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apel pentru comunitatea PLIC-ului
Atât în limbajul cotidian, cât şi în lucrările de specialitate, sensurile conceptului de ,,comunitate” nu comportă limite precise. 
Deseori discutăm despre ,,comunităţi urbane”, ,,comunităţi rurale”, ,,comunităţi virtuale”, ,,comunităţi alternative” fără a 
sesiza sau a stabili elementele defi nitorii ale acestor forme de grupare umană. Care sunt criteriile în funcţie de care un 
grup devine o comunitate? Orientările valorice, dimensiunea, durata, localizarea, gradul de interacţiune, similitudinile de 
status sunt sufi ciente pentru a desemna o comunitate? Care sunt situaţiile în care o comunitate capătă vizibilitate? Există o 
conştiinţă identitară care se manifestă în cadrul unei comunităţi? Tu cărei comunităţi simţi că aparţii?

call for POSTBOX community
No matter if in plain language or in specialized terms, the concept of ‘community’ implies no specifi c limits. We often talk 
about ‘urban communities’, ‘rural communities’, ‘virtual communities’, ‘alternative communities’, but without determining 
or establishing the defi ning elements of these forms of human grouping. What are the criteria by which a group becomes 
a community? Its values, size, duration, location, degree of interaction, similarities between statuses etc. are these enough 
to designate a community? What are the situations when a community becomes visible? Is there a sense of identity that 
manifests itself in a community? What community do you feel that you belong to?

Iulia MODIGA 



individualizarea / intimizarea discursului literar. Este 
o atitudine pe care o respect şi chiar o invidiez uneori, 
fi indcă natura mea ţine de sociabilizare permanentă, şi 
mai puţin necesitatea de izolare.

Siteurile literare sunt pentru mine modalităţi de 
interacţiune cu alţi oameni, nişte medii care condi-
ţio nează prezenţa dialogului cu scriitorii, dar şi 
cu persoanele, care, fi ind la un început de drum, 
experimentează scrisul. Şi mă refer anume la schimbul 
de experienţă prin lecturi, faptul de a învăţa unii 
de la alţii, sau simpla comunicare la nivel artistic. 
Siteurile de literatură sunt nişte comunităţi literare, 
nu taman pentru că se formează grupuri de simpatii 
şi de feluri comune de a gândi, ci pentru că există 
contactul cu o gamă largă de literatură. În plus, lumea 
virtuală îmi dă posibilitatea de a intra în contact nu 
doar cu scriitorii din Republica Moldova, ci şi cu 
scriitorii din România, şi din alte ţări. Şi mi se pare 
un dialog benefi c atât pentru formarea individuală, 
ca personalitate integrată în domeniul literar, cât şi 
pentru simplul fapt de a fi  informat despre ce şi cum 
se scrie. Ar mai fi  şi alte motivări şi impulsionări 
de a scrie pe internet, în vederea monitorizării 
prezenţei cititorului şi posibilitatea de a primi rapid 
un feedback. Însă aici există riscul de a ajunge 
să-ţi conformezi scrisul în funcţie de preferinţele 
cititorului. Exact aşa cum se întâmplă în contactul 
dintre cerere şi ofertă pe piaţă, când producătorul 
devine supusul clientelei.

Altă problemă ar fi  faptul că în spaţiul virtual, ca şi 
în viaţă, se formează găşti elitiste, care se încurajează 
reciproc şi expulzează tinerele talente. 

Alte spaţii virtuale funcţionează pe baza unor piramide 
ierarhice, adesea fi ind nedrepţi cu pătura de jos, poate 
şi pentru volumul mare de texte intrate, ceea ce nu e 
lucru mai bun, în raport cu elitismul primilor. Şi mai 
există aşa numitul servilism, care se întâmplă mai ales 
în mediul virtual, pentru obţinerea unor performanţe 
gratuite, nu ştiu cui necesare, întrucât totul se vede pe 
faţă, şi n-ar trebui nicidecum subestimat spiritul de 
observaţie al cititorului, fi indcă, altfel, ajungi să fi i doar 
un subiect de prim ordin al bârfelor de pretutindeni. 

Revistele, şi mai ales echipele din jurul lor, sunt şi ele 
nişte comunităţi literare, în măsura în care se lucrează 
împreună sau individual şi se discută diferite subiecte, 
se adună experienţe de lucru şi, desigur, se scrie. Dar 
aici nu vreau să mă opresc mult, fi indcă nu are loc o 
conexiune largă şi reciprocă între membri, astfel încât 
în mare parte fi ecare evoluează individual.

Comunităţile literare sunt benefi ce în măsura în care 
putem rămâne autoritari faţă de ceea ce scriem şi sinceri în 
raport cu cititorul, indiferent de criticile care vin, dar şi să 
ţinem cont de opiniile dinafară, fi indcă, uneori, o privire 
detaşată asupra textului poate ajuta mai mult decât anii 
care trebuie să treacă până autorul să observe singur cum e 
mai bine. De aici şi utilitatea comunităţilor literare.

Foto: Vladimir Us



Interviu cu Ana PUŞCAŞU 
despre lucrarea ei de licenţă Poeţii ultimului val din 
România şi Republica Moldova: Fracturiştii. Un 
comparatism paradoxal

Interviu realizat de Sandu MACRINICI

Fracturismul – 
o stare de spirit 
care a dat mai 
multor oameni 
energia necesară 
pentru a scrie cu 
nerv, puternic

1. Ce reprezintă această lucrare, la 
ce ţi-a folosit?

A.P. „Poeţii ultimului val din 
România şi Republica Moldova: 
Fracturiştii. Un comparatism 
paradoxal” a fost titlul lucrării 
mele de licenţă. Ideea, subiectul 
propriu-zis, a venit şi în urma 
experienţei din proiectul „Basarabia 
pe viu” la care am participat prin 
noiembrie 2008, alături de Moni 
Stănilă. A urmat desigur partea de 
documentare, unde am resimţit din 
plin dezavantajele slabei difuzări a 
cărţilor. Am ajuns cu greu la unele 
dintre ele. M-au ajutat prietenii sau 
chiar, în unele cazuri, autorii. În 
primul rând cred că lucrarea m-a 
ajutat să-mi formez o perspectivă 
de ansamblu asupra fracturismului, 
dar şi asupra mecanismelor de 
funcţionare ale literaturii două mi-
iste. Sunt multe lucruri pe care nu le 
ştiam şi la fel de multe pe care mai 
trebuie încă să le descopăr.   

2. Observ că o parte a primului 
capitol e destinată optzeciştilor 
români şi basarabeni, care să fi e 
diferenţele dintre ei? 

A.P.  Primul capitol urmăreşte 
într-adevăr trecerea de la generaţia 
optzeci la generaţia douămii. De 
la optzecism am plecat pentru a 
evidenţia modalitatea de formare a 
grupării douămiiste prin raportare 
la generaţiile anterioare, însă nu 
am vrut o analiză foarte detaliată a 
optzecismului. Subcapitolul la care 
te referi se intitulează “Optzecismul 
românesc şi optzecismul basa ra-
bean. Două antologii” şi se focali-
zează strict asupra celor două: 
Antologia poeziei generaţiei ’80  
coordonată de Alexandru Muşina 
şi Portret de grup coordonată de 
Eugen Lungu. 

Deşi criteriile de antologare folosite 
sunt, în mare parte, aceleaşi, dife-
renţele sunt sesizabile, pornind 
chiar de la titulatura de „optzecist” 
care dobândeşte, iniţial, conotaţii 
mai degrabă negative în cazul 
fenomenului basarabean. 

Diferă de asemenea şi miza 
antologiilor. În timp ce prima 
venea ca o expresie fi rească a 
unei generaţii deja constituite şi, 
în mare parte, acceptate, portretul 
optzecismului poetic basarabean 
trebuia să ateste o generaţie şi 
să puncteze, în acelaşi timp,  o 
modifi care de paradigmă. Cred 

că semnelor de întrebare ridicate 
cu privire la autenticitatea optze-
cis mului poetic basarabean li 
s-a răspuns deja prin nenumărate 
volume ale scriitorilor de dincolo 
de Prut. Acest “al doilea optzecism” 
cuprins in Portretul de grup realizat 
de Eugen Lungu este un moment 
fi resc din dinamica unei literaturi 
afl ate în plină evoluţie.

3. Ce este pentru tine fracturismul?

A.P.  O stare de spirit. Una care 
a dat mai multor oameni energia 
necesară pentru a scrie cu nerv, 
puternic. O atitudine împotriva a 
tot ceea ce înseamnă neoriginal, 
neasumat şi şters. 

4. Mai există fracturism în prezent, 
cum a evoluat?

A.P.  Defi nit aşa cum am făcut-o 
anterior desigur că mai există. Doar 
că el apare în divesre formule. 
De la simpla luare de poziţie în 
confruntarea cu unele aspecte 
halucinante ale realităţii şi până 
la texte întregi cu acest specifi c. 
Ca grupare literară nu cred însă că 
mai există fracturism. Atât Marius 
Ianuş, cât şi Dumitru Crudu afi rmă 
în interviuri că au depăşit această 
“perioadă”.  În asta a evoluat 
fracturismul. În a forma voci 
distincte, îndeajuns de puternice 
pentru a se face auzite.

5. Ce rol a avut Baştovoi în evoluţia 
curentului?

A.P.  Prin dublul său debut din 
1994 cu Falsul Dimitrie  şi E închis 
vă rugăm nu deranjaţi, Dumitru 
Crudu producea, deja, punctul de 
ruptură necesar constituirii unei 
noi generaţii. A fost o modifi care 
destul de radicală a sensibilităţii 
poetice care trebuia să aibă şi unele 
ecouri ca să fi e susţinută. Apare 
aşadar, în 1996, volumul Elefantul 
promis semnat de Ştefan Baştovoi, 
volum pentru care va şi obţine mai 
multe premii: Soros, al Uniunii 



Beatrice SEREDIUC 

Three-day-therapy-session 
(fragment din Varză, zise Decebal)

care se îmbarca pentru Bergamo, anticipând momentul 
în care va suna vreun telefon pe ton de manea. N-am 
avut mult de aşteptat. Triluri dramatice se revărsau 
chinuite din buzunare şi genţi la fi ecare câteva minute.

Duţu a apărut răvăşit, exact în momentul când se 
anunţa pentru ultima dată zborul de Bergamo.

- La Italia cu tine, împuţitule! Vezi că ratezi zborul şi 
nu mai scapi de la mitici de-a pururea. Asta în loc de 
salut. Unde pana mea umbli? Nici cafa nu e bună pe 
căcatul ăsta de Băneasa.

Duţu a început să bâiguie vinovat nişte scuze şi pe 
drumul întortocheat spre Militari, mi-a raportat pe 
scurt ce se mai învârte în lumea medicală a rezidenţilor 
derma din Buc şi mai pe larg despre ce gagică bunoacă 
şi-a tras - PR de succes tipa, la vreo 35 de ani, ţâţe 
ferme, fute de-ndoaie, de trei nopţi nu-l mai lasă să 
doarmă, e vlăguit şi fericit. Îl iert. 

Concertul a fost bunicel, ceva trupă electro de nemţălăi, 
lume de care trebuie, proiecţii de scurt-metraje, 
totu’ bine, numai că ne lipsea nişte iarbă. Duţu, ca 
pămpălăul, a dat de tipa asta nimfomană şi n-a mai ieşit 
din casă, exact înainte să vin eu. Iar acum, omu’ nostru 
e plecat la Snagov. Bravo mă pulă, aşa se întâmpină 
oaspeţii din Banat. Tocmai când legalele au trecut în 
ilegalitate.

Topisem câteva beri înainte să ieşim, urmărind cum 
Manchester e eliminată patetic din Ligă. Ştiind că vom 
rămâne doar pe alcoale, am dat-o pe tequila stinsă cu 
bere de când am pus piciorul în club. După concert 
ne-am cam moleşit, cu tot cu shot-urile noastre de 
tequila; dar în momentul ăla a apărut cine trebuie 
– un cunoscut de-al lui Duţu, care s-a nimerit să fi e 
patronul clubului şi s-a mai nimerit şi dornic să testeze 
niste cocktail-uri pregătite de noii barmani. Numele 

erul era fără niciun nor în ziua aia de aprilie, semn 
că primăvara târzie venise în sfârşit pe meleagurile 

noastre inundate, pe care eu le vedeam acum clar de la 
3000 de metri altitudine, dintr-un Airbus minuscul, care 
uruia chinuit, făcând stewardesa să-şi ridice vocea 
piţigăiată când se adresa pasagerilor. Am lăsat în urmă 
o aglomerare de pătrăţele care cred ca erau Lugojul, 
destul de rapid. Am privit pe geam tot restul zborului. 
La un moment dat, vedeam prin hubloul din stânga 
Carpaţii Meridionali, cu vârfurile proaspăt înzăpezite 
neumblate de montaniarzi – sau cel putin aşa–mi 
inchipuiam eu de sus- şi în dreapta, prin gemuleţul meu 
de lângă aripă, sătucele Olteniei, ca nişte zaruri mici, 
pictate în culorile pământului. Oltenii. Închişi la ten, 
repeziţi, drăcuind mult, folosind idioţenia aia de perfect 
simplu. Cum puii mei să zici – băuşi aseară? Da, băui. 
Mă şi drogai puţin. Mă dădui cu un pic de THC şi-o 
pastiluţă, de aia mă trezii aşa devreme şi fusei aşa fresh 
la aeroport de dimineaţă. Pfoai. Nasol moment, ăla 
trecut la perfect simplu. 

