun, dar 
până la urmă am numit-o Crocodil, de la jocul cu acelaşi 
nume, care are la bază gesturi. Spui un cuvânt la ureche 
şi apoi persoana căruia i-l spui trebuie să gesticuleze 
astfel ca ceilalţi oameni să îl ghicească – aşa era şi 
situaţia mea acolo, unele cuvinte le înţelegeam, dar în 
rest mai mult prin gesturi comunicam.

Cum ai interacţionat cu artiştii de acolo ?

Cum spuneam, a existat acolo problema lingvistică, 
însă cel mai tare am găsit limbă comună cu o doamnă 
din Japonia,Tsuneko. Era o doamnă foarte curioasă 
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care semăna mult cu bunica mea - aceeaşi privire 
severă, serioasă, dar în acelaşi timp haioasă – aveai 
impresia că în momentul următor va face ceva absolut 
contradictoriu cu imaginea pe care o prezintă.  Ea a 
avut un proiect bazat pe o piesă de Bruce Nauman 
despre violenţă şi eu am ajutat-o să asambleze mobilă 
pentru acesta. 

Cu alţi artişti nu am prea interacţionat, s-a apropriat 
cineva de mine şi mi-a propus o colaborare pentru 
că i-a plăcut lucrarea şi vroia să colaborăm tot în 

sfera performance-ului, însă eu nu sunt un performer, 
acţiunile mele sunt de alt gen. Ele sunt mai mult legate 
de drumuri, acesta este un vis nerealizat al meu care, 
pus în practică în modul acesta caraghios al mijloacelor 
de artă contemporană.

Totuşi, cum sunt artiştii de acolo  faţă de cei din 
Chişinău, spre exemplu? Şi arta de acolo?

Acolo e un volum imens de artă faţă de Chişinău. E cu 
totul altceva, alt context, dar eu, necunoscând contextul 
atât de bine, nu pot să fac o apreciere. Am văzut lucruri 
care mi s-au părut foarte interesante, care într-un fel pot 
fi văzute şi la noi, însă acolo posibilităţile financiare şi de 
expunere sunt mult mai mari şi mult mai diverse. Acolo 
lumea face lucruri aparent neserioase într-un mod foarte 
serios, asta e o metodă de terapie personală în raport cu 
societatea. Artistul a fost mereu într-un disconfort cu 
societatea şi a produs disconfort, printre altele. 

Şi te-au influenţat într-un fel?

Nu am fost influenţat de la colegii de artă. Mă 
influenţează mai degrabă o bucată de pâine. Acolo arta 
e prea multă, nici nu am putut să consum atâta, mă 
epuizam, vroiam pur şi simplu să ies. 

Cu ce aminitiri plăcute rămâi după această vizită?

Au fost de toate, dar şi momente care mi-au provocat 
situaţia asta neplăcută de a nu putea vorbi, boala asta 
a câinelui – vrei să spui, dar nu poţi. Nu am avut 
niciodată o experienţă aşa îndelungată în starea asta. 
Dar am hoinărit prin Paris, am mers foarte mult pe jos 
şi am făcut o mulţime de poze din care sper să montez 
un filmulez cu sacoşa de care am spus. Mergeam şi o 
amplasam în diferite situaţii, ca şi cum povestea ei era 
povestea mea. Aşa aveam impresia că sunt ocupat.

Au fost lucruri care nu ţi-au plăcut?

Un lucru nu mi-a plăcut: scotch-ul la noi e ieftin, la 
ei e foarte scump şi prost, apoi semafoarele prea mult 
stau la culoarea roşie, dar în rest acolo toată lumea 
permanent zâmbeşte; nu este ca la noi starea asta de 
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crispare. Lumea e multă, se consumă mult, dar oraşul 
e permanent curat. Lumea face sport  într-un fel care e 
isteric – adică toţi fac sport, şi mici şi mari, şi batrâni şi 
tineri – aleargă, sunt foarte multe spaţii aranjate pentru 
sport. Suburbiile au multe parcuri, nu ca la noi, cu 
camioane şi zone industriale mari, lumea joacă fotbal 
până noaptea târziu, e fantastic.

Şi reacţiile celorlalţi artişti faţă de tine cum au fost? 
Fiind totuşi din Republica Moldova a existat această 
curiozitate ca pentru ceva exotic din partea lor?

Am trăit un moment de genul acesta. În cadrul 
proiectului frasq era şi o videodecă mobilă – şase 
monitoare la care putea rula un film la alegere pe 
care îl cereai de la ghişeu.  Aveau o colecţie destul 
de impresionantă, cu artişti chiar şi din anii 60, iar 
între aceste dvd-uri aveam şi eu două filme – cel cu 
mămăliga şi cel cu navigaţia. Într-o dimineaţă, Lore 
a adus o grupă de şcolari pentru a le face cunoştinţă 
cu arta contemporană. Au făcut câteva traininguri de 
performance şi la final le-a propus să urmărească filmul 
cu mămăliga în care apar mai mulţi copii. Şi s-a creat 
aşa, o situaţie, pentru că i-a întrebat :”Copii, dar voi 
ştiţi unde e Moldova?”, iar ei ziceau ba că în America, 

ba că nu mai ştiu unde. Până la urmă s-au lămurit ei 
unde e şi au privit filmul . Şi erau aşa diferiţi, unii mai 
coloraţi, toţi cam la opt-nouă anişori. Şi stăteau aşa pe 
scaun şi priveau cum se amuză copii din Basarabia cu 
mămăliga cea mare. Pentru mine asta era ceva  haios, cu 
greutate. Am filmat reacţia lor, a fost ceva foarte plăcut.

Credit foto:
Ghenadie  Popescu
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Rusia şi istoria românilor
George DAMIAN

Pe 13 octombrie 2009, în cadrul 
Festivităţii de inaugurare a zilelor 
literaturii şi spiritualităţii ruse de la 
Chişinău, Excelenţa Sa Valeri Kuzmin, 
Ambasadorul Federaţiei Ruse în 
Republica Moldova a avut o intervenţie 
nu foarte obişnuită pentru un diplomat 
referindu-se la o chestiune care la prima 
vedere nu ar intra în atribuţiile sale: 
istoria românilor. Citez după portalul 
Unimedia cele spuse de E.S. Valeri 
Kuzmin: “Istoria Românilor îmi place, 
dar nu-mi place cursul de istorie a 
românilor care a fost predat în această 
ţară timp de mai mulţi ani. Acest curs 
este bazat pe rusofobie şi pe stereotipuri 
anti-ruseşti, în timp ce imperiul rus a 
stat la baza formării statului român. Fără 
bărbăţia soldaţilor ruşi, dominaţia turcilor 
ar fi putut dura poate încă sute de ani şi 
nu se ştie care ar fi fost soarta mai multor 
naţiuni din Balcani”. În foarte puţine 
cuvinte ambasadorul Federaţiei Ruse la 
Chişinău a spus foarte multe - iar mesajul 
său nu se adresează exclusiv Chişinăului.

Intervenţia E.S. Valeri Kuzmin nu este 
una izolată şi trebuie prezentat măcar 
parţial contextul: Federaţia Rusă a 
declanşat o ofensivă diplomatică având 
ca ţintă problemele istorice. La Bucureşti, 
E.S. Aleksandr Ciurilin s-a lansat şi el în 
dezbaterea unor chestiuni istorice, mai 
precis a oferit un set de explicaţii (care 
nu pot fi decât oficiale având în vedere 
cine le lansează) cu privire la încheierea 
pactului Hitler-Stalin din 1939, semnat de 
miniştrii de externe ai celor doi dictatori, 
Joachim von Ribbentrop şi Viaceslav 
Molotov. Intervenţia E.S. Aleksandr 
Ciurilin am încercat să o analizez într-un 
alt articol, astfel că în rândurile următoare 
mă voi referi la opiniile exprimate 
de E.S. Valeri Kuzmin. Cert este că 
în cadrul programului de “rescriere 
a istoriei” lansat de preşedintele rus 
Dmitri Medvedv sunt cuprinse şi ţările 
româneşti, după cum se vede din inter-
venţiile ambasadorilor.

În primul rând trebuie spus că istoria nu 
este o chestiune care ar trebui să intre în 
preocupările politicienilor şi diplomaţilor. 
Mai ales istoria altor state. Însă tentaţia 

este mare peste tot - la Bucureşti reglarea 
chestiunilor istorice pe cale politică 
constituie deja o tradiţie de la Roller la 
Tismăneanu.

Declaraţia E.S. Valeri Kuzmin conţine 
o serie de adevăruri spuse pe jumătate 
- ceea ce le transformă în neadevăruri. 
Afirmaţia “Imperiul Rus a stat la baza 
formării statului român”. Aşa este - cu un 
mic amendament: românii nu şi-au dorit 
ca Imperiul Rus să stea la baza formării 
statului român modern. Românii trebuie 
să fie recunoscători Rusiei ţariste pentru 
Regulamentele Organice din 1831 care 
constituie prima constituţie modernă 
a ţărilor române. Însă în acelaşi timp 
trebuie remarcat amestecul permanent 
al ruşilor în politica internă a Valahiei şi 
Moldovei în perioada Regulamentelor 
Organice. Şi mai trebuie subliniat ceva: 
ruşii au făcut Regulamentele Organice 
identice pentru Valahia şi Moldova şi 
aveau în vedere o unire a celor două 
principate. Doar că aşa cum germanii 
aveau doctrina “Drang nach Osten” ruşii 
aveau doctrina “Drang nach Istanbul” 
ceea ce nu era pe placul britanicilor. 
Războiul Crimeei a scos ţările române din 
aria de dominaţie a Rusiei ţariste şi le-a 
introdus în sfera occidentală – care a jucat 
o influenţă majoră şi a permis crearea 

României. Dispariţia statelor medievale 
româneşti şi apariţia unui stat care a 
încercat şi încearcă să se modernizeze nu 
este o realizare exclusivă a Rusiei ţariste. 
Occidentul a avut de jucat un rol – şi nu 
în ultimul rând locuitorii ţărilor române 
au avut de jucat un rol.

E.S. Valeri Kuzmin spune că manualul 
de istoria românilor este bazat pe 
“rusofobie şi stereotipuri anti-ruseşti”. 
Un exemplu de rusofobie ar fi dacă în 
manualele de istorie ar sta pe undeva 
scris că “rusul este cel mai rău om din 
lume”. Iar un stereotip ar fi dacă pe la 
cursurile de istorie din şcoli s-ar spune 
că “fără băutură rusul nu poate trăi”. 
Nici vorbă de aşa ceva. Manualele de 
istorie a românilor spun lucrurilor pe 
nume în chestiuni care din punctul de 
vedere al istoriografiei ruse ar trebui 
interpretate diferit.

Doar că faptele trebuie prezentate aşa 
cum au fost. De exemplu în 1812 Rusia 
ţaristă dorea să ocupe în întregime 
principatele Valahia şi Moldova şi să 
aibă graniţă pe Dunăre cu Imperiul 
Otoman. Invazia lui Napoleon a făcut 
ca negocierile să fie duse la viteză 
maximă şi Rusia să se mulţumească 
doar cu teritoriul dintre Prut şi Nistru. 

Foto: Vlad Us, 2009
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? Naţionalism   
sau  
   patriotism? 

Nu a fost vorba de nici o “eliberare” de 
sub “jugul turcesc” – a fost o decizie 
militară strategică, respectiv asigurarea 
flancului sudic înaintea invaziei franceze. 
În războiul din 1877-1878 Rusia ţaristă a 
încheiat un tratat de alianţă cu România 
apărută din unirea Valahiei cu Moldova. 
Chiar dacă a existat un tratat, Rusia 
a preferat să nu-l respecte şi în urma 
protestelor de la Bucureşti să ameninţe 
cu ocuparea României. Doar intervenţia 
Occidentului care încerca să ajute 
Imperiul Otoman să supravieţuiască 

a salvat din nou România de o nouă 
ocupaţie rusească. Şi mă voi opri doar 
la secolul al XIX lea, deoarece relaţiile 
ruso-române din secolul al XX lea sunt 
cu mult mai încurcate şi încă avem nevoie 
de dosare din arhivele de la Bucureşti, 
Moscova, Londra, Paris şi Washington 
pentru a încerca să le lămurim.