O oră de admirat patria-mumă de la înălţime şi Bucale 
aparu în zare. Întins. Sufocat. Învălmăşit. Prăfuit. 
Sălbatic. Necivilizat. Dar colcăind de viu, de culoare, 
de nou. Capitală ratată în care  balcanismul dogmatico-
pasional al vânzătoarei de la butic rujată peste buze, 
se întâlneşte cu occidentalismul eclectico-cochet al 
tânărului corporatist. Oameni săraci sau cu mulţi bani. 
Extreme. Şantierişti obosiţi, ţigani ologi cerşind sau 
împăraţi în costume scumpe, Pamele-ţoape-Anderson 
rupându-şi tocurile prin gropile din asfalt, pensionari 
certăreţi şi atoateştiutori, gospodine autoritare încărcate 
de plase. Emo-kids în eforturi de-a arăta cât mai trişti, 
studenţi vorbind cu tot felul de accente româneşti sau 
străine. N-aveam mare chef de amalgamul ăsta pestriţ 
dar trebuia să ies naibii din Timişoara. 

Ameţitu’ de Duţu a întârziat la aeroport aşa că, lângă 
un espresso prea lung, m-am delectat privind la grupul 



Moni STĂNILĂ
O lecţie bine învăţată 

te poate scuti de dureri de cap
Într-o discuţie despre comunităţi putem vorbi orice. Îmi amintesc de un profesor din Sibiu, Dorin Oancea, care ne-a predat la un moment dat un curs despre spaţiile teocosmice. Din cîte am înţeles eu atunci, spaţiu teocosmic era orice manifestare umană – omul fi ind teofor – însoţită de un anumit cod de recunoaştere (de la doctrină pînă la îmbrăcăminte). Desigur, după domnia sa, aceste spaţii erau concentrice şi, în funcţie de caracterul lor, se apropiau sau se depărtau de scopul lor primar: teocentric.

Mi-a plăcut acel curs, dar şi mai mult mi-a plăcut discuţia despre falsa valorizare / sacralizare, curs care mi-a folosit mult, spun eu, în viaţă. Falsa valorizare presupunea teama sau emoţia în faţa unui semen de-al nostru. Îmi amintesc că, spre exemplifi care, spunea: cînd prezenţa cuiva, superior ierarhic, vă copleşeşte; încercaţi să vi-l imaginaţi gol, în exact acea situaţie care vă stînjeneşte; pe lîngă amuzament, veţi înţelege o dată în plus că acel om vă este semen şi, oarecum, egal.
De atunci am făcut parte din mai multe comunităţi, sau cum spunea pr. Oancea – din mai multe spaţii teocentrice, şi am învăţat să văd oamenii dincolo de voalul impresiilor induse de către alţii. Nu o să amintesc aici grupul profesorilor de la Cîrţa, coruri, apartenenţa la Biserica Ortodoxă, ci voi aminti o comunitate care vizează caracterul acestei publicaţii pentru care mă confesez (ca nu cumva să amestec spaţiile şi în loc de concentrice să devină haotice. Cînd voi scrie la Învierea voi povesti de BOR, iar cînd voi vorbi în Parlament voi povesti de haos şi de aspectele (a)politice din viaţa mea).

Aplicînd învăţătura despre care vorbeam, am reuşit să scap de criterii subiective în aprecierea unui scriitor şi să nu mă las orbită de sonoritatea numelor. 

În 2007 am hotărît să mă apropii de Cenaclul Pavel Dan din Timişoara. Implicarea mea în Cenaclul Pavel Dan m-a ajutat mult şi va 
rămîne un moment peste care nu voi coborî uitarea. Am învăţat şi acolo ceva esenţial. Că un cenaclu nu te ridică peste puterile tale, 
dar îţi permite să îţi descoperi forţa şi să te înţelegi mai bine. Pentru că, pînă la urmă, gîndirea umană e analogică. 

În afară de binele personal, într-o comunitate literară îţi găseşti prieteni noi, îţi lărgeşti sfera de interes şi îţi sporeşti lista de lecturi.

Se vorbeşte de multe ori cu răutate şi invidie de grupările literare din cauza legăturii dintre membri. Pentru că atunci cînd unul face 
un proiect sau o recomandare, nominalizează un coleg din comunitate. Nu e vorba de cumpărare sau îngîmfare, cum cred unii. E 
vorba de cel mai apropiat om cu care vrei o colaborare. E fi resc să fi e aşa. Dacă luăm, de exemplu, revistele literare, de azi şi din 

trecut, observăm coagularea unui anume grup de scriitori în jurul acelei reviste. Şi asta nu e “susţinere” în sens peiorativ, 

e pur şi simplu asigurarea celui care deschide proiectul că are pe cine se baza. Adică e riscant să caut colaboratori cutare 

“eminenţă” care oricînd mă poate lăsa cu ochii în soare sau poate să îmi ceară plăţi pe care să nu i le pot achita.

La Timişoara e un pic mai simplu. Orice paveldanist, prin intermediul poetului Eugen Bunaru, a publicat în Orizont. 
Orice paveldanist care a vrut un eveniment la fi liala Uniunii Scriitorilor din Timişoara, prin intermediul criticului Cornel 
Ungureanu, a organizat acolo. 

Nu căutaţi răspunsuri complicate. Nu e complicat deloc. Şi nu vă gîndiţi că la Timişoara oamenii sunt cu moţ în frunte. Nu 
e asta. Explicaţia e mult mai simplă: timişorenii, indiferent de generaţie, au aparţinut aceluiaşi spaţiu: Cenaclul Pavel Dan, 
un cenaclu cu 52 de ani vechime.



C ă t ă l i n a  B ă l a n

Mănânc prăjituri virtuale

torturi de marţipan
nu se mai fac

dă-mi un cuvânt
şi am să-l transform
în zahăr

în fabrica de ciocolată
Charlie mă aşteaptă bucuros
cu o fl oare de jeleu roşu
în mână
 
mi-e cald
dâre maronii mi se preling pe picioare

nu am cerut nimic
din toate
astea
dar le accept mulţumită
cu inima topită
de îngheţată



actuală? În principal, noua 
ordine mondială, stabilită de 
către elite, presupune ca 
naturale fenomene precum 
desfăşurarea sau iminenţa 
confl ictelor armate, distru-
gerea mediului înconjurător şi 
genocidul, iar aceste situaţii 
critice nu pot fi  solu ţionate 
decât prin rezis tenţa non vio-
lentă şi pro  movarea unei 
culturi a vieţii.

,,Food Not Bombs” operează 
în afara sferei economice 
domi nante, obţinerea pro-
fi tului neconstituind o miză 
pentru aceasta. Valoarea 
în bani a hranei pe care o 
distribuie este mai mare 
decât resursele fi nanciare 
de care dispune iniţial, 
astfel că sprijinul voluntar 
al oamenilor dornici să 
contribuie la acţiunile sale 
este încurajat şi răsplătit, 
de altfel, prin rezolvarea 
unor cazuri sociale difi cile. 
Contactul cu autorităţile 
este unul minim, deoarece 
implicarea acestora nu poate 
aduce decât dezavantaje, 
din cauza instrumentelor de 
control şi constrângere de 
care dispun.

eoria nonviolenţei 
propusă de ,,Food Not 

Bombs” pre su pune 
rezolvarea situ aţiilor nedrepte 
prin inter mediul intervenţiilor 
prom pte şi active. Prevenirea 
cazurilor de risc, de utilizare 
a for me lor agresivităţii sau 
reducerea efectelor mani fes-
tărilor violente sunt măsurile 
recomandate de proiect, în 
încercarea lui de a face 
cunoscută necesitatea 
schimbării sociale, atât la 
nivel microsocial, cât şi în 
plan global.

,,Food Not Bombs” exclude 
din meniul său mâncarea 
preparată rapid (aşa-zisa 
,,junk food”), deoarece 
procesul prin care aceasta 
se obţine este unul violent, 
în care milioane de animale 

sunt măcelărite, iar resursele 
precum apa, aerul, pământul 
sunt poluate cu pesticide şi 
agenţi fertilizatori. ,,Food 
Not Bombs” recomandă 
vegetarianimul ca stil de 
viaţă sănătos. 

eciziile în cadrul ,,Food 
Not Bombs” se reali-

zează prin consens, în mod 
democratic şi transparent, 
astfel că diversitatea pozi  -
ţiilor este respectată, iar 
even tualele divergenţe sunt 
rezol vate pe cale amiabilă. 
Cu alte cuvinte, cooperarea şi 
nu competiţia, conduce la 
formularea celor mai bune 
idei de acţiune. Mişcările de 
rezistenţă ,,Food Not Bombs” 
s-au derulat  pe teritoriul mai 
multor state (Statele Unite 
ale Americii, Filipine, Mexic, 
Palestina, Turcia, Irlanda, 
Ucraina, Croaţia şi Serbia), 
pe parcursul mai multor ani, 
promovând un sistem eco -
nomic, un stil de viaţă şi 
muncă ,,la comun”. Lipsa unor 
lideri formali, descen-
tralizarea, nonviolenţa, 
con sulatarea tuturor celor 
im plicaţi şi consensul în 
luarea deciziilor reprezintă 
prin cipiile de organizare 
con form cărora acţionează 
prog ramul ,,Food Not 
Bombs”.

La data de 15 octombrie 
2006, ,,Food Not Bombs” 
a organizat în cartierul 
bucureştean Ferentari 
o acţiune de distribuire 
gratuită de alimente şi haine 
(în jur de 100 de porţii de 
mâncare, 15 litri de ceai şi 
zeci de kilograme de haine). 
Iniţiatorii acestui eveniment 
,,au decis să revină cu alte 
acţiuni de gen în zonă, 
ba chiar să organizeze o 
campanie de curăţare a 
zonei, refacerea spaţiilor 
verzi şi plantarea de copaci, 
după ce au observat interesul 
locatarilor din Ferentari de a 
colabora.

Platforma ,,Food Not 
Bombs” conştientizează 
că o lume în care bombele 
(armamentul) îşi vor pierde 
funcţionalitatea presupune 
mai mult decât un joc de 
imaginaţie. Lupta împotriva 
militarizării nu poate fi  
susţinută decât cu sprijinul 
oamenilor, al participanţilor 
la demonstraţiile de stradă.

Alternativa ,,Food Not 
Bombs” semnifi că mai mult 
decât o experienţă, ea descrie 
o oportunitate de asumare a 
responsabilităţii inidividuale, 
de conştientizare a impe ra-
tivului ieşirii din starea de 
inerţie impusă de capitalism 
şi politicile neoliberale.

narhismul modern se 
con fruntă cu pro vo carea 

de a-şi menţine vali ditatea, 
atât în sfera teoriilor politice, 
cât şi în câmpul acţional al 
diverselor platforme care 
militează pentru schimbarea 
socială. Sensurile fi losofi ei 
anarhiste clasice sunt 
îmbo găţite în mod constant, 
în raport direct cu varietatea 
problemelor cu care se 
con fruntă societăţile actuale 
(încălzire globală, rasism, 
sexism, foamete, poluare).

Mişcările  anarhiste con-
temporane urmează fi rul 
explicativ al anarhismului 
clasic, denunţând toate 
formele de autoritate, noul 
context socio-economic 
mondial adaugând pe 
lista factorilor dăunători 
dezvoltării omului instru-
mentele şi politicile neo-
li beraliste, care susţin 
exploatarea individului de 
către structurile economice, 
atât naţionale, cât şi inter-
naţionale (ca Statul, piaţa 
,,liberă”, corporaţiile trans-
naţionale). De ase me nea, 
aceste mişcări îndeamnă 
la solidaritate şi pace, în 
dauna actelor violente în 
general, a războaielor în mod 
particular.

pre a-şi îndeplini 
obiec tivele, mişcările 

anarhiste actuale lucrează la 
perfec ţionarea reţelelor de 
comu nicare dintre indivizi şi 
platformele constituite în 
spiritul anarhismului 
tradiţional, având drept 
fundament principiul 
unităţii. Procesul schimbării 
sociale, pe care

acestea îl amintesc cu 
orice ocazie, nu se poate 
desfăşura decât prin trezirea 
conştiinţei individuale, mai 
apoi colective, în sensul 
recuperării capacităţii de 
analiză critică, raţională a 
stării societăţilor actuale şi a 
problemelor care ameninţă 
cu degradarea lor treptată, 
dar sigură.

Rezistenţa şi protestul (co-
res pondente cu revoluţia 
propusă de teoreticienii 
tradiţionali ai anarhimului), 
ca mijloace de asumare a 
obiectivelor anarhiste, capătă 
forma unor mecanisme de 
promovare a solidarităţii 
şi a autodirijării morale. 
Aş adăuga obiecţia con-
form căreia, în cazurile 
periculoase, această calitate 
de examinare critică şi 
raţională, autonomă, poate fi  
serios afectată de impunerea 
(de către factori externi, 
ca alţi indivizi, grupuri, 
organizaţii, structuri) înce-
perii unei lupte cu sistemul 
care corupe.



Bogdan CIUPERCĂ

fragment

Evoluţia fenomenului muzicii 
„electro” în România este evi-
dentă, dovadă fi ind numeroasele 
manifestări muzicale din ultima 
perioadă – petreceri, festivaluri, 
precum şi apariţia a numeroase 
locaţii, cluburi în care acest gen 
de muzică este promovat. Muzica, 
plasată în contextul postmodernităţii 
reprezintă un bun de consum. În 
societăţile industriale avansate, 
muzica reprezintă un element 
important al culturii, o variabilă 
culturală, contribuind la formarea 
personalităţilor individuale, şi 

refl ectând în identitatea noastră, 
imaginea societăţii în care trăim, 
indiferent care ne sunt dorinţele, 
nevoile şi abilităţile.

Pentru realizarea unui tablou 
des crip tiv al acestui fenomen, 
am participat la numeroase eveni-
mente muzicale, atât în Bucureşti 
cât şi în restul ţării. De asemenea, 
am intervievat un număr de apro-
ximativ 25 de persoane. Pe baza 
interviurilor şi pe baza observaţiei 
participative, am reuşit să alcătuiesc 
o imagine de ansamblu a grupului 
studiat.