Nici vorbă de rusofobie sau anti-rusism 
în chestiunile pe care le-am prezentat pe 
scurt mai sus. Ruşii sunt oameni ca toţi 
oamenii, cu bune şi cu rele. Iar Imperiul 

Rus este un imperiu ca toate celelalte 
imperii: permanent obsedat de nevoia 
de siguranţă, îngrijorat de perspectiva 
unui nou atac din partea unui alt imperiu. 
Iar pentru a-şi rezolva aceste probleme 
Imperiul Rus face ceea ce a făcut orice 
alt imperiu din istorie: întinde mâna şi ia 
fără să mai întrebe dacă celălalt este de 
acord. Aceasta nu este prima tentativă 
de cosmetizare a istoriei venită de la 
Moscova – şi măcar un lucru este bun: 
de data aceasta tentativa este una paşnică.

Dan NICU

Noţiunile de ”patriotism” şi ”naţio-
nalism” sunt privite cu o anumită 
doză de confuzie de către basarabeni. 
Nu este întotdeauna clar unde se 
termină una şi începe alta. Unii 
înglobează atât patriotismul cât şi 
naţionalismul într-un întreg (care s-ar 
putea numi ”sentiment naţional”), 
alţii se declară patrioţi dar neagă 
orice legătură cu naţionalismul. 
Naţionalistul fredonează cântece 
patriotice (e interesant că nimeni 
nu le numeşte naţionaliste), scrie/
citeşte versuri patriotice. În mod 
ciudat, să fii de dreapta înseamnă 
automat să fii patriot (naţionalist), 
să fii de stânga înseamnă să fii 
nepatriot, trădător şi vândut ruşilor. 
Stânga şi dreapta au, în Basarabia, o 
semnificaţie geoideologică, adică se 
raportează nu doar la ideologie, ci 

şi la geografie, Dreapta însemnând 
dreapta Prutului, adică România 
şi tot ce e legat de ea, iar Stânga 
nefiind asociată cu altceva decât 
stânga Nistrului şi, implicit, Rusia. 
Este adevărat că până astăzi nu 
a existat un partid de stânga în 
Moldova care să fie în acelaşi timp 
şi pro-românesc. Asta a transferat 
în mod automat gestionarea senti-
mentelor naţionaliste româneşti 
către forţele de dreapta. În general, 
percepţia maselor faţă de naţionalism 
în raport cu patriotismul poate fi de 
două tipuri: 1) comoditatea: îmbră-
ţişarea patriotismului şi negarea 
naţionalismului, văzut implicit ca 
greşit, şi 2) ”eroul rebel”: adeziunea 
declarată la naţionalism, cu tot ce 
presupune aceasta (patriotismul e 
negat prin tăcere, dacă putem spune 

aşa). În primul caz, patriotismul 
este văzut ca o idee pozitivă, 
benefică şi inofensivă, care trebuie 
adoptată pentru binele tuturor. 
Naţionalismul, oricât de condamnat 
şi negat ar fi, este totuşi văzut, în 
cadrul acestei percepţii, drept forma 
radicală a patriotismului. Deci, 
atât patriotismul cât şi naţionalismul 
fac parte dintr-un întreg ideologic, 
au aceleaşi simboluri la care se 
raportează indivizii şi doar gradul 
de adeziune faţă de acestea diferă, 
un grad minim echivalând cu 
patriotismul, iar gradul maxim – cu 
naţionalismul. În cel de-al doilea caz, 
persoana îşi asumă naţionalismul 
fără rezerve, patriotismul fiind 
privit sau ca un element component 
al naţionalismului, sau este pus 
semnul egalităţii între aceste două 
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concepte. Dar ce este, totuşi, 
naţionalismul în Basarabia şi cum 
se manifestă acesta?

Românismul de factură antebelică, 
de până la unirea din 1918, se mai 
păstrează astăzi doar în stânga 
Prutului, pe teritoriile rupte din 
trupul României în 1940. Motivul 
este simplu – sunt unicele teritorii 
româneşti, părţi ale statului din 
1918 care nu se subordonează auto-
rităţilor centrale de la Bucureşti. 
Panromânismul, dorinţa de a-i uni 
pe toţi românii în acelaşi stat a fost 
trăsătura definitorie a curentului 
ideologic naţional de odinioară şi 
este, în continuare, firul roşu care 
marchează gândirea naţională din 
Basarabia, după 1989.

În contextul emergenţei statelor 
naţionale, ideologia naţionalizantă 
românească nu este unică în 
Europa. Au existat, concomitent 
sau la distanţe de câteva decenii, 
pangermanismul, panitalienismul, şi 
altele. Acestea se bazau pe asumpţia 
existenţei naţiunii respective, ca 
depozitar suprem al autorităţii politice 
şi deci, ca factor de bază pentru 
construcţia statală. Naţiunea are, în 
primul rând, un substrat cultural. 
Aparţine naţiunii germane, de 
exemplu, individul care împărtăşeşte 
aceleaşi trăsături specifice de ordin 
cultural cu ceilalţi germani. În primul 
rând, este vorba de limba vorbită. La 
fel, un element foarte important care 
individualizează o naţiune este religia. 
Sentimentul apartenenţei la naţiune 
este obiectivul ideologiei naţionale, 
transmiterea acestui sentiment către 
indivizi (deveniţi de azi înainte, 
membri ai naţiunii) este scopul 
urmărit de către ideologii naţiunii. 

Ce este atunci, patriotismul? În 
viziunea politologului italian 
Maurizio Viroli acest concept a 
însemnat la origine dragoste faţă de 
valorile, modul de viaţă, instituţiile 
şi principiile care stau la baza 
libertăţii comune a unei comunităţi 
politice. Aceasta din urmă este 

definită drept o comunitate de 
indivizi egali şi liberi care trăiesc 
în dreptate sub domnia legii slujind 
binele comun1.  Patriotismul văzut 
ca dragoste faţă de libertate şi 
ataşament faţă de instituţiile care 
asigură libertatea este fundamentat 
teoretic în scrierile gânditorilor 
romani Cicero, Titus Livius şi 
Quintilian. Patria este pământul 
pe care individul se naşte şi pe 
care acesta se bucură, împreună 
cu ceilalţi membri ai comunităţii, 
de drepturile pe care le garantează 
republica, adică statul. Patriotul îşi 
asumă datoria de a proteja averea 
cea mai importantă a comunităţii, 
adică regulile şi modul de viaţă 
care asigură binele comun. El îşi 
iubeşte ţara nu atât datorită faptului 
că s-a născut în ea, ci mai ales 
graţie faptului că se simte protejat 
de instituţiile şi valorile care stau 
la baza acesteia. În cazul unei 
agresiuni din exterior, patriotul 
se ridică la luptă pentru a înlătura 
pericolul care planează asupra 
modului său de viaţă, asupra liber-
tăţilor asigurate de republică prin 
constituţia acesteia. Însă patriotul 
trebuie, de asemenea, să vegheze şi 
asupra stării de lucruri din interiorul 
comunităţii, iar cei care îşi permit 
să încalce regulile care oferă liber-
tăţi şi prin aceasta prejudiciază 
drepturile cetăţenilor trebuie pedepsiţi. 
Printre viciile care pun în pericol 
binele comunităţii este corupţia, de 
exemplu. Sentimentul patriotic, are, 
deci, o substanţă civică, aceea de 
apartenenţă la o comunitate. Acesta 
este golit de orice semnificaţie 
etnică sau lingvistică.