 Lucrarea de faţă doreşte a fi  
o analiză din punct de vedere 

calitativ a structurilor sociale, 
practicilor, ritualurilor şi tradiţi i-
lor, ca mijloc de defi nire al comu-
nităţii de muzică electronică din 
Bucureşti - cu manifestare în 
cadrul reprezentaţiilor muzicale. 
Abordarea teoretică nu vizează 
un studiu cantitativ, referindu-mă 
aici la stratifi carea economică a 
grupurilor sociale, ci se axează pe 
normele, simbolurile, practicile şi 
ideologia consumatorilor de muzică 
electronică. Defi nirea şi descrierea 
acestei comunităţii precum şi semni-
fi caţia pe care tinerii consu matori 
o acordă evenimentelor muzicale, 
ca spaţii ale afi şării identitare şi 
socializării reprezintă cele două 
puncte majore ale analizei de 
faţă. O comunitate este un sistem 
complet de interacţiune socială. 
Comerţul, principalul motor al 
modernităţii, şi cultura avansată a 
consumului sunt puternic implicate 
în crearea de comunităţi (Lash 
1991). Conexiunea intrinsecă pe 
care membrii o au între ei, şi simţul 
diferenţei faţă de alţii din afară 
comunităţii reprezintă conştiinţa 
de gen, una dintre caracteristicile 
principale ale comunităţilor. Con-
ştiinţa comună este un fel de a 
privi lucrurile care înseamnă mai 
mult decât atitudini comune sau 
percepţie similară.  Weber vorbea 
despre cunoaşterea comună ca 
mijloc de cunoaştere a aparţinerii 
(Weber 1922). Această aparţinere, 
se referă la cunoaşterea ritualurilor 
comune şi a tradiţiilor grupului, prin 
care se perpetuează istoria, cultura 
şi conştiinţa comunităţii. Ritualurile 

Electro Art

Oleg Gherasimenko. Schiţă de compoziţie.



comunităţii din care fac parte - 
consumatori de muzică electronică 
- este  oferită de punerea în contrast 
cu ceva ce nu este „electro”. 
Formarea identităţii este în principal 
un proces de excluziune. Conştiinţa 
de gen (comună) defi nită ca fi ind 
conexiunea intrinsecă pe care 
membrii o au între ei, şi simţul 
diferenţei faţă de alţii din afară, 
este o componentă principală a 
defi niţiei comunităţii, subiecţii 
făcând referire în principal la acele 
trăsături care îi separă de alte 
grupuri: „dacă asculţi în continuu 
goth s-ar putea să te tâmpeşti şi să 
devii sociopat cu acte în regulă....
din când în când nu strică un 
“Hitler în my heat” de la Anthony 
and the Johnsons... dacă asculţi 
numai hip-hop după bloc şi rămâi 
acolo s-ar putea să te tâmpeşti la 
fel....de obicei de la hip-hop lumea 

evoluează mai repede, din câte 
am observat, de la rock muuuult 
mai puţin.” Conştiinţa comună 
este un fel de a privi lucrurile care 
înseamnă mai mult decât atitudini 
comune sau percepţie similară. 
Weber vorbea despre cunoaşterea 
comună ca mijloc de cunoaştere a 
aparţinerii. Această aparţinere, se 
referă la cunoaşterea ritualurilor 
comune şi a traditiilor grupului, 
prin care se perpetuează istoria, 
cultura şi conştiinţa comunităţii. 
Redefi nirea spaţiilor de desfăşurare 
a evenimentelor reprezintă o altă 
componentă a defi niţiei identitare 
a comunităţii electro, membrii săi 
considerând acest aspect drept un 
avantaj al grupului.  

Cum descoperă subiecţii muzica 
electronică? Primul contact cu acest 
gen muzical a fost realizat fi e prin 

intermediul familiei, prietenilor, 
fi e prin explorări personale şi 
conjuncturi profesionale, dar fără 
a se realiza o legătură constantă, 
din acest punct. Majoritatea celor 
intervievaţi au revenit la muzica 
electronică ca urmare a diversifi cării 
stilului, circulaţiei acestuia, şi a unei 
mai mari accesabilităţi. Interesul 
este axat pe stilul consumatorilor 
şi pe spaţiul de desfăşurare ca 
ambianţă pentru afi şarea identităţii.  

Muzica reprezintă o stare, o dorinţă, 
o formă de comunicare, indivizii 
folosind muzica pentru articularea 
identităţilor individuale cât şi 
colective. Referitor la distribuţia 
genurilor muzicale, ascultătorii 
se feresc să eticheteze muzica 
pe genuri, preferând sintagma 
„muzică bună”. Aş enumera totuşi 
câteva dintre nenumăratele faţete 

Andrei Gamart. Grafi că de calculator



Se tot vorbeşte despre Bucureştiul care 
a fost invadat de aşa-zişii venetici, 
recte „invadatorii” de prin alte părţi 
ale ţării. Să vedem ce înseamnă asta. 
Păi asta înseamnă, aşa cum remarcă o 
anumită parte a presei, că bucureştenii 
get-beget s-au tot împuţinat iar locul 
lor cedat prin exodul către meleaguri 
mai vestice, a revenit populaţiilor, aşa 
cum ziceam, „cotropitoare”. E rău? 
E bine? E în alţi termeni decât rău 
şi bine? Dacă ne uităm la epoca de 
glorie a prezentatoarelor TV venite 
din Moldova, epoca taman apusă, 
părerile sunt împărţite. Sigur e că 
oamenii ambiţioşi din alte părţi decât 
Bucureşti aveau şi au în continuare un 
ascendent, dacă nu moral, cel puţin 
profesional asupra băştinaşilor. Ei au 
ceva de dovedit şi de multe ori o şi fac. 
Chiar dacă li se reproşează arborele 
genealogic mânjit cu pământ de ţară 
sau provincie stătută. 

O altă categorie, mult mai numeroasă, 
este cea a nou-veniţilor siguri de supe-
ri oritatea lor, nepătată de corupţia şi 
decadentă întâlnită, cică, la tot pasul 
în capitală. Şi, dacă e să ne uităm cel 
puţin la manierele practicate în situaţii 
sociale banale, cum ar fi  cedatul acce-
sului pietonal la zebră, evident, poţi 
să juri că eşti în junglă. E un clişeu, 
dar serveşte bine realităţii. Cealaltă 
categorie, mai puţin numeroasă, apar-
ţine non-bucureştenilor care îşi reneagă 
locurile de unde au venit, conştienţi 
cumva de lipsa de orizont pe care le 
presupuneau oraşele de origine. Am 
auzit cu urechile mele doi ardeleni, cu 
care călătoream spre festivalul de la 
Garana, spunând că oricât de nesimţiţi 
ar fi  bucureştenii nu se compară cu 
universul strâmt afl at la ordinea zilei în 
locul respectiv. 

Nu încerc să dovedesc nimic. Problema 
pe care o ridic este dacă cei veniţi din 
ţară reprezintă o comunitate neştiută, 
nevăzută, închegată de apartenenţă 
comună la alte locuri sau pur şi simplu 
de faptul că o vreme se simt străini de un 
loc rece şi neprimitor. E-adevarat că n-am 

Luca DINULESCU

PROVINCIA, O COMUNITATE?
auzit de congrese, convente, şi nici măcar 
întru niri ale provincialilor nemulţumiţi de 
felul în care sunt trataţi în capitală. Sau 
întâlniri în care să-şi trateze eventualele 
complexe de inferio ritate. O experienţă 
recentă m-a făcut totuşi să cad pe gânduri. 
O să ziceţi că e o prostie, dar mie mi se 
pare simptomatică. 

Povestea e aşa: am lucrat până de curând 
într-un loc unde am cunoscut o fată. Ea, 
superbă, stil, haioşenie, umor, haine, 
tot ce vreţi. Din Piteşti. La început asta 
n-a fost un impediment. N-a fost nici 
mai tarziu, când totuşi am început să 
observ unele lucruri în nere gulă. Dar 
am zis că mi se pare. Insistând însă, am 
remarcat - printre alte discuţii tainice 
care se purtau sub nasul meu, vă  jur, 
numai în direcţia provincie-provincie 
- că ei au acces la un folclor pe care 
eu nu-l stăpânesc. Fie că era vorba de 
bancuri, întâmplări trăite în zonele 
respective, sau inside jokes cu referire 
la locuri şi trăsături culturale pe care 
nu le cunoşteam, discuţia părea să mă 
excludă din start. 

Asta cu atât mai rău cu cât o vedeam 
pe juna respectivă combinându-se încet 
dar sigur cu un băiat tot din provincie. 
Sincer, nu înţelegeam ce are el şi eu nu. 
Adică toată bruma mea de maniere şi 
educaţie se duceau pe apa sâmbetei în 
faţa etichetei – mi se părea mie – uşor 

ciobănească a distinsului tânăr. Iar 
dacă mă puneţi să detaliez, o pot face. 
Muzică hip-hop, pantaloni bufanţi, 
expresii gen „frate”, mânca-ţi-aş” şi 
„mânca-te-ar”. Eram la pământ, vă daţi 
seama, şi totuşi nu puteam crede că 
asta mi se întâmplă cu adevărat. Am 
dispărut înfrânt, asta cu atât mai mult 
cu cât i-am cântat frumoasei piteştence 
o dulce serenadă tocmai pe malul vămii 
vechi. Prietenii pot confi rma. 

Am zis chiar şi-atunci că mintea îmi 
joacă feste. Că lumea nu poate fi  atât 
de rea. Şi totuşi. M-am uitat în jur şi, 
brusc, tot ceea ce vedeam erau numai 
perechi aduse împreună de soartă pe 
motiv de etnie şi provenienţă judeţeană. 
Doi tineri, vă jur, ambii din Focşani. La 
masa de alături o fată din Cluj zburda în 
braţele puternice ale unui mehedinţean. 
În satul alăturat, 2 Mai, mi se spunea 
că alţi doi oameni singuri până în acel 
moment tocmai se combinaseră. El din 
Rădăuţi, ea din Zimnicea. 

Aş vrea să nu pot trage o concluzie. Dar 
după cum vedeţi, ultimele luni de zile 
nu stau în favoarea naivităţii mele. Sunt 
sau nu cei din provincie o comunitate 
nedeclarată şi subversivă? 

Aştept părerile la aceeaşi adresă a 
serialului american – lucadinulescu@
yahoo.com 

Butuceni 2009 foto: Vladimir



nabile despre dispreţul pe 
care îl afi şează moldovenii 
în raport cu ruşii atunci 
când protestează împotriva 
ofi cializării limbii ruse şi 
care nu duceau niciunde. 
Pentru ea acest refuz de 
recunoaştere a unui statut 
special pentru limba rusă 
era echivalent cu o exilare 
în Siberia. Nu comu nica cu 
moldovenii, mai mult cu 
ruşii. Îşi alegea inter lo cu i torii 
după prove nienţa etnică, 
iar pe cei care nu cunoş teau 
limba rusă îi desconsidera 
pentru inca pa  ci tatea lor de a 
studia o limbă străină. Con-
funda liber tatea de a alege ce 
asimilezi cu supremaţia unei 
limbi asupra unei naţiuni. 

La un moment dar chiar 
am început să o urăsc, mai 
ales după ştirile de la ora 
19.00 de la Moldova 1, când 
Mesagerul nu con fi r ma dorita 
ofi cializare. Deve nea umbra 
mea pentru apro xi mativ o 

oră, întrebând ca o lunatică: 
„Şi ce să facem, ce să facem? 
Vrei să plecăm în Rusia? 
Păi noi v-am con struit ţara, 
noi am adus progresu’!” În 
acele clipe chiar doream să 
o trimit în ţara de origine 
şi numai eu ştiu cum îmi 
muşcam obrajii pe interior 
şi tăceam..., oricum nu îmi 
înţelegea punctul de vedere, 
nu îmi accepta opinia. Ea era 
doctor în ştiinţe, directoare 
de grădiniţă, expertă în 
edu ca ţie, eu eram o studentă 
care se născuse undeva în 
sudul Moldovei, în Brânza 
– denumire ce nu-i inspira 
prea multă încredere.

Cu cea de-a doua doamnă 
ne-am înrudit acum câţiva 
ani buni. Aşa e la ţară, dacă 
ai nevoie de neamuri, atunci 
îţi faci cumătri. 

Şi eu, şi fratele meu trecu sem 
prin mâinile ei la gră diniţă. Îi 
plac copiii. Nu ştiu exact cum 

a ajuns în Brânza. Probabil nici 
nu prea con tează acest lucru, 
atâta timp cât această localitate 
cu nume care nu inspiră 
încredere a adoptat-o aşa cum 
este ea, fără să-i impună ceva, 
fără să-i ceară prea multe şi 
fără să se înjosească la rândul 
ei vorbindu-i limba.

A venit, i-a plăcut, s-a aco-
modat, a acceptat şi a fost 
acceptată la rândul ei, a învăţat 
de la noi tot ce se putea şi ce 
nu se putea. Nu ştiu dacă poţi 
să înveţi spiritul locului, ea 
l-a învă ţat, singură şi ajutată 
de cei din sat. Vorbeşte, cântă, 
dan sează, găteşte, trăieşte ca 
la Brânza. Impune respect 
fără să-l cerşească. Nu-i 
este frică să trăiască printre 
„mediocri”, precum îi era 
celeilalte doamne. De fapt nu 
se consideră doamnă, ci pur şi 
simplu un om, al cărui dor de 
casă îl citeşti şi îl vezi refl ectat 
de lacrimi, atunci când mintea 
o plimbă prin locurile unde a 

copilărit. Este sigură pe ea şi 
pe ceea ce are: soţ, copii, casă, 
masă, grădiniţă, porumb, grâu, 
viţă de vie şi Prutul pe care îl 
vede în fi ecare zi din ograda ei. 