Patriotismul ajunge să fie confun-
dat cu naţionalismul doar atunci 
când intervine o schimbare 
fundamentală: ataşamentul faţă de 
patrie este înlocuit de ataşamentul 
faţă de naţiune. În Europa, acest 
lucru se întâmplă preponderent 
în secolul XIX. Limbajul patrio-

tismului se naţionalizează, începe 
să se facă apel la comunitatea de 
limbă şi tradiţii.

Sentimentul naţional, ataşamentul 
faţă de naţiune poate fi speculat 
de regimuri nedemocratice pentru 
a-şi legitima autoritatea. Aşa s-a 
întâmplat în majoritatea ţărilor 
din lagărul socialist, unde, treptat, 
comunismul s-a naţionalizat, iar 
dictatori ca Nicolae Ceauşescu 
s-au autodenumit ”cei mai iubiţi fii 
ai patriei”, punându-se în fruntea 
unui şir de conducători glorioşi din 
diferite perioade istorice. Nu numai 
totalitarismul de stânga a procedat 
în acest mod, ci şi alte regimuri 
dictatoriale/autoritare. Conducerea 
politică, în special şeful statului, 
a monopolizat şi folosit în nume 
propriu autoritatea care emană de la 
naţiune.

    Putem observa o condiţie 
fundamentală pentru existenţa 
patriotismului: prezenţa instituţiilor 
şi legilor care garantează libertatea 
şi drepturile personale. Este 
de înţeles, deci, că sentimentul 
patriotic nu poate face abstracţie 
de organizarea democratică a 
societăţii, că el nu poate exista în 
absenţa democraţiei. Pe cale de 
consecinţă, un patriot va face tot 
posibilul ca ţara lui să nu cadă în 
mrejele dictaturii.

     Este, desigur, imposibil şi nu 
este deloc de dorit să fie înlăturată 
orice formă de sentiment naţional. 
Acesta este, în lumea modernă, 
un lucru la fel de natural ca viaţa 
şi moartea. Statul are datoria să 
ocrotească şi să conserve limba şi 
cultura poporului care constituie 
majoritatea absolută a locuitorilor 
ţării. Însă statul mai are un obiectiv, 
la fel de important: acela de a 
asigura libertăţile cetăţeneşti, 
drepturile individuale. După părerea 
mea, statul trebuie să găsească 
o cale de a combina aceste două 
obiective ale sale pentru a-şi realiza 
menirea la justa valoare.

  Maurizio Viroli, ”Din dragoste de patrie. Un eseu 
despre patriotism şi naţionalism”. Ed. Humanitas, 
Bucureşti 2002, p. 6-7
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ZVUKI MU / Pyotr Mamonov
(traducere din rusă de Mihail VAKULOVSKI)

liftul spre cer

S-a făcut dimineaţă mă mai ţii minte?
Mai devreme ne cunoşteam
Spuneai că mă iubeşti iar eu
La tine acasă stăteam

Noi beam împreună eu citeam „Trei surori”
Tu adesea plecai
Acum nu mai beau acum sunt liftier 
Şi stau la tine în hol

Acum n-o cunosc pe soţia ta
Şi prieten nu-ţi mai sunt
Acum nu mai am chef să vorbim
Şi să ne ducem în sud

Am uitat cum arată copiii comuni
Şi lătratul cîinilor de rasă
A dispărut invidia din sufletul meu
Şi acum fumez pînă la filtru

Ziua mea e plată ca apa
Capul meu e gol-goluţ
Acum nu mai beau acum sunt liftier
Şi abia ştiu să număr pînă la o sută

Dar e destul ca ziua să se stingă
Să mă întind şi să mănînc pîine
E destul să adorm şi în somn eu cînt
Acesta e liftul spre cer 

Acesta e liftul spre cer

Bughi în tihnă

Am plecat de la serviciu
Pentru că am obosit
Aproape că nu mai beau nici vin
Şi mă duc la sala de sport

Noaptea citesc pînă toţi vecinii adorm
Noaptea rezolv cuvinte încrucişate şi sunt 

foarte bucuros pentru asta
Am hotărît să nu mai înjur nu mai fumez
Mi-am cumpărat un fotoaparat şi mă plimb cu el 
prin oraş

Noaptea stau întins visez 
Ca toată viaţa la picioarele mele să fie curat

Nu mai am bani deloc nu mă voi duce la soţie 
Capul mi-e plin de idei mă plimb pe iarbă

Noaptea deschid uşa ştiu că aici nu mă 
aşteaptă nimeni

Şi că nimeni nu mă va certa dacă-mi voi vinde 
paltonul
Şi în tihnă dansez bughi
Dansul bughi

Am renunţat să mă bărbieresc dar nu-mi creşte 
păr pe faţă

Am devenit curat curat curat de atunci m-am 
concediat
Şi nu am prieteni nimeni nu mă deranjează 
Acolo în tihnă aş fi dansat bughi
Aş fi ţopăit în tihnă ca păpuşile bughi 
Dansul bughi

Fonoteka

Zvuki Mu este o trupă rock, fondată în Moskova anilor 
,
80. 