Nimeni nu a recunoscut că şi 
noi avem partea noastră de 
vină că ruşii, mai ales ruşii, 
nu ne respectă limba şi tot ce 
în seamnă cultură din cauza 
că noi nu ne-o respectăm. 
Noi i-am învăţat cu dublele 
stan darde. Nouă ne place să 
for măm acea totalitate de 
orga nisme vegetale vasale, ale 
căror relaţii reciproce cu ruşii 
se indentifi că prin capul plecat. 

Acum stau şi mă gândesc 
cine e purtător al vinei că 
unii ruşi au fost învăţaţi de 
către „moldoveni” ca atunci 
când li se dă „Bună ziua!” 
să răspundă cu „Pupă-mă 
în ...!” Cine este păstrătorul 
valorii: oraşul sau satul?



o cultură comună”4. Asimilarea poate include mai 
multe variabile precum valori, sentimente şi atitudini. 
Astfel, putem vorbi şi despre o fuziune a patrimoniului 
cultural. Constituind obiectivul major al Uniunii Sovie-
tice, imediat după lovitura de stat din 1917, asimilarea 
este demarată la nivel educaţional între anii ´30 şi 
´40, la antipodul naţionalismului regional şi etnic 
– rămăşiţe din epoca feudală − cu un potenţial de a 
fi  exploatate de duşmanii „noii construcţii sociale”. 
Inten ţia s-a concentrat mai ales asupra transformării 
limbii ruse într-o adevărată limbă naţională. Cu toate 
acestea, identifi carea regională şi etnică din URSS 
rămâne puternică – aceasta le conferea oamenilor şansa 
afi rmării identităţii lor individuale şi era văzută ca o 
formă de protest împotriva dominaţiei politice a ruşilor 
care reprezantau 53,5% din populaţie. Deşi limba 
ofi cială a Uniunii Sovietice era rusa, totuşi 96-98% 
din grupurile mari de comunităţi etnice foloseau în 
comunicare limba maternă5.

Teoria selecţiei sociale negative în 
contextul ingineriei sociale de tip sovietic
În procesul de asimilare, URSS-ul a sfi xat modelul 
de funcţionare a schimbului cultural, ceea ce nu pare 
să fi  funcţionat pe baza modelului 50/50. Invariabil, 
etnicii ruşi aveau un rol mult mai mare în procesul 
de asimilare decât celelalte etnii, datorită statutului 
superior oferit de centrul politic.

Teoria sociologică a lui Eminescu, enunţată pentru 
prima dată în articolele sale publicate în  ziarul 
„Timpul”, aduce în prim-plan o putere (statul) con-
fi s cată de către o elită fără viziune socială şi deci 
coruptă sau aservită, numită de către Eminescu pătură 
super pusă. Astfel, are loc un proces de salahorizare 
a societăţii, iar statul devine unul demagogic. Colho-
zu rile au constituit forma ideal-tipică a procesului 
de subjugare economică a provinciilor sovietice. 
Meca nismele principale prin care se întâmplă acest 
proces sunt selecţia negativă a elitelor şi raporturile 
necompensatorii dintre elite şi restul societăţii. În ceea 
ce priveşte selecţia socială negativă, vom observa că 
în societăţile comuniste dominate de o dublă pătură 
superpusă divizate în „pătura străină” (nomenclatura 
sovietică, reprezentanţii direcţi ai regimului) şi „pătura 
eşalonului II” (minorităţile etno-imperiale loiale 
regimului), criteriul urcării în ierarhia socială este 
răsturnat. Nu sunt apreciate capacitatea profesională şi 
valorile morale, ci loialitatea faţă de imperiul sovietic. 
Anume din această cauză, pătrunderea în vârful 
structurii piramidale a societăţii comuniste constituie o 
adevărată provocare pentru masele afl ate în stadiul de 
subdezvolatre. 

4 Henry L. Tischler, op. cit., p. 278.
5 R. Pipes apud Henry L. Tischler, op. cit., p. 278.
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pe timpul faraonilor. Nu contează 
că cel nou-venit e la curent în mod 
inevitabil cu ultimele tehnologii, 
ori că ştie să rezolve o lucrare 
poate într-un sfert din  timpul 
care-i trebuie unuia contemporan 
ca naştere, să zicem, cu primul 
Papă: el trebuie – mereu – să înveţe 
de la un bătrân chiar dacă n-are 
de fapt ce-nvăţa şi să-l trateze în 
mod respectuos, chiar dacă-l calcă 
pe nervi. El trebuie să facă mereu 
treaba bătrânului – preocupat de 
reviste, rebusuri, sudoku-uri, sânii 
Pa(l)melei sau Simonei Sensual − 
bărbaţii; şi croşetat, schimbat reţete, 
comentat asprimea vieţii de zi cu 
zi, înjurat guvern, plâns de o mie de 
ori cel puţin de problemele de acasă 
− femeile. El ţine astfel în spate 
acea instituţie la dorinţa şefului, 
mare iubitor de inşi fumaţi. Tânărul 
nu ştie de ce, doar constată faptul. 
Niciodată la serviciu nu se discută 
– şi asta e lege !... – probleme de 
serviciu, ci doar se comentează 
ultimele cancanuri: de ce a avansat 
ăla în loc să avansez eu, sau mamă, 
ce nasol s-a îmbrăcat Popescu, e 
clar, fi e-sa iar îl jupoaie de bani. 
Sau: ce om cumsecade e directorul, 
nu dă pe nimeni afară, deşi, iată, 
e criză – exact cu o zi sau două 
înainte de rapoartele lunare de acti-
vitate, să te audă ceilalţi şi să „dea 
bine” mai sus.   

Comunitatea funcţionarilor la stat 
nu e omogenă – există diviziunea 
pe criterii de vârstă şi diviziunea 
pe criterii de bisericuţă; de fi ecare 
dată a doua e mai importantă decât 
prima. Bisericuţa reprezintă o grupă 
de indivizi strâns legaţi de un interes 
– chiulul, bârfa, o şustă oarecare 
– spre a nu da decât câteva exemple; 
ea e fi e strâns legată de şef, fi e e 
duşman jurat al acestuia. Bisericuţa 
nu e omogenă ca o alianţă între 
state, ci stabilită mereu pe principiul 
„amicul de azi – duşmanul de 
mâine”. Alianţele se fac şi se desfac 
în pauzele de ţigară – mai dese ca 
părul pe o gorilă – sau când iese 
din birou careva mai de mult luat în 

vizor de un altul, care doreşte să-l 
sape pe ăla în faţa altui coleg ori 
chiar – de ce nu – în faţa şefului, 
că poate se şterge ăla pe bot de 
avansare şi-mi dă postul ăla mie, 
sau iau ceva-n plus la salariu. 
Bisericuţa e răspândită pretutindeni 
în administraţie sau prin instituţiile 
noastre culturale, şi primul lucru pe 
care-l face un nou-venit deştept este 
să o ia în colimator şi să se lipească 
undeva, altfel nu rezistă un an de 
zile: e băgat în tocătorul bârfei, 
iar asta se umfl ă până la ajunge 
un ditamai tsunami şi sparge digul 
secţiei – sau departamentului – unde 
îşi face ucenicia, ajungând la şef; 
iar şeful e mai atent, şi asta e altă 
lege, la nevoile celor vechi decât 
la nevoile nou-veniţilor în sistem. 
Fiindcă mereu e mai importantă 
bisericuţa ca munca. 

Comunitatea funcţionarilor trăieşte 
conform zilei de muncă de opt ore. 
Adică între orele 8-16.00 sau 9-17 
sau 10-18. Se vine „la program” 
şi se stă, că doar e muncă „la 
stat”. Excepţia – care confi rmă 
regula – o formează cei de la 
relaţii cu publicul; ei lucrează, dar 
mai întâi dau de înţeles masei de 
idioţi bulucită în faţa ghişeului că 
nu e vina lor dacă nu pricep un 
lucru elementar, ca o notifi care 
apărută peste noapte, din motive 
necunoscute – de idioţi, bineînţeles 
– şi că au altceva mai important de 
făcut decât să îi servească. Dacă, 
dimpotrivă, e numai vorba de muncă 
birocratică, atunci intră-n funcţiune 
pauzele lungi şi dese, cheia marilor 
succese, sudoku-ul, rebusul, ziarele 
citite din scoarţă-n scoarţă etc. În 
ultima vreme şi oamenii mai în 
vârstă din sistem au făcut ca şi 
tine rii pactul cu tehnologia, fi indcă 
ai nevoie de calculator pentru un 
Solitaire ca la carte ori un Zuma 
deluxe destul de antrenant încât 
să ţină 8 ore. Pentru variaţie, se 
apelează la jocurile pe server, cum 
ar fi  „Triburile”; avantajul lor e că 
nu se termină, practic, niciodată, iar 
bisericuţa se mută din spaţiul vizibil 

în cel virtual, şi astfel sporeşte 
exponenţial cantitatea de relaţii.  

Funcţionarul are cultul „venitului 
la serviciu”; nu contează că nu face 
nimic toată ziua, ideea e să fi e cu 
siguranţă văzut de şef. Funcţionarii 
tineri verifi că mail-ul, stau pe 
mess, ies des la ţigară, sunt nervoşi 
că sunt aşa de ocupaţi acasă, au 
atâtea probleme de rezolvat şi ei se 
îngroapă într-un împuţit de birou, cu 
o gaşcă de ramoliţi care habar n-au 
pe ce lume sunt şi care îndrăznesc 
să le ignore pregătirea superioară, 
c-un şef care nu le bagă ideile 
geniale în seamă. Într-un cuvânt, 
pentru bani puţini vegetează-ntre 
cretini. Bătrânii ţin tinerii de vorbă, 
toacă ultimele noutăţi din presă 
ori de la televizor, îşi amintesc „de 
pe vremea lu’ Ceaşcă”, se laudă 
cât de mult au călătorit şi ce lume 
au cunoscut. Astfel trece mai uşor 
vremea. Dacă eşti într-o instituţie 
culturală şi ea are un anuar, dai 
un articol sau două pentru a fi  
publicate, odată pe lună, să te vadă 
activ cine trebuie. Nu e însă musai, 
a avea „spate” e mai important 
decât activitatea ştiinţifi că.  

Între tineri, bătrânii sunt fosile, dino-
zauri, balast, fumigenă, boşorogi 
sau mumii, iar pentru cei bătrâni, 
tinerii sunt boboci, nesimţiţi, tupe-
işti ori migrene. Unii put a stătut, 
alţii trăsnesc a parfum; sunt uniţi 
numai când e vorba să scape de 
cineva, cum ar fi  un ins abia venit 
decis să muncească; nasol, face 
valuri, strică socoteli – afară cu el, 
tovarăşi !... 



Secvenţe dintr-o comunitate industrială -  
Uzinele 23 August în anii ’80
Adriana SPETEANU

ste cunoscut faptul că 
procesele sociale masive ale 
industrializării şi urbanizării 
au distrus structura normativă 

a multor societăţi tradiţionale dezrădă-
cinând oamenii din grupurile locale şi 
instituţiile care le asigurau securitatea. 
O comunitate industrială este construită 
dintr-o reţea de relaţii sociale care 
derivă dintr-o organizare a muncii şi 
care este valorifi cată de membrii 
comunităţii. Începând cu analizele lui 
Mayo1 şi ale colaboratorilor săi, multe 
cercetari din sociologia industrială au 
confi rmat rolul grupurilor de muncă 
informale în găsirea unui sens de 
apar tenenţă în atmosfera impersonală 
pe care o implică industria modernă. O 
comu nitate industrială are de asemenea, 
o structură a normelor, reguli formale şi 
informale, care ghidează comporta men tul 
membrilor săi. Există numeroase studii 
axate pe raporturile dintre in dus  trie şi 
comunitate, care sugerează in ter  de pen-
denţa şi infl uenţa existente între comuni-
tate şi fabrică. Unii cerce tători consideră 
că sistemul sta tutar al fabricii este strâns 
legat de siste mul statutar al comunităţii, 
astfel încât schimbările dintr-unul 
infl uen ţează schimbările din celălalt. 

Comunitatea pe care vreau s-o aduc în 
discuţie este cea a Uzinelor 23 August 
în anii ’80, analizată printr-un set de 
35 de interviuri, realizate în ultimii ani, 
având ca subiecţi muncitori, ingi neri, 
personal TESA, ce au activat (unii 
dintre ei continuă să lucreze în actuala 
Societate Faur) în uzină în perioada 
menţionată. Voi rezuma rezul tatele 
studiului asupra unei mari între prinderi 
bucureştene care a marcat desti nele 
industriale ale oraşului atât în peri oa da 
interbelică, dar mai ales în cea comu-
nistă, Malaxa – 23 August – Faur. 

industriale. Sistemul supravieţuieşte 
şi se reproduce prin capacitatea de 
ordonare a câtorva tipuri de practici 
semnifi cative care structurează viaţa 
cotidiană a uzinei la nivel individual, 
dar, mai ales, colectiv. Întreprinderea 
funcţionează, doar în aparenţă, ase-
menea unui mecanism bine reglat. 
Există tensiuni (în special tensiuni 
sociale şi mecanisme de control) care 
îl macină şi confl icte latente. Grupurile 
profesionale din interiorul fabricii 
nu constituie întotdeauna un tablou 
armonios. Uzina se dovedeşte a fi  
spaţiul în care, cel mai adesea, inginerii 
se simt marginalizaţi profesional şi 
intelectual; de multe ori salariile lor 
sunt sub cele ale muncitorilor cu 
experienţă şi categorie maximă, sunt 
deseori expuşi criticilor în şedin ţele 
de partid, sunt sufocaţi de stufo sul 
personal TESA. Ei sesisează primii 
aparenta stare de bine şi de nor mali-
tate. Această distanţare nu implică însă 
neapărat afi rmarea 
unei 

În mod evident, oamenii nu pot fi  
depo sedaţi de propria subiectivitate. 
Tonalităţile sunt diferite de la un 
grup la altul, de la o categorie la alta 
(mun citorii şi inginerii, maiştrii şi 
mun citorii, femeile şi bărbaţii, tinerii şi 
cei mai în vârstă). Dincolo de interesul 
real privind recuperarea trecutului prin 
memorie/povestire, interviurile, ca 
formă particulară de expresie, în sensul 
vieţii organizate ca o poveste, implică 
şi o mare doză de fragmentarism, de 
secvenţialitate a memoriei ce curge 
către ceea ce Pierre Bourdieu numeşte 
„postulatul sensului existenţei povestite 
(şi, implicit, al oricărei existenţe)”. 