Vocalistul trupei şi textierul Pyotr Mamonov e unul dintre 
cele mai creative, respectate şi excentrice figuri de pe scena 
artistică a Rusiei. (Vezi pe You Toube)
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blues

M-am trezit dimineaţa
Pe la ora cinci
Şi-am înţeles imediat
Că tu ai plecat.
Ei şi ce!
Şi ce dacă m-ai părăsit.
Oricum mă voi îmbăta
Şi voi fi dus
Şuba-duba! 
Blues
M-am trezit ziua
Pe la ora două
Şi am înţeles imediat
Că ai plecat.
Ei şi ce!
Şi ce dacă m-ai părăsit.
Oricum mă voi îmbăta
Şi voi fi dus
Şuba-duba! 
Blues

M-am trezit noaptea 
Pe la ora trei
Şi am înţeles imediat
Că ai plecat.
Ei şi ce!
Şi ce dacă m-ai părăsit.
Oricum mă voi îmbăta
Şi voi fi dus
Şuba-duba! 
Blues
Şi m-am gîndit: „Blues! Blues...”

tot ce n-a reuşit să facă fratele

Tot ce n-ai reuşit să faci tu
Am făcut eu.
Tu te-ai retras în boscheţi
Şi ai stat acolo pînă dimineaţa.

Tot ce n-ai reuşit să spui tu
Demult am spus deja eu.
Visele tale au fost luminoase,
Dar viaţa a fost atît de întunecoasă.

Tot ce n-a reuşit să facă fratele.

Peste tot pe unde ai zburat tu
Pe acolo demult zburasem eu deja.
Aripile tale au fost lungi
Dar mîna ta a fost subţire.

Peste tot pe unde n-ai fost tu
Am reuşit să ajung eu.
Ai cerut iubire,
Dar palma ta a fost dură. 

Tot ce n-a reuşit să facă fratele.

În tot ce credeai tu
Eu demult nu mai cred.
Ai implorat iubire,
Dar palma ta a fost dură. 

Tot ce n-ai reuşit să spui tu
Am spus demult eu.
Mi-e frică să-mi amintesc ce am visat
Pentru că acum tu dormi pentru mine.

În tot ce credeai tu
Eu demult nu mai cred.
Aripile tale au fost lungi
Dar mîna ta a fost subţire.

Tot ce n-a reuşit să facă fratele...

Foaie de boală

Dragostea e o boală.
Dragostea e o boală îngrozitoare.
Probabil că-mi voi lua foaie de boală.

Dacă nu crezi că dragostea e atît de rea
Treci pe la mine – uită-te la mine 
Dacă nu crezi că dragostea e atît de rea
Priveşte-mă în ochi
Dacă nu crezi că dragostea e atît de rea
Vino mai aproape, vino încoa’
Dacă nu crezi că dragostea e atît de rea
Întinde-te şi închide ochii!
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lenea

Aş putea să mă plimb prin oraş
Dar mi-e lene să merg
Stau întins pe canapea şi mă gîndesc
La banii pe care o să mi-i împrumuţi

Îmi iubesc casa
Dar mi-e lene să iubesc
Casa ta în care ascunzi banii
Pe care o să mi-i împrumuţi

Iubesc sunetul telefonului
Dar mi-e lene 
Să te sun ca să-ţi cer banii
Pe care o să mi-i împrumuţi
Ah, pe care o să mi-i împrumuţi

O iubesc pe mama
Dar pe tata – mi-e lene
Tata îmi dă în toată ziua bani
Banii pe care o să mi-i împrumuţi

Ah, banii pe care o să mi-i împrumuţi

În general iubesc femeile
Dar să le iubesc mi-e lene
Pentru că femeile n-au bani
-ani-ani pe care să-mi dea cu împrumut
-ani-ani pe care să-mi dea cu împrumut

Într-un vechi orăşel de provincie mai trăieşte 
o bătrînă care a fost prietenă cu cea de-a doua 
soţie a lui Esenin. Bătrînica nici acum nu ştie 
că Esenin e un mare poet, că în acea zi în care a 
făcut cunoştinţă cu Esenin, el a scris: „Nu regret, 
nu plîng, nu te chem...”. Ea se încreţeşte cu efort 
şi spune sec, cu voce străină: „Nu-mi amintesc 
ca Zinca să-mi fi vorbit vreodată de el înainte de 
divorţ”. Şi ea are dreptate. Cui îi pasă că cineva e 
poet, iar cineva e dracu’ ştie ce...

izvor de infecţie

Musca este un izvor de infecţie, -
Mi-a spus un gagiu.
Musca este un izvor de infecţie? 
Să nu crezi asta, nu e adevărat!
Izvor de infecţie eşti tu!
Musca mea e ca un biscuite –
E grasă şi străluceşte
Musca mea e ca un biscuite
Şi arată foarte bine
Nu ca tine –
Izvor de infecţie.
Nu omorîţi muştele!
Nu le ucideţi...
Oricît de mult te-am hrănit
Am primit în schimb doar înjurături.
Şi cîte muşte am omorît?
Nu există nenorociţi pe lume.
Da’ tu mai eşti vie?
Izvor de infecţie! 
Decît să fi strivit muşte
Mai bine te-aş fi strivit pe tine
Să te fi lovit, să te fi zrobit cu unghia
Dar mi-a fost milă
De tine, izvor de infecţie.
Păcat!

Porumbelul cenuşiu

Mănînc din gunoaie şi beau din băltoace.
Ploaia mă udă, ploaia mi-e ca un duş.
Şi soarele...
Maşinile trec şi mă calcă.
Dar în loc de asfalt visez pămîntul
Şi soarele...
Caut firimituri de pîine pe pămînt
Tu mă alungi, dar ţi se face dor de mine
Sînt cel mai rău, sînt mai rău decît tine
Sînt cel mai mare parazit, sînt un nimeni, 
un nesuferit 
Sînt porumbelul cenuşiu.
Sînt cel mai rău, sînt mai rău decît tine
Sînt cel mai mare parazit, sînt un nimeni, 
un nesuferit 
ÎN SCHIMB ŞTIU SĂ ZBOR!
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Grenzenlos
Cristiana RADU

Una dintre expoziţiile „grele” ale 
anului a trecut aproape neobservată, 
fiind programată în miez de vară, 
când bucureştenii abandonează 
oraşul căldurii şi prafului. Deschisă 
iniţial la Centrul Naţional al Dansului 
Bucureşti (CNDB) şi apoi la Galeria 
de Artă Contemporană a Muzeului 
Naţional Brukenthal, două dintre 
cele mai dinamice spaţii ale culturii 
vizuale contemporane din România, 
Grenzenlos (textual – fără graniţe) 
este o serie de expoziţii deschise 
sincron în şapte ţări, ce aniversează 
atât împlinirea a 20 de ani de la 
căderea Cortinei de Fier cât şi de la 
înfiinţarea KulturKontact Austria. 

Pentru România, curatoarea Carola 
Chişiu a ales un spaţiu „apolitic, 
tânăr, trendy” şi, desigur, amplu 

– CNDB şi a selectat lucrări ale 
tuturor artiştilor ce au beneficiat 
de rezidenţele KulturKontact până 
în prezent şi care, între timp, au 
devenit nume importante ale scenei 
artistice româneşti. Programul a 
început în 1992 cu Dan Perjovschi 
şi include nume precum Irina Botea, 
Alexandra Croitoru, Dan-Mihail 
Acostioaei, Lia şi Dan Perjovschi, 
grupul h.arta, Matei Bejenaru, 
subREAL sau Ioana Nemeş.

Lucrările alese sunt în mare măsură 
binecunoscute publicului român sau 
internaţional, multe dintre ele fiind 
deja parte din expoziţii internaţionale. 
Alăturarea lor încearcă să dea răspuns 
unor întrebări legate de parcursul 
acestor artişti după 1989 (şi după 
deschiderea oferită inclusiv de rezi-

denţele KulturKontact) urmărind 
felul în care s-au inserat pe scena 
artistică internaţională, şi în care 
şi-au construit şi poziţionat o serie 
de discursuri artistice viabile, şi să 
ofere implicit o imagine complexă 
asupra artei româneşti de azi. 
Expoziţia aduce în discuţie schim-
bările politice, sociale şi culturale 
de după 1989 şi felul în care se 
raportează la ele artiştii invitaţi, 
prin internediul unor lucrări 
care fac vizibile statementurile 
acestora. “Am devenit un imens 
sat european cu o multitudine 
de identităţi şi individualităţi. În 
locul conceptului de naţiune s-a 
instaurat conceptul de corporaţie. 
Am virat din roşu în albastru, de 
la seceră şi ciocan am ajuns la 
stele; de la carnetul de partid am 

1
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trecut la cardul bancar”, afirma 
curatoarea expoziţiei. Expoziţia 
conţine un balans între componenta 
critică şi cea ancorată în propria 
subiectivitate, între semnalarea unor 
disfuncţii majore ale contextului 
socio-politic local şi amănuntul 
semnificativ, desenând implicit un 
parcurs în timp prin prezentarea 
atât a unor lucrări ce se raportează 
la probleme ale trecutului cât şi a 
unor abordări noi ale unei situaţii 
în continuă achimbare. Identitatea, 
una dintre temele sale, e percepută 
fie ca o etichetă uzată, în condiţiile 
în care opoziţia global-local nu 
mai funcţionează, fie ca o resursă 
personală opusă standardizării. 

„Knowledge Map”, una dintre hărţile 
Liei Perjovschi, cronologic printre 
cele mai vechi lucrări din expoziţie 
(1999), vorbeşte despre obsesia 
informaţiei de care eram la data 
respectivă avizi şi încercarea de a o 
structura. Harta sa e o modalitate de 
sistematizare a volumului bulversant 
de informaţie la care nu avusese 
acces până atunci, de a-şi construi 
repere. „Framing Bucharest”, un 
proiect subREAL din acelaşi an, 
extrem de întâlnit în expoziţiile 
occidentale ale vremii, lucrare-icon 
pentru modalitatea de percepţie, 
preponderent în grilă politică, a artei 
estice de atunci, vorbeşte despre 

Bucureşti ca sumă de heterotopii, 
situaţie continuată până azi.

La capătul celălalt al perioadei 
scurse de atunci, lucrări precum 
„The Art of Hygge”, un proiect 
pornit de la experienţa personală 
a Alexandrei Croitoru, abordează 
issue-uri recente. Iniţiativa „Dine 
with the Danes” (ce aduce turişti, 
contra cost, la masa danezilor) vinde 
ospitalitate la un preţ accesibil. Este 
pe de o parte un mod de a îmblânzi 
noţiunea de alteritate, de „străin”, 
supunând-o unui scenariu controlat 
şi benign, aducător de profit direct, 
şi pe de altă parte unul dintre 
aspectele aduse de globalizare 
- noţiunea de ospitalitate, loc comun 
de neevitat în clişeele turistice 

universale, demonstrează azi şi 
alienarea indusă de comercializare 
pe scară globală. Ca şi în alte pro-
iecte, Alexandra urmăreşte meca-
nisme sociale defecte, deraierile 
imaginaţiei colective, care se luptă 
cu fantoşe absurde în loc de a se 
raporta la probleme reale. „Inamicul” 
nu e străinul, potenţialul imigrant, 
ci comercialul omniprezent, 
publicitatea ce intervine chiar în 
microstructura familială. Alienarea 
se petrece în interior.

1. Dan Perjovschi

3. subREAL - Interviewing the Cities: 
Framing Bucharest 2002 

4. Cosmin Pop

2. „Knowledge Map”, Lia Perjovschi
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Într-o altă lucrare ce operează cu 
clişee la nivel de naţiune, „Stereo-
typical conversation”, Irina Botea 
a pus 4 americani să adopte optica 
românilor, in a sort of changing 
identities, şi să vorbească despre 
americani, în litera sau spiritul repli-
cilor culese de pe chat. Abordarea 
generică, schematică şi deformată a 
felului în care o naţiune o percepe 
pe alta, proiectând propriile fantas-
me asupra sa, se întâlneşte cu con-
fruntarea cu acestea a celor vizaţi. 
Asumarea temporară a acestui cod 
străin duce la reacţii diferite, de 
la implicare afectivă la detaşare şi 
izbucnirea în râs.

Monumentul este item-ul ce face 
prin excelenţă vizibile locul comun 
şi diferenţa specifică a ideologiilor 
vechi şi noi şi o modalitate de a 

observa mersul istoriei şi schim-
bările sociale, politice, culturale 
la nivel macro. „The Matter of 
History”, audioghidul Ancăi Benera 
răspunde la întrebările „Ce s-a 
întâmplat cu statuile din perioada 
comunistă/ ce se întâmplă acum”, 
ca şi cum ai trece prin istorie ca 
printr-un muzeu. Modul în care 
sunt retopite şi reforjate idealurile 
maselor şi simbolurile politice ale 
momentului sunt urmărite şi în alte 
proiecte ale Ancăi, precum , „The 
Red Rider”, a cărui manieră parodică 
contrastează cu pasivitatea, detaşarea 
înregistrării din „The Matter of 
History”.