Uzinele 23 August apar, atât în menta-
litatea oamenilor cât şi în documentele 
ofi ciale de partid, ca fi ind un model 
pentru ceea ce trebuia să devină 
socie tatea comunistă din România în 
general şi industria socialistă în special.  
Comu nitatea Uzinelelor 23 August 
constituie în decada ’80 o micro-societate 
reglată după anumite legi, cu grupuri 
constitutive, cu solidarităţi articulate, 
cu ritualuri proprii. Preocupările 
unui astfel de sistem merg în 
direcţia menţinerii unui 
cadru organizatoric 
specifi c unei mari 
antreprize 

1 E. Mayo, The Human Problems of an Industrial 
Civilization,  New York: Macmillan, 1933.



Florin HĂLĂLĂU

20 de ani de societate civilă în România

Văd adeseori la ştiri cum reacţionează 
oamenii din statele Europei Occidentale 
atunci cînd le este ameninţată comuni-
tatea. Manifestări de protest împotriva 
construirii unei fabrici, împotriva 
ampla sării unei baze militare străine, 
împotriva unor legi care ar încălca 
drepturile omului. Aceste reacţii arată 
existenţa unui grup de interese pe 
care îl putem numi societate civilă şi 
care există dincolo de viaţa politică 
şi independent de politicienii care se 
perindă la putere. În ţările cu tradiţie 
democratică, aşa arată normalitatea. 
Dar are România o societate civilă capa-
bilă să funcţioneze ca o comunitate care 
să potenţeze excesele politicii?

În România comunistă, mai ales în 
ultimii ani ai lui Ceauşescu, tăcerea 
aproape generalizată arăta în mod 
paradoxal o solidaritate a societăţii 
româneşti, sătulă de lipsuri şi de 
dictatură, dar incapabilă de gestul 
revoltei. A venit momentul decembrie 
1989 şi aşa cum spunea Ana Blandiana, 
am văzut că fi ecare tăcuse altceva. 

Naşterea societăţii civile în România 
s-a făcut greu, grupul de interese din 
jurul lui Ion Iliescu dorind să controleze 
totul în România. Primele luni ale 
anului 1990 au însemnat consolidarea 
unei puteri care nu accepta dialogul 
politic şi civic, putere care a adus de 
trei ori minerii la Bucureşti pentru a 
lichida, inclusiv fi zic, o opoziţie pe 
cale de închegare. Este greu de înţeles 
pentru cei obişnuiţi cu diversitatea de 
astăzi a presei româneşti, cum FSN 
controla TVR (singura televiziune), 
radioul public (singurul post de radio), 
precum şi toate cotidianele, cu excepţia 
României Libere. Se ajunsese în situaţia 
bizară de a ni se predea democraţia de 
către oameni care făcîndu-şi studiile 
(politice!) la Moscova, numai despre 
aşa ceva nu învăţaseră. Totuşi, primele 
semne că s-a schimbat ceva au venit 
tot din presă. În afara României Libere, 
unde Petre Mihai Băcanu, Anton Uncu 

şi Mihai Creangă construiseră un ziar 
într-adevăr liber, apăruseră revista 
22, publicaţie a Grupului de Dialog 
Social, condusă de Stelian Tănase, 
Caţavencu, înfi inţată din iniţiativa a 
trei tineri ingineri: Liviu Mihaiu, Sorin 
Vulpe şi Doru Buşcu şi Memoria, 
revista gîndirii arestate, o colecţie de 
mărturii cutremurătoare despre calvarul 
românilor care nu au acceptat noua 
ordine instaurată de tancurile sovietice 
şi au luptat împotriva acesteia. 

După succesul mincinos de la alegerile 
din 20 mai şi după mineriada din iunie 
care a lichidat manifestaţia maraton 
din Piaţa Universităţii, mulţi oameni 
au renunţat să mai spere la ceva bun şi 
au plecat din ţară. Încet, încet, liniş tea 
promisă de putere în campania elec torală 
ne cuprindea pe toţi, imo bilizîndu-ne 
într-o mare de supuşi. În acest climat de 
linişte, structurile comu niste se puteau 
reaşeza pe locurile de unde fuseseră, 
cel puţin aparent, mişcate în decembrie 
1989. Eram sin gura ţară din fostul bloc 
comunist unde comuniştii revopsiţi 
conduceau cu majo ritate absolută. Unde 
partidele de opo ziţie luptau singure, fără 
a avea în socie tatea civilă un aliat putern

Toamna anului 1990 avea însă să 
schimbe lucrurile. În ziua de 7 noiem-
brie, dată aleasă probabil nu întîmplător 
de către membrii fondatori, apărea 
în România liberă vestea înfi inţării 
Alianţei Civice. 216 personalităţi, printre 
care Ana Blandiana, Doina Cornea, 
Constantin Ticu Dumitrescu, Victor 
Rebengiuc, Ştefan Augustin Doinaş, 
Mariana Marin, Nicolae Manolescu, 
Petru Creţia, Zoe Petre, Mihai Şora, 
Stelian Tănase, Dan Grigore. În Decla-
raţia de Principii se arăta că România se 
găseşte prinsă într-un angrenaj putînd 
duce la catastrofă dacă grupurile, per-
sonalităţile, persoa nele care au dovedit 
ataşament pentru democraţie şi valorile 
civilizaţiei euro pene nu întreprind o 
largă acţiune în cadrul societăţii civile, 
singura în măsură să asigure exercitarea 

liber tăţilor cetăţeneşti. Cuvintele de 
încheiere Nu putem reuşi decît împre-
ună aveau să devină un motto al întregii 
opoziţii.

Organizarea ulterioară a opoziţiei 
şi cîştigarea alegerilor din 1996 îşi 
au originea în acel moment de luci-
ditate în care au fost lăsate deoparte 
orgoliile personale şi s-a pus interesul 
naţional mai presus de orice. Emil 
Constantinescu, provenit din rîndurile 
Alianţei Civice, a deve nit preşedintele 
României şi a consolidat prin acţiunile 
sale statul de drept din România. 
Guvernele formate de Convenţia 
Democratică din România au pus bazele 
unei economii capitaliste sănătoase şi 
au dus la creşterea economică de după 
anul 2000. Prezenţa Alianţei Civice pe 
scena publică a ultimilor ani a fost mai 
discretă. Lucrurile s-au aşezat într-o 
oarecare măsură şi interesul oamenilor 
pentru acţiuni de stradă a scăzut, în 
ciuda faptului că derapajele de la linia 
democratică continuă şi astăzi. Lumea 
are acum de bine de rău pîine (scumpită) 
şi circ din plin la televiziuni şi în 
paginile tabloidelor. 

20 de ani la scara istoriei nu înseamnă 
nimic. Pentru o generaţie poate însemna 
totul. Cei care au dorit o societate 
civilă în România, pot fi  mulţumiţi 
cu progresele din această perioadă de 
timp? Acum vorbim cu toţii în acelaşi 
timp, fi ecare altceva. Alcătuim o sumă 
de comunităţi mici, fără să fi m o mare 
familie. Nu avem proiecte comune. 
Intrarea în Uniunea Europeană ne-a 
făcut să ne mulţumim cu un dolce far 
niente, sîntem indiferenţi la ceea ce 
depăşeşte spaţiul intim şi inconştient 
de nepăsători cu privire la ce va fi  cînd 
noi nu vom mai fi . Nici măcar criza nu 
ne-a adunat, ci dimpotrivă a accentuat 
sindromul caprei vecinului. Suntem mai 
curînd o populaţie, decît o comunitate, 
o societate civilă care ar aprecia foarte 
mult o dictatură militară. Ca în Rusia, 
domnule! cum bine zis-a Caragiale.
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Community of Little People
Ever since I was little I found myself in the situation 
to integrate into one community or another. First time, 
when I went to the kindergarten. Because obviously 
the kindergarten too is dominated by all kind of small 
groups, each of them with its won rules to follow. 
And I must tell you, communities in kindergarten 
may sometimes be much more taken seriously than 
anyone is prepared to think. That’s why you must 
fi t in and hang on to your positions for three or four 
years. Even the teachers will be looking at you with 
different eyes if you are part of a “smart-ass” group. 
Belonging to such a group is defi nitely rewarding: you 
have access to the most interesting and desired toys, 
you have a better seat and you can play one of the 
main protagonists in the play at the end of the year. 
Not to mention the respect you get from the other 
comrades (with or without snot shining under their 
nose). And despite the fact that it is about so little 
people, the rules are tough and no outsider can afford 
to break them, being quite aware what bad things can 

happen to him/her if he/she does so. The single sacred 
territory that cannot be claimed in kindergarten is the 
closet where you keep your stuff. 

Being accepted in the community at the kindergarten 
is maybe even more important than being accepted in 
a group later in school. And that’s because you are far 
more vulnerable when you are 3-6 years old. Separation 
from your parents can be very painful and, once you 
fi nd yourself thrown in a savage group, you want to feel 
safe. The ultimate insult when I was in kindergarten was 
“Your mother won’t come to pick you up!”

I was quite manipulative with the teachers. I used to 
tell them lies so easily (not that I quit doing that!). I even 
managed to have a teacher fi red when I was in my fi rst 
level. Ever since that history, all the other teachers kept 
trying very hard to please me. I’m sure they remember 
me with love in their hearts even now :D. I have my 
own principles, my own rules to follow and I don’t 
like to be told what to do and what to think. And I 



Anarchism, as a theory about life, 
represents the subject of strong contro-
versy both in the common thinking and 
among those who are more concerned 
about the political climate. The various 
arguments and representations, contra-
dictory in many aspects, within a single 
doctrinal refl ection, offer multiple 
senses of social reality, which hampers 
the full knowledge of the corpus of 
ideas and principles.

Modern Anarchism, understood 
through the protest and resistance 
move ments against capitalist domi-
nation and its specifi c effects, relies 
on a constant effort to keep alive the 
essence of the traditional classical 
doctrine and adapt them in the context 
of changes society incurs during its 
evolution. Therefore, the analysis of 
principles that gives originality and 
diversity to contemporary anarchist 
movements proves to be a real 
challenge for any researcher in social 
and political sciences. 

While we can talk about an 
abundance of studies in traditional 
political doctrines, when it comes to 
approaching the essence of classical 
and contemporary anarchist theories 
as well as when we talk about the 
current movements for social change, 
which in some of their aspects are 
rooted in the anarchist history 
and philosophy, we run into a gap 
of knowledge. Distorted or partial 
coverage of a certain socio-political 
and economic movement that had an 
impact let it be only at the individual 
level represents a clear disadvantage 
for the confi guration of the system of 
knowledge and specifi c ideas about life 
as a whole. 

One of the international movements 
that were established as alternatives to 
the oppressive forms of organization, 
fi ghting for nonviolent social change, 
according to natural laws is called 
“Food Not Bombs,” being based on a 
theory relying on the principle of social 
progress by providing life support 
resources (food), instead of denying or 
fi ghting them (weapons). By promoting 
and practicing violence as a mean to 
control, the modern society preserves 
a constant threat of violent crime, 
domestic violence, police repression, 
and the threat of total annihilation 
from nuclear war.

Globally, mankind continues to spend 
more time and resources developing, 
using, and threatening to use weapons 
of massive destruction than on nurtu-
ring and celebrating life. By spending 
this money on bombs instead of food, 
our governments perpetuate and 
exacerbate poverty’s violence by not 
providing food for everyone in need. 

The most important message of those 
from “Food Not Bombs” says that 
poverty is violence, and one expression 
of the violence of poverty is hunger, 
which in the United States only 
affects million of people. The essential 
dissatisfaction of this movement is 
directed towards governments, which 
allocate more fi nancial resources 
to the military sector responsible 
for replication and amplifi cation of 
violence, instead of allocating food to 
those in need. 

Food, Not Bombs.

Anarchism, where to?

“Food Not Bombs” was established 
as an alternative to the oppressive 
forms of organization, campaigning for 
nonviolent social change, according 
to natural laws. While it is not at all 
interested in overthrowing the existing 
power structure, the organization 
fi ghts for reforms in the system built by 
the elites, to be based on association 
and free speech. The supporters of this 
movement have noticed the presence 
of a death culture in the contemporary 
society, which must be replaced by 
a culture to celebrate life, through 
programmes designed to provide 
health services without discrimination, 
as well as shelters for those in need. 

The “Food Not Bombs” programme 
seems to be sensitive to forms of 
poverty around the world and to 
their impact on human spirit. It 
addresses whomever asks for help 
and it exempts this person from 
going through the bureaucratic hoops 
(characterized by excessive control 
and a trend of discrimination of 
those who lack fi nancial power). At 
“Food Not Bombs,’ benefi ciaries also 
become providers, which helps them 
regain confi dence in their own abilities 
and leads them to contribute to social 
transformation.

What is the explanation for the use 
of the expression “death culture” by 
“Food Not Bombs,” when describing 
nowadays society? Basically, the new 
world order, established by the elites, 
implies that development or imminence 
of armed confl icts, environment 
destruction and genocide are natural 
phenomena, which can not be solved 
solely through nonviolent resistance 
and promoting a culture of life.

Iulia MODIGA
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Alex TOCILESCU

The Community 
of Strangers

ou all know how it happens: it is morning (or rather it 
is 12 noon, but you just woke up), you’ve made coffee, you 
lit a cigarette, you opened the computer and you wrote F in 
that white rectangle north of your browser where you usually 
write down the address. Since your browser is smart, it 
completes by itself the rest of the address “acebook.com.” 
You click enter and here you are on the famous white-blue 
page. Excited, you check the left side of the screen to see: Is 
there a new friend request for you? Do you have any new 
messages? Did someone tag you in a picture? Or maybe 
someone gave you a “like”? Maybe for the unknown (and 
thus ubercool) music band that you posted last night?

I admit: When someone asked me for the fi rst time to allow 
him use my laptop just for a moment to check for his profi le 
on facebook I though he was rather cracked in his upper 
story. “I mean, how was it possible found it more interesting 
to see what cat or sand pictures did some girl he only met once 
at a party where there was no alcohol and with whom he have 
never changed a word since then, instead of talking with you 
about it doesn’t matter what?” I was about to ask him.

If I would have asked him that he would probably have 
answered “ Of course noooot,” which answer would have 
been followed by a wave of sweat and some sneaking 
glances at the laptop left asleep on the desk. But I asked 
nothing and I left the guy check on his virtual life, while I was 
shaking my head sorrowfully. 

Anyways, today I totally understand him.

Because there is no use we continue to beat around the bush: 
facebook is giving us something no other community can 
give (not to the same extent anyways and not so beautifully 
ordered): the intimate lives of the others! Their thoughts, 
impressions and, last but not least, their pictures. Thanks to 
it, you know what kind of music our friends are listening 
to lately (and, of course, your strangers, who account for 
a much larger number), you learn about the small events 
in their recent life, about their banal thoughts, about some 
politician they are angry against, about what opinion they 
have related to the manner in which a soccer match that you 
don’t even know the score of was refereed and you also fi nd 
out how some hot chick looks in bathing suit/miniskirt/tight 
jeans, according to their opinion.

And no matter how much you consider facebook nothing 
more than a virtual community, it is much more than that, 
for it helps us meet. For instance, you got an invitation 
to the opening of a contemporary art exhibition. Usually, 
you would prefer dieing instead of going there, for you 
understand nothing, for you think it is boring and for it gives 
you complexes of inferiority when you hear talking the three 
people who really know what the white spots on the white 
background on the wall signify. But! But! You won’t refuse 
the invitation until you check who clicked “attend” and what 
do you fi nd out? Some girl – you happen to be friends with 
(facebook friends of course) – who two years ago was the 
lover of some guy you know pretty well. Of course, you go 
to her profi le and you fi nd out that she is single, which really 
makes you glad, after which you go through her picture 
album – not to see the artsy ones taken in only God knows 
what city that has three medieval streets, but to see her 
pictures taken on the beach in Vama Veche. And here there 
are! Let’s take this one for instance, although it is too bad her 
legs are hidden under a stupid skirt and her eyes too behind the 
sunglasses (of, how much you detest the sunglasses!), but look 
at her beautiful her! And her arms! And her waist! Or look this 
one, in which her skirt is lifted a little higher while she lays on 
the sand smiling at the camera! And you still didn’t check the 
profi le pictures, seven or eight usually, and of course she looks 
better than you remembered her and of course you got dressed 
up and went to that uninteresting thing and of course she 
came, but you bumped into someone you used to know and 
whom you didn’t meet in a very long time, someone you had 
completely forgotten about in fact and you go out for a beer 
together and that’s how facebook brought you two together 
again, even if it will only be for one evening, even if it just 
to share one memory or too, to drink one glass or maybe two 
together and to send a friend request to each other later you 
will both accept with your heart open, after which you will 
probably never see one other again.  

Yeah, that’s pretty much how things go with facebook, this 
community of half-strangers, this community of people 
who – and this is the best scenario - for years after years 
only lived in your memories, this community of former 
lovers, this community that belong to all and to no one, 
a community where everyone has at least one friend, be 
it somebody who lives in the European Union, Barack 
Obama, Metallica or Ion Iliescu. 
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Adriana SPETEANU

Pictures from an industrial community – 
the 23 August plants during the 1980s

It is well known the fact that massive 
social processes of industrialization 
and urbanization have destroyed 
the normative structure of 
many traditional societies 
forcing people to leave the 
local groups and institutions 
where they used to feel safe. 
An industrial community is 
made of a network of social 
relations that derive from the 
type of work organization and 
that are capitalized by the member 
of that particular community. 
Beginning with Mayo ’s and his 
collaborators’ researches, many 
researchers in industrial sociology 
confi rmed the role played by informal 
groups of workers in fi nding a 
sense of belonging in the impersonal 
atmosphere of modern industry. An 
industrial community is also based on 
a structure of norms, both formal and 
informal rules, which guide the behavior 
of its members. There exist numerous 
studies focused on relations between 
industry and community, which suggest 
some kind of inter-dependence exists 
between the community and the factory. 
Some researchers even consider that 
the statutory system of the factory is 
tightly related to the statutory system 
of the society, so much that changes in 
one system trigger changes in the other.

The community I want to present 
now is that of the 23 August plants as 
they were in the 1980s. I have made 
35 interviews in the latest years 
with workers, engineers, TESA 
staff, people who had worked for 
(some of them even continue 
to work today for the Faur 
Company) the abovementioned 
industrial giant. I will summarize 
the results of my research at one 
of the biggest industrial plants 
in Bucharest, which marked the 
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A fellatio in an American sport car 
at high speed

This summer I read a some-
what interesting book by John 
Updike. Updike is a novelist, 
poet and literary critic who 
died in 2009. During his 76 
years of life, he has managed 
to gather something like two 
Pulitzer Prizes, a National 
Book Award, National Medal 
of Arts and National Medal 

for the Humanities. In addi-
tion to stories, essays, novels 
and poems he also wrote 
books for children, that have 
been successful. The book 
that I read it is called Little 
Towns – it is not a book for 
children and never thought 
that this writer can write chil-
dren’s books after I read it.

feel marginalized professionally and 
intellectually; in many cases there 
salaries being smaller than those of 
experienced and high-ranked workers 
and they are also often exposed to 
criticism during the party meetings, 
being suffocated by the TESA staff. 
Thus, they are the fi rst to notice that 
the wellbeing and normality are only 
apparent. However, this self-dictated 
distance does not necessarily imply the 
assertion of individuality. In fact, what 
really matters in this type of community 
is less the assertion of individuality 
and more the status that creates the 
image capital. Workers represent (at 
least according to the offi cial discourse) 
the privileged group of the epoch. For 
most of them, the plant represents 
not only the place they go to work, 
but also a community they often refer 
to as a family inside which they feel 
protected. The feeling of insecurity 
that dominates the contemporary 
society deepens the need of a refuge 
in a not so distant past, which also 
explains the frustrations (mostly of 
an economic nature) that emerge 
from here. Therefore, the comparison 
between the present and the past is 
almost always in the advantage of the 
latter. The past is marked by powerful 
nostalgias. The lost feeling of security 
(stable job, secured home, personal 
safety, fi nancial power to spend holidays 
at the seaside or in the mountains) is 
the most frequently regretted. These 
people suffer today not only because 

of their lost position, their lost social 
identity, but also because of their lost 
professional identity. Given that the 
present is unsafe, through comparison, 
they automatically idealize the past, 
which does not mean that workers 
were all shaped like one by the system. 
They preserve their individuality in the 
group and they talk openly about the 
bad aspects of the communist regime. 
Indeed, some of them receive positively 
the communist ideals (while they 
emphasize the positive aspects of the 
epoch), but there are also other types 
of messages they talks about. There 
are also, sometimes, highlighted the 
more negative aspects of the time (of 
the different periods of the communist 
regime in fact) that are going to trigger 
the crisis of the economy and implicitly, 
the crisis of the entire system.

It is very diffi cult thus to suggest a gene-
ralization of the individual conscious ness 
and, from here, a typology of a given 
industrial community. I believe that 
most of those people took communism 
as such in their everyday life, although 
many of them probably used to criticize 
the regime (or “the communists”) for 
the obstacles they encountered every 
day. All the interviews I took reveal 
problems such as: missing food, electricity, 
queues, bribery, subterranean economy, 
two-hour short TV programme, including 
for those who lived more prosperous 
lives. For most people, the daily life had 
nothing to do with politics, most of 

them seemed to be rather disinterested 
in protest rallies and they didn’t even 
remember such things to have ever 
crossed through their minds (and that’s 
precisely why the Revolution took many 
of them by surprise). Beyond the dose 
of nostalgia, most of them showed 
disappointment with the national 
politics, with the fact that interests 
of the collectivity were abandoned in 
the advantage of interests of a more 
private nature and also with the lack of 
coherent development strategies for the 
Romanian industry after 1990.

The attempt to represent these 
realities brings up to light many 
problems, although I do have my own 
memories from the 1980s to count 
on. I believe that, if we manage to 
analyze correctly both the “objective” 
and the “subjective” changes in the 
post-December Romanian society, we 
will be able to understand how come 
what was once explicitly negated 
came to be sincerely regretted in the 
following moment or later. Politics 
have often intervened in the daily life 
of the people in such a society that 
was deliberately created: imposed 
party meetings, fabulous and ideal 
schedules and mandatory parades. 
However, beyond all these aspects, the 
plant represented a space of solidarity 
between people who, also they were 
found in different positions in terms of 
rights or social or political obligations, 
they were equal in the sense of 
belonging to a large community.

It is a book full of erotic 
moments or erotic searches 
and there are described 
many things and processes 
... The book is about Owen 
Mackenzie - a typical fi gure 
of the period 1950 - 1990. 
Owen’s life is told in three 
parts marked by the three 
cities where he had lived 

by Sandu MACRINICI



Alexandru VAKULOVSKI

Honeymoon in Ordu

very friendly – are smiling even if we 
weren’t introduced yet. Going to the 
hotel, where I am fi nishing my job for 
Chisinau. Moni already has friends 
– she’s coming with Basat and Eren 
to pick me up. A bit later I’m going 
towards the theatre together with 
one of the organisers from Ordu, 
understanding eachother mostly 
through signs.

Cronology doesn’t matter. This is the 
movie script. Ordu, poetry, Black Sea, 
friendship, live music every night and... 
turkish dance. Don’t try searching 
turkish dance on the internet, there’s 
no point in doing that. Recordings 
cannot be compared to the mood they 
are transmitting live. Moni was telling 
me that in the turkish dance she is 
feeling their entire history. All their joy 
and their upset.

Everything was like a fast forward 
movie – wedding in Antonesti, then 
Chisinau, reading at Centro 73, airport 
– Istanbul. There will be some relaxing 
days – I thought. I thought that another 
movie begins – but I was wrong. Mrs 
Niculina Oprea recognized my baldness 
in the airport, but she called Moni. One 
coffee with her, Mesut Senol and Basat. 
In the waiting room we meet Tozan 
Alkan, Rita and other turk poets. 

Sitting by the bus door – Shota Iatashvili 
follows Mesut Senol. He is right – you 
realise that Mesut is a tidy poet, not like 
us, who could be anything. He is right, 
neither he looks like a poet. I watch 
him how he observes Mesut Senol – so 
strange, I’m thinking. Until I fi nd out that 
he is the georgian poet invited at the 
International Literature Festival in Ordu.

Moni is trembling. She’s suffering 
because we are taking a fl ight. Because 
she cannot controle the fl ight, she 
doesn’t know why there’s a whiz at 

door, what does that one say and we 
don’t understand... She’s passing me her 
mood. Finally, we are happy taking the 
bus in Samsun and going towards Ordu. 
Time passes quickly and Mesut Senol 
succeeds to make us feel as if we know 
eachother since for ever.

Oh, Alexandru Vakulovski, says Sinai 
Tepe shaking hands with Shota when 
the bus stops in Ordu. I am grinning 
behind Shota. The beld is playing tricks. 
I am enjoying the friendly room in the 
hotel, has some real, very beautiful 
turkish carpets. I’m taking pictures 
from the window, the waves hit the 
shore, the fi lm goes on, have something 
pending in Chisinau – instead of 
sleeping – I’m starting writing.

The opening ceremony. Think is quite 
cool beeing a turk writer. Haven’t seen 
this before. All the authorities from 
Ordu gathered to welcome us. The 
jurnalists are doing their jobs – the 
cameras are blinding us. Everyone is 



e’ve started bad the trip. First, we got late to the 
airport. Then we had no working phone. We had to land 
in Istanbul and knew nothing about Ordu or how we 
will be picked up. Sandu was hoping that someone will 
wait for us with our names written on a piece of paper 
somewhere at the exit from the airport.

I was calm about it, noticed from the emails how well 
organized people from Turkey are. But my fear was 
something else. A lot bigger. What if the airplane falls? 
Sandu was calm about the plane being safe and sound 
in the air, but I, was empathic and managed to scare 
him too. But the plane got well in Istanbul. It was 
raining. We walked through the airport, then outside 
in the rain to smoke and, one hour before leaving, we 
went to fi nd the fl ight to Samsun. At some point seems 
that someone is calling my name. I stop thinking: no 
way. Start walking. Someone is calling me. Take a 
look. Three people at one table: Niculina Oprea, Mesut 
Senol and Basat. 

Think Sandu is afraid of those from Istanbul as well, 
because although I was the one called, they recognized 
his haircut. 