În „Playing Blessed”, povestea e 
savuroasă: artistul, Dan Acostioaei 
a luat 5 mp3 playere, le-a dus într-o 
biserică din Iaşi şi a cerut preo-

1

1. „Stereotypical conversation”, Irina Botea 

3. „Mozart”, Yvette Martini

4. Sandor Bartha

2. ”The Art of Hygge”, Alexandra Croitoru
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5. „Playing Blessed”, Dan Acostioaei
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tului să ţină o slujbă pentru a le 
binecuvânta. Lucrarea conţine atât 
acţiunea respectivă, înregistrarea 
acesteia pe mp3 cât şi obiectul 
în sine. Jocul de cuvinte din titlu 
uneşte „joaca de-a binecuvântarea” 
şi comanda „play”. De aici şi 
miza emoţională – avem la pachet 
tehnologie contemporană versus 
mentalitate arhaică... comercial şi 
religios. De altfel, practica de a 
binecuvânta diverse obiecte ţine nu 
atât de religios cât de alunecarea 
acestuia în superstiţie, amintind mai 
degrabă indulgenţele Evului Mediu. 
Deşi aparent un anacronism, nevoia 
de protecţie „de sus” e o constantă 
umană, de la omul peşterilor la 
cel al erei informaţionale. În plus, 
proiectul face evident clash-ul 
dintre societatea tradiţională şi cea 
consumistă de azi, şi se înscrie, ca 

şi „Crossroad” în sfera observaţiilor 
asupra mentalităţilor şi practicilor 
curente nechestionate. 

Lucrarea lui Dan Perjovschi parti-
cipă la expoziţie prin însăşi prezenţa 
pe peretele CNDB. Este singura 
lucrare realizată într-o instituţie 
publică din România de către artist, 
iar miza sa e de două ori critică: 
atât prin conţinutul desenelor cât şi 
prin gestul realizării unei lucrări pe 
peretele unei instituţii ce urmează 
să-şi piardă sediul. Pentru a face 
asta, autorităţile vor trebui să 
distrugă totodată şi desenele lui 
Dan... la ora la care revista apare e 
posibil ca Teatrul Naţional să fi intrat 
deja în reparaţii.

5
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Fotografia digitală 
– moduri de întrebuinţare 

Bogdan IANCU
 

În urmă cu 3 ani am fost 
solicitat să scriu, alături 
de alţi câţiva jurnalişti, 
un reportaj turistic după o 
scurtă expediţie în insula 
Creta. Într-una din zile am 
rămas uimit de rapiditatea 
cu care una din colegele 
de expediţie reuşea să 
manevreze o cameră foto 
digitală care clipea cam la 
fel de des ca aripile unei 
păsări flamingo. Obiectivul 
camerei înhaţă nenumărate 
cadre îndopând cu pixeli 
memoria digitală. Seara, 
după cină, mai toată 
lumea îşi admira instan-
taneele vânate peste zi. 
Colega noastră scotea la 
intervale scurte de timp 
exclamaţii de uimire. 
Una dinte ele, repetată 
în câteva rânduri, mi-a 
atras atenţia: ‘Ce ciudat, 
nu-mi amintesc să fi văzut 
asta!’ Obiectivul foto 
devenise pe nesimţite un 
ochi prin care peisajele 
splendide ale ţărmului 
Cretei era privite scurt şi 
depuse doar în memoria 
digitală a aparatului foto. 

M-am gândit la această 
întâmplare la sfârşitul 
lunii septembrie a acestui 
an când am fost chemat 
să interpretez datele unui 
studiu pan-european 
realizat de Opinion 
Matters  la comanda 
Nikon. Impactul acestui 
studiu a fost înregistrat 
în presa autohtonă mai 
discret decât era cazul, 
dar cum campania pentru 
prezidenţiale bătea la uşă 
altele erau priorităţile 
în materie de studii şi 
sondaje. 

Obiectul studiului: tipuri 
de comportamente ale 
realizatorilor de foto-
grafie digitală din 12 
ţări europene fixează cu 
precădere predispoziţiile 
pentru anumite subiecte, 
modalităţi de împărtăşire 
ale fotografiilor şi stra-
tegiile contemporane 
de construire a unui 
‘’brand personal ’’ prin 
intermediul fotografiilor. 
Studiul este un bun instru-
ment sociologic care 

permite citirea în cheie 
comparativă a felului în 
care publicul autohton 
posesor de camere foto 
digitale foloseşte rezul-
tatul utilizării acestora 
în mediul domestic sau 
în exteriorul acestuia, 
prin raportare la grupuri 
intervievate din spaţii 
foarte diferite cum sînt 
Olanda, Rusia, Marea 
Britanie, Norvegia.

O primă observaţie pe 
care o impune citirea 
studiului este aceea că 
publicul din România 
pare să fie foarte atras de 

fotografia digitală într-o 
masură chiar mai mare 
decât publicul occidental. 
Accesul la noile tehnologii 
face ca în momentul de 
faţă mai bine de jumătate 
din români să realizeze 
o medie între 25 şi 100 
de fotografii digitale pe 
luna. Peste 60 la sută 
dintre aceste fotografii 
ajung pe internet ceea ce 
trimite la o exacerbare a 
preocupării legate de ceea 
ce autorii studiului numesc 
‘’construcţia brandului 
personal’’ prin comparaţie 
cu media vest-europeană 
care se plasează spre 
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46,9 procente. Investiţia 
aproape excesivă într-un 
ego digital mai mult sau 
mai puţin atent elaborat se 
plasează într-o tendinţă pe 
care sociologii autohtoni 
au remarcat-o în ultimii 
ani, aceea de a investi 
sume din ce în ce mai 
mari în accesorii care 
construiesc propriul status. 