Then we meet Rita, Tozan Alkan and the others. Most 
of them. We are getting in the bus which would take us 
to the airplane. There, a bald headed – hugging a bottle 
of cognac put in a semitransparent bag – is smiling 
insistently to Mr. Mesut. Although they say that people 
are safe in Turkey, Mr. Mesut is a bit uncomfortable. 
The bald headed makes some gestures. Perplexity. The 

bald headed insists, makes some guttural sounds. Mr. 
Mesut has no choice, talks to him and enlightens “oh, 
Shota Iatashvili!!”. A very good Georgian poet. Shota 
has proved to be the soul and groups fun.

Shota was running away from events whenever he 
wanted, was upset on raki (wanted vodka) and was 
turning up his nose whenever he didn’t like something.

(Second fl ight):

- we are right above the engine, if something will 
happen, the plane breaks from here
- they should give me something to drink, I’m sick. 
Don’t they have any???
- when will we land? Are you sure? Maybe sooner…
- why is he saying he’s landing and we don’t land?
- why are the doors sounding like that, what’s 
happening?
- why is the plane moving?
(Jesus Christ, save me!)
- hold my hand!!!!!!

In Samsun a bus picked us up, they gave us sandwiches 
and water. Shota has taken out the brandy. Till we got 
to Ordu, we introduced to each other. I was going to 
fi nd out that I was supposed to be the translator, with 
my poor English, both for Sandu and Mrs. Niculina. 
Anyway, poor or not, we did well. I think. I mean Mr. 
Mesut was never asking me to repeat when he was 
translating in Turkish what I was saying. This means it 
was good, right? 

Moni STĂNILĂ

ORDU, 

POETRY, 

RAKI
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almost with jealousy- how Mr. Mesut Senol, aka Tamata, 
who coordinated all the activities, had so much energy. 
But we didn’t give up either and we sang all the time. 

The last day from the Festival – last but one day to 
spend in Turkey – started visiting the places where, 
according to the Greek mythology, Argonauts were 
searching the golden wool. On the way there we’ve 
chosen names from antic mythology. So, until we got 
there I became Diana / Artemis and Sandu – Dionysus.   

After we picked the most beautiful shells, I climbed on 
the rocky shores of the sea. From Argonauts we went to 
have lunch in Bolaman, close to Ordu. On a sea faced 
restaurant. And in Bolaman we saw beautiful things and 
received presents from Mr. Mesut a scarf with Ordu’s 
colors (football) – white and purple; (Timişoara has 
the same colors.)

When we went back, we meet the local people; we read 
poems, eat chestnuts and drank tea. Then we ran to the 
hotel, packed our bags and got back to the lumber-core 
plywood. From 18:00 we read poems in the conference 
room. Unfortunately my camera battery discharged 

and I regret the most that in the evening, during dinner, 
there was organized a traditional Turkish dance show 
from Black Sea area and I don’t have any pictures. 

The dance and the music were so impressive that I felt 
like crying. A controlled aggressivity, strong moves, 
crazy drums – had the feeling I am seeing again the 
greatness of a cruel Empire. 

In the evening we stayed again in the hotel’s hall and 
two hours later we had to wake up.

About mine and Sandu’s experience through Istanbul…
searching Aghia Sophia… turned into Macedonski’s 
December Night, with the normal temptation – I will 
speak some other time, but not yet. Not yet.   

Reading at a highschool in Ordu





Mereu am fost fascinat de mişcările 
de protest care au loc în stradă. 
Acele sute sau mii de oameni 
adunaţi pentru că simt puterea 
de a schimba ceva şi participă la 
transformarea lumii. Evenimentul 
în care sunt implicaţi e unul ce 
transcende viaţa lor ordinară.

Mai tîrziu fascinaţia mea s-a 
orientat către mişcările anarhiste, 
oameni care încercau să evadeze de 
sub aria de supraveghere a Statului, 
a represiunii cotidiene; oameni care 
visau o altă lume şi îndrăzneau în 
acelaşi timp.

Să facem pentru cîteva momente un 
exerciţiu de gîndire. Într-o noapte 
cînd nimeni nu e în preajmă să ne 
imaginăm în faţa oglinzii (putem 
chiar să apărem în faţa ei) şi să ne 
îndrebăm: „care sunt dorinţele mele 
adevărate?”. Ce formă ar lua ele, 
independente de posibiliatea lor 

de realizare? Cum îmi imaginez 
lumea în care ar avea sens să 
trăiesc? Să încercăm o poetică a 
utopiei. Ideile şi imaginile care 
vin din acea libertate stranie şi 
sălbatică sunt, cred eu, cele mai 
autentice. Şi în momentul în care 
aceste imagini implică şi pe alţii 
în afară de noi înşine, ele capătă 
un fel de realitate, nu sunt doar în 
mintea noastră, doar o halucinaţie 
sau o nebunie a propriei conştiinţe; 
ok, poate o halucinaţie sau nebunie 
ar fi , dar ea este nu numai în 
noi, dacă aceste lucruri sunt şi în 
alţii atunci putem găsi un motiv 
pentru a inventa împreună lumea 
visată în momentele interzise şi 
nesupravegheate.

Ce anume ar fi  reprezentativ 
pentru o comunitate anarhistă? 
Lipsa de respect şi lupta împotriva 
autorităţilor? Revolta şi nevoia de 
a scăpa din mecanismul Maşinăriei 
Planetare a Muncii (ordinea 
prezentă numită astfel de p.m., 
autorul carţii bolo’bolo)? Faptul 
că membrii comunităţii date sunt 
teribil de nesatisfăcuţi cu modul 
în care merg lucrurile? Faptul că 
fericirea lor nu îşi găseşte în nici 
un fel posbilitatea împlinirii în 
limitările societăţii în care trăiesc 
şi ei au tupeul să-şi realizeze totuşi 
fericirea lor. Posibil toate astea, 
posibil încă multe alte imaginări ale 
creierului în activitatea sa cea mai 
intensă.

Prima comunitate sau chiar 
societate anarhică a existat în epoca 
de piatră, în întreaga preistorie 
a umanităţii. Pierre Clastres 
spune în cartea sa „Societatea 
Împotriva Statului” că societăţile 
primitive există şi acum. Ele sunt 
primitive nu din punct de vedere 
al subdezvoltării lor economice, 
culturale, tehnologice, dar lor 
le lipseşte ceva – Statul – acea 
structură ierarhică a conducerii. 
Studiul lui Clastres asupra Indie-
nilor Guayaki indică faptul că ei 
posedă economia vînatului şi a 
colectării, în sensul ăsta fi ind un 
trib mai mult nomadic, căutînd noi 
spaţii generoase cu pomuşoare, 
ierburi, fructe, animale. Relaţiile 
între membrii tribului sunt bazate pe 
înţelegere, comunicare şi acceptare 
liberă. Înţeleptul tribului uneori e 
confundat cu căpetenia lui, dar acesta 
nu are nici o putere politică, nu poate 
supune pe nici un membru voinţei 
sale, mai degrabă acesta se supune 
comunităţii folosindu-şi abilităţile 
pentru a o servi. Un aspect esenţial 

Trezindu-ne din cosmarul istoriei,

Dacă visezi singur, e doar un vis.

Dacă visăm împreună, devine realitate.

Frază din folclorul brazilian

Ion BUZU



Moni Stanila: 
salut. ai timp? incepem?

tara_sorin: da-i bice

Moni Stanila: regula e asa: eu 
iti dau un cuvint si tu imi spui 
ce iti trece prin cap la cuvintul 
respectiv

Moni Stanila: facultatea de arte

tara_sorin: cate propozitzii??

Moni Stanila: cate vrei. dar 
spontan

tara_sorin: pai facultatea de 
arte (templu-satanii) din cj, 
UNIVERSITATEA DE ARTE&DESIGN IOAN 
ANDREESCU CLUJ-NAPOCA pre numele 
ei intreg, n-o contat artisticeste 
vorbind sub nici o forma pt mine, 
ba dimpotriva. n-am-nvatzat nimik 
akolo, ba mai degraba cum sa nu 
fi u ca artist si ka om. toate 
tarele societatzii rromanesti sunt 
adunate acolo si ma bukur ca am 
scapat de ei, dar intr-o zi orikum 
o sa ma razbun pt mizeriile de 
necrezut p care mi le-au produs si 
asupra karora n-am timp a detalia 
aci.   asta e

Moni Stanila: sibiu

tara_sorin: judetzul sibiu, daca 
la el ne referim, este patria 
stramosilor mei materni (pt ca, de 
fapt, sunt nascut in LUDUSH, jud. 
mures, taika-meu originar d-acolo) 
si pt mine reprezinta, partzial, 
ideea de acasa, fi ind totodata, 
cel mai frumos judetz al acestei 
tzari blestemate, dupa parerea 
mea, si o neintrerupta sursa de 
inspiratzie pt mine, din cauza  
melting potului de culturi si 
subculturi din el, specialmente 
convergentzele rromano-saxone. 

dar daca 
ne referim la orashul sibiu

, el nu 

reprezinta pt mine decat un
 targ 

mizerabil cu pretentzii de 
mika viena, 

jalnik din mai toate punkte
le de vedere, 

mai ales coltoral, si pana 
la urma o 

halta-n care-mi petrec apro
ximativ 

jumatate din timp pt ca cea
lalta 

jumatate o petrec in zona r
urala, la 

mosiile familiei noastre. p
aradoxal, 

totusi, majoritatea lukrari
lor le 

creez in orasul sibiu, pt c
a in zona 

rurala nu am conditzii si n
ici timp de 

asa ceva, fi ind in permanenta miscare 

intre o lokatzie si alta, e
xersand 

munca fi zika, dealtfel, nu artisti
ka 

neaparat. cum ziceam, orasu
l sibiu e 

doar un alt cap al unei hid
re cu 40 

de capete hidoase, nu-i ash
a???!!! 

thats it fanny.

Moni Stanila: biserica 

tara_sorin: pai sunt nascut
 ortodox, 

dar convertit rromano-katol
ik 

la14ani, din cauza ca maika
-mea 

era de origine greco-catoli
ka 

si recasatorita cu un maghi
ar 

rromano-katolik. dealtfel, 
ultima 

mea expozitzie, A HISTORY I
N THE 

DARK, a fost tzinuta chiar 
sub 

catedrala rromano-katolika 
din 

centrul orasului sibiu, und
e eu si 

fratzii mei am fost rebotez
atzi 

in religia rromano-catolika
 cu 

multa vreme in urma. dar as
ta nu-

nseamna ca apreciez catolic
ismul, 

ba poci sa consider ca e un
a din 

religiile maxim vinovate, p
ana 

in momentul de fatza si din
kolo 

de el, de dezastrul cvasito
tal 

in care se zbate umanitatea
 in 

prezent. iar daca ne referi
m 

fara doar si poate la biser
ika 

ortodoxa rromana, aceasta c
a 

si surioara ei hidoasa, cea
 

ruseasca, este vinovata de-

ncardashirea cu monstrul 

komunist, cu mici exceptzii
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Moni Stanila: re
publica moldova 

tara_sorin: repu
blika moldova es

te 

pan’ la urma o t
zara aproape ca 

orikare alta, ca
 doar oamenii d-

akolo 

n-or fi  martzieni, o a
lta surioara 

grotesca, probab
il, a mumii RUSN

YA 

(rusia) si deopo
triva a Rromanie

i, 

un alt lok fara 
de prea multa 

sperantza, da-n 
acelasi timp ku 

sygurantza mai p
lin de viatza ca

-n 

multe alte lokur
i, o tzara pe ca

re 

nu m-ash prea-ng
hesui s-o traver

sez 

/ vizitez, ‘ntru
kat prefer evide

nt 

in domeniul meu 
Vestul, iara nu 

din cauza ca mi-
ar aduce niscaiv

a 

banishori ku top
tanul, ci din mo

tiv 

ca organizatorik
 / administrativ

 

lukrurile, cand 
ar veni vorba d-

un evenement art
istik, se aranje

aza 

mult mai profesi
onist si nu sunt

 

adeptul lukruril
or facute-n 

dulcele gretzos 
stil rromanesc /

 

moldovinesc / ru
sesc, adica fara

 

cap si fara coad
a, fara nici cel

 

mai mik respect 
fatza de fi intza 

umana si-ntr-un 
dor al lelii, to

tal 

si iresponsabil,
 kiar daca talen

te, 

cel putzin artis
toid vorbind, 

iegzista gramada
 in toate aceste

 

trei tzari grote
sc / sinistroid 

alcatuite, Dunez
eu sa le ierte..

..

Moni Stanila: bu
curesti

tara_sorin: o tr
oaka full de por

ci 

umani grohaitori
 pe la koltz 

de strada si-n a
celasi tymp pe 

la chermeze fytz
oase pe banii 

boborului, vite-
nkaltzate ce tre

c 

in turma pe rosu
 la semafor si t

e 

trag de maneca t
ot tympu’ sa le 

dai lovele pe mo
kka, un alt mik 

fenner pe malu g
arlii fetide, 

fara de cap si f
ar de-nceput, o 

hazna clokotitoa
re de rau din 

toate partzile, 
in care nu m-ash

 

azvarli nici p-o
 gramada de bani

 

si nici pe altce
va, ar fi  kiar 

prea de tot... m
ai sunt totushi 

niscaiva cladiri
 frumoase vechi,

 

kiar daca mai to
ate paraginite; 

mai trec p-aci d
in kand in 

kand, pt ca poat
e din kand in 

kand simtzi nevo
ia sa te mai 

miri, a nu stiu 
cata oara, de 

eterna prostie r
romaneasca / 

omeneasca, fuck 
all of them....