Trebuie remarcată aici 
şi prima mare diferenţă 
dată de gen. Femeile 
sînt într-o mai mare 
măsură (46,8%) tentate să 
realizeze auto-portrete prin 
comparaţie cu publicul 
masculin (20,4), această 
discrepanţă fiind mai 
degrabă explicabilă prin 
tendinţa de emancipare 
a publicului feminin 
de după 1989 tradusă 
prin atenţia acordată 
carierei, vestimentaţiei 
etc. Antropologul Vintilă 
Mihăilescu prelua în 
acest sens, într-un articol 
publicat recent în revista 
Dilema Veche, observaţia 
unui angajat străin dintr-o 
companie multinaţională 
care are filiale în România 
că femeile care participau 
la şedinţele săptămânale 
îi păreau overdressed 
prin comparaţie cu cele 
din filialele occidentale 
ale aceleiaşi companii. 
În prelungire studiul dat 
publicitiăţii de Opinion 
Matters relevă faptul că 
femeile tind să fie mai 
atente şi să controleze 
calitatea ‘’brandului per-

sonal’’ postat pe internet şi 
în general să fie mai active 
atunci când vine vorba 
de fotografii cu familia, 
prietenii, partenerul de viaţă 
sau fotografii cu subiect 
turistic. Singurul palier care 
îi situează într-un procent 
superior pe bărbaţi este cel 
dat de numărul de două ori 
mai mare al fotografiilor 
cu conţinut erotic, prudenţa 
femeilor fiind dată în acest 
caz şi de riscurile mai mari 
pentru propria imagine 
în cazul în care aceastea 
ajung, în mod accidental, 
publice. Este de-ajuns să 
ne gândim cum pentru 
fotografii erotice scăpate 
în public bărbaţii nu au 
aproape deloc de suferit în 
timp ce pentru femei aceste 
accidente devin drame mai 
mari sau mai mici.     

Să ne întoarcem la 
constatarea de început: 
din ce în ce mai mulţi 
români folosesc mediul 
virtual pentru a împărtăşi 
un număr mare de 
fotografii digitale. 
Imaginea anilor ’90 cu 
indivizi care înţesau zeci 
de albume cu instantanee 
din vacanţe sau de la 
petreceri pe care le 
răsfoiau împreună cu 
rudele ori prieteni a fost 
înlocuită de aceea a unor 
grupuri preocupate să-şi 
facă publică viaţa prin 
intermediul imaginilor 
digitale postate, pe inter-
net, ceea ce, evident, 
creşte şi riscurile 
şifonării propriei imagini 
atunci când unele din 
aceste fotografii ajung la 
destinatari nedoriţi.

Să aruncăm, în final, o 
privire asupra celor mai 
populare subiecte relevate 
de studiul discutat. 
Peisajele sînt subiectul 
preferat al polonezilor 
(83,5%) şi grecilor (80%), 
ultimele clasate fiind 
Olanda (56,5%) şi 
Marea Britanie (59,4). 
Fotografiile cu familia sînt 
preferatele ruşilor (74,2%) 
şi – poate paradoxal 
– norvegienilor (74,2%), 
codaşe fiind din nou la 
acest capitol Olanda şi 
Marea Britanie.      

Credite foto:
Vladimir Us
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Literatura 
dependentă 

de priză
Dumitru BĂDIŢA

Ca poet, sunt o creatură a Internetului. Am 
publicat până acum două cărţi de poezie şi cele 
mai multe texte, dacă nu chiar toate, înainte să le 
tipăresc, le-am postat pe câteva siteuri cu profil 
literar. Sunt într-o situaţie contrară clasicilor, care, 
neavând la vremea lor Internet, au publicat pe 
hârtie, dar acum, încet şi ireversibil, sunt introduşi 
şi în mediul virtual. Nimeni nu poate pretinde 
că are adevărul de partea lui dacă susţine că 
Eminescu, în zilele noastre, nu ar fi postat şi el, pe 
clubliterar.com, ca să dau numai un exemplu de 
site literar în limba română. 

Mie îmi convine de minune să pot posta pe net 
textul proaspăt scris. Nu vreau să fiu luat drept 
agent publicitar necondiţionat al virtualului. 
Ştiu cât de irezistibil instigă la pierdere de timp, 
dar nu consimt să-i ocultez, ca scriitor, câteva 
virtuţi. Bunăoară, netul mă scuteşte să iau cu 
asalt versanţii etablishmentului literar românesc. 
Ştiţi ce ar însemna asta? Să cutreier redacţiile 
revistelor literare, să fiu linguşitor cu instanţele 
critice, să îndur conversaţii indezirabile prin 
diverse cârciumi şi asta numai ca să afle lumea 
de mine, să prind şi eu un colţ de revistă pentru 
câteva texte lipsite de un feed-back imediat. Or, 
un text publicat în virtual are şansa să primească 
instant un răspuns. E cu atât mai bine, cu cât 
opinia este emisă de către un cititor obiectiv 
şi edificat în problemele literare. Exclamaţiile 
de genul „îmi place” sau „sunt topit/ă”, fără o 
minimă argumentaţie, sunt dispreţuite de către 
spiritele probe. 

Există o etică a postării pe care numai un novice 
sau un tip extrem de orgolios o poate încălca: 
nu intri în polemică, eviţi asta, cu cei care te 

comentează negativ. Accepţi toate opiniile, 
fiindcă toate sunt în avantajul tău, mai ales cele 
negative. Te ajută să îţi evaluezi corect textele şi 
să nu cazi în autosuficienţă, risc extrem de mare 
dacă ai nenorocul să fii publicat într-o revistă sub 
tutela unui critic consacrat, fără să mai ai parte şi 
de alte opinii. 

Textul lansat în virtual are acest caracter de text 
încă în lucru. Un site literar e un veritabil atelier. 
După o zi sau mai multe poţi reveni să-l corectezi, 
să îl modifici într-o altă variantă, chiar la sugestia 
colegilor de site. Eu unul am operat nu puţine 
modificări pe texte postate în virtual. Numai aşa 
am consimţit să le tipăresc. 

De ce am făcut-o? De ce nu m-am mulţumit cu 
netul? Eu nu am pus în relaţie antagonică cele 
două medii. Cred că sunt complementare. Dacă 
valorizezi virtualul ca mediu al emancipării şi 
hârtia ca mediu retrograd, atunci da, trebuie 
să respecţi nişte scrupule. Postezi exclusiv pe 
net şi sfidezi tiparul. Or, niciun scriitor nu riscă 
asta, oricât de provirtual ar fi sau de ecologist, 
gândindu-se că menajează arborii. Important e 
să îţi comunici producţiile şi pentru asta uzezi de 
toate mediile. 

Cartea îşi păstrează toate virtuţile intacte. Poate 
fi citită pe bancă în parc, fără ca lectura să fie 
dependentă de o priză. Ai şansa să ajungi în 
mâinile unor lectori iluştri care nu accesează 
netul. Cartea, să nu uităm, e un spaţiu organizat 
mult mai exigent, are un spirit al ei susţinut de 
legătura dintre texte. Ca să ajung la acest nivel 
nou de organizare a textelor, am trecut în prealabil 
prin etapa salutară a postării pe Internet. 