Moni Stanila: 
vakulovski 

tara_sorin: pay cunoscutu-

l-am-ntaiashi data pre sandu 

vakulovski si nu poci a 

pretinde ca ma dadeam in vant 

dupa el, avand o oarecare 

oroare din nascare fatza de 

sholdoveni (termen peiorativ 

partzial prin care-s desemnatzi 

moldovenii nostri si ai lor de 

catre unii ardeleni), oroare 

care recunosc cu placere 

perversa dureaza pana-n momentu 

de fatza, nici sandu si nici 

altzii d-un neam cu el nu s-au 

prea obosit sa mi-o anuleze, dar 

cum ziceam pan la urma shontac-

shontac, grapish-tarash, ne-am-

mpretenit, amushinand din kand 

in kand si din lok in lok prin 

cele mai mizerabile, d-obicei, 

taverne ale clujului, la cate-

o cafea ordinara, p-un coltz de 

masa putreda,-n tymp ce el sujea 

ca un purcel la tzatza scrofi i 

atatea berici ieftine cat il 

tzinea burdihanu’ ce ‘ncepuse a se 

rotunji-nka de pe atunci, asta-n 

cazu-n kare nu era completamente 

falit, ca de la mine cam rar sa 

stoarca chiar si o berika, nu ka 

nu m-ash fi -ndurat de el, da’ nici 

io n-o duceam prea binishor pe 

vremea aia, ba dimpotriva. plus 

ca eu nu prea avandu-le cu tzatza 

(alkoolul) nu ma-nkanta defel s-

o tot lunjesc prin bodeji, kiar si 

ku-n asa zis scriitor, ba beat mort, 

ba nitzel treaz, barfi nd ca niste 

tzigani precupetzi si visand la cai 

verzi pe peretzi. marturisesc ca-

n cele din urma am prins drag de 

el, ku rezerva de rigoare orikum, 

varsandu-ne laturi reciproace-n cap 

si schelalaind de foame si dupa 

tzigari pe mokka, ca doi copii de 

negri pusi sa cerseasca-n fatza 

magazinului SORA. cat despre frate-

su mihai, am o parere mult mai buna, 

desi nu-l prea cunosc, mai buna, zik,
 

din punktul de vedere al faptului ca 

nu bea ca un porc si nu fumeaza ca 

un turc si nici nu se rupe-n fi guri ku 

ifose de scribash a la russe (asa s-o
 

fi  zikand oare??!!!). pan’ la urma-s 

ok amandoi....



Dumitru CRUDU

Llosa şi tinerii scriitori moldoveni

Între cele cîteva promoţii de tineri scriitori care s-au impus 
după 90 încoace există o puzderie de deosebiri, dar există şi 
cîteva trăsături comune, iar una dintre cele mai importante 
este  fascinaţia pe care o au deopotrivă faţă de proza lui 
Mario Vargas Llosa. Şi această admiraţie au cunoscut-o 
cu mult înainte ca Llosa să ia premiul Nobel. Încă de pe la 
sfîrşitul anilor optzeci, Llosa devenise un nume de referinţă 
pentru tinerii rebeli din Chişinău. Mătuşa Julia şi condeierul, 
Războiul sfîrşitului lumii, Oraşul şi cîini sau Conversaţie 
la catedrală sînt doar cîteva dintre romanele sale care au 
contribuit la formarea unei alte atitudini în ceea ce priveşte 
raportarea scriitorului faţă de istoria imediată, societate 
sau politică, ce merge în răspăr cu modelul Borges, foarte 
răspîndit la acea oră, conform căruia beletristul ar trebui 
să-i arate ceafa societăţii şi să se îngrijească să surpindă 
în efemer ceea ce ar putea fi  valabil peste veacuri şi să 
preschimbe limbajul într-o unealtă absolută şi metafi zică de 
vrajă estetică. 

Adică, rezumînd, am putea spune că atunci cînd se mijiseră 
zorii independenţei în Republica Moldova, tinerii scriitori 
moldoveni aveau de ales între modelul Borges, apolitic şi 
calofi l, care era extrem de gustat în perioada sovietică şi cel 
reprezentat de Mario Vargas Llosa care-şi extrăgea vigoarea 
literaturii sale din glodul experienţelor istorice. După cum 
se ştie, aceştia i-au dat crezare lui Llosa în pica lui Borges.

O explicaţie de ce au mers pe mîna lui Llosa e că lumea 
moldovenească şi cea latino-americană seamănă ca două 
picături de apă, ambele trăind experienţa întunecată a unor 
dictaturi sîngeroase şi inumane. De aceea, tinerii rebeli 
din Chişinău au preferat mai degrabă să protesteze decît să 
evadeze în nişte universuri imaginare eclatante.

Romanele lui Mario Vargas Llosa au fost citite literă cu 
literă de către nouăzecişti, douămiişti sau post-douămiişti, 
unii dintre ei consacrîndu-i chiar şi eseuri întinse. Am putea 
spune că multe dintre vedetele literaturii contemporane şi-au 
făcut ucenicia literară la proza lui Llosa, de la care au învăţat 
să proiecteze experienţa individuală peste cea socială şi să 
privească aceeaşi întîmplare dintr-o multitudine de puncte de 
vedere, unele dintre ele chiar antagonice sau ostile. 

Başca asta, au mai pornit pe un drum pe care a mers cu brio 
Llosa, demonstrînd că, pentru a face o proză de calitate, 
nu e musai ca acţiunea să aibă loc la Paris sau la Londra. 
Ea poate să aibă loc şi în Lima şi să stîrnească un maxim 
interes în întreaga lume. 



Petru NEGURĂ

Erotismul ermetic
la Em. Galaicu-Păun
Poezia lui Em. Galaicu-Păun a fost com-
pa rată cu cea a lui Mallarmé. „Erme -
tismul” practicat de poetul francez este 
recu perat în cheie post-mo dernă de Em. 
G.-P. în poemele sale, bine hrănite cu 
referinţe livreşti şi închegate prin meta-
fore „vii”, „transportînd” semnifi caţii pe 
mai multe paliere şi care dau naştere la 
propria lor realitate1. Există totuşi un ele-
ment care îl deosebeşte puternic de ilus-
trul său predecesor. Textele lui Em. G.-P. 
(mai cu seamă cele din urmă, publicate 
în Arme grăitoare, Cartier, 2009) abundă 
în imagini cu conţinut „erotic”. Poezia sa 
din ultimul deceniu este pompată generos 
de un imaginar al dorinţei, al cărnii, al fl ui-
zilor trupeşti. Un soi de erotism, pe care 
l-aş numi „cerebral”, traversează – aidoma 
unui fi r „roş-albastru” – opera poetică a 
lui Emilian G.-P. De unde şi aparenţa 
unei contradicţii de registre discursive, 
remarcată de Ştefan Foarţă în postfaţa 
cărţii, între „simplu şi savant”, „vitalitate 
şi livresc”, „naiv şi prea-sofi sticat”.

În Arme, Em. G.-P. duce la împlinire o 
expresivitate erotică prezentă – in nuce 
– în operele sale mai timpurii. Acest 
erotism ar putea fi  înţeles ca o expresie 
a unui spirit iconoclast, propriu sensi bi-
lităţii moderne (şi care, de altfel, îi este 
străin lui Mallarmé, încă prea legat de un 
model clasic de înţelegere a poeziei – ca 
un limbaj „înălţător”, aproape „sacru”). 
Post-modern asumat, Em. G.-P. preia o 
tematică proprie unei literaturi „minore” 
(sexul), uneori cu tot cu un limbaj „pro-
fan” (înjurăturile), transpunîndu-le într-un 
registru poetic („elevat” prin defi niţie). 

Pentru ca să înţelegem mai bine sensul 
erotismului din poezia lui Emilian, o 
vom compara cu literatura erotică (sau 
pornografi că) europeană/occidentală din 

ultimele secole, o literatură care îşi face 
din producerea şi transmiterea ima ginilor 
erotice o trăsătură distin ctivă2. Acest 
gen de literatură a reuşit să atingă cu 
uşurinţă un deziderat spre care a tins 
întrea ga literatură de fi cţiune: „iluzia 
referenţială” – citi to rul unor astfel de 
romane se lasă transportat, printr-o lec-
tură la gradul 1, ajutat de dorinţele şi 
fantas mele proprii şi împărtăşite de o 
comu nitate, într-un univers fi cţional, pe 
care îl imaginează – pe durata lecturii – 
ca fi ind real. Iată însă o preocupare care 
pare să-i fi e străină lui Emilian G.-P. 

Poetul sublimează pulsiuni şi fantasme 
erotice printr-un soi de alchimie a stilu-
lui. Pe de altă parte, printr-un procedeu 
analog de metaforizare (metaphorein, 
gr. – transportare), dar în sens invers, 
autorul de-spiritualizează o serie de refe-
rinţe inter/extra-textuale împrumutate 
din teza urul universal al „culturii înalte” 
şi le pune alături – printr-o asociere libe-
ră, emina mente poetică – de imagini şi 
expresii lubrice. Lunecînd dinspre gro-
tesc spre sublim şi vice-versa, poemele 
lui Galaicu-Păun se adresează, în ultimă 
instanţă, instinctelor cititorului prin inter-
mediul minţii sale – stîrnindu-i ceea ce 
Luca Piţu numea „libido hermeneutic”. 
Este ca şi cum poetul ar gratifi ca cititorul 
preocupat cu asiduitate de satisfacerea 
poftelor sale analitice, oferindu-i pe tavă 
un erotism franc şi genuin, însă abia după 
ce acesta traversează cu succes nivelul de 
profunzime al operei sale. 

Textele literare (post)moderne uzează în 
mod curent de procedee numite autore-
ferenţiale (prin care textul face referinţă 
la propria sa realitate), impunînd un nivel 
de lectură la „gradul doi”3. Poemele lui 
G.-P. se individualizează printr-o auto-

referenţialitate la „gradul 3”, am putea 
spune: „materialitatea textului”4 este la el 
erotizată, în timp ce corpul este reprezentat 
metaforic ca un text (şi un palimpsest): 
„mîngîiam trupul ei kaligrafi c de parcă aş 
fi  urmărit, bifurcîndu-se în copulative şi 
subordonate, o frază” (Poem kaligrafi c). 

Dacă stilul poetic este, faţă de limbajul 
natural uman, ca o „perversiune” faţă 
de maniera clasică a copulaţiei5, poezia 
lui Galaicu-Păun (mai cu seamă cea 
din volumul din urmă) apare ca o dublă 
„pervertire”: a limbii mai întîi (cu sistemul 
ei de rigori puriste şi puritane), dar şi, în al 
doilea rînd, a limbajului poetic consacrat 
al epocii sale, pe care îl împrumută pentru 
a se distanţa de el mai tare, sublimînd 
resursele registrului „vulgar” şi totodată 
dezvrăjind valorile confi rmate ale culturii 
„înalte”. O „per vertire” pe care poetul o 
săvîr şeşte dintr-o curată plăcere a sex... 
textului (pardon...), mînat de o dorinţă 
mereu neostoită în faţa unui punct g 
obscur şi himeric al nesecatelor potenţe 
poetice ale limbii. 

O carte de citit şi recitit, cu una sau două 
mîini („ces livres qu’on ne lit que d’une 
main”), dar neapărat cu capul, care 
va satisface din plin („le cerveau est 
une zone érogène”) – şi din mai multe 
unghiuri – un cititor căutător de noi şi 
noi delicii hermeneutice. 

1 Cf. Paul Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975.  
2 Cf. Jean-Marie Goulemot, Ces livres qu’on ne lit que d’une main, o lucrare importantă de istorie culturală despre romanele pornografi ce în Franţa sec. al XVIII-lea.
3 Cf. Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, Éditions du Seuil, collection Essais, Paris, 1982.
4 Prin „materialitate a textului” se înţeleg procedeele stilistice şi tipografi ce care conferă vizibilitate textului tipărit (jocul grafi c şi „caligramatic” al aşezării textului în pagină, 
elementele paratextuale – titluri, subtitluri, note, abrevieri etc.), faţă de care hermeneuţii „structuralişti” (M. Foucault, R. Barthes, G. Genette) au fost sensibili cu precădere. 
5 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973.

c r o n i c ă



Natalia GRAUR

”La început 
m-au iubit 
tăcerile ei”
Pe drumurile părăginite ale 
ţării/ calul galben cu canafuri 
roz/  înhămat invers împinge o 
sanie lungă/  de sticlă dantelată 
nonfi gurativ (Capătul (I)). Cam aşa 
începe în ”Aia” incursiunea într-
un trecut feeric, ultimul volum de 
poezie al lui Nicolae Leahu. Încă 
din titlu se creează un anumit tip 
de intimitate cu cititorul, se arată o 
exclusivitate, se anticipează un fel 
de confesiune. 

De la prima poezie ai senzaţia de 
revenire în locuri cunoscute, de 
pornire într-o călătorie în două 
dimensiuni simultane: prezentul 
şi trecutul. Se profi lează un cadru 
static: gutuiul desfrunzit tufa de/ 
dumitriţe nemişcată ca o stampă/ 
în care şi-a făcut cuib privirea 
(Elegiile de apoi, preludiu), 
încremeniri de sonuri în clape(...) 
şi nu se vede decât somnul nesfârşit 
(erotismul conjunctivului, V).  
Liniştea asta e tulburată apoi de 
o prezenţă care ne destăinuie 
amintiri: duminica/ si de sarbatori/ 
bunica Vera silabisea/ pe pragul 
casei/ Evanghelia (Elegie pentru 
streşină şi păienjeniş), amintindu-
mi că mama/ rădea cu o scoică 
de baltă/ coaja de mămăligă de 
pe ceaun (poeme pentru mine, I). 
Iubirea completează amintirile: ne 
iubirăm în iatacul casei demolate 
(...) se făcea că/ ieşeam din noi 
înşine/ ca nişte gemeni cu oase de 
sticlă (poeme pentru mine, 10). 

Imaginea femeii este foarte sensibil 
şi migălos conturată: aş începe să 
te iubesc de la degetele picioarelor/ 
atribuindu-le ciudăţenii sintactice 
(poeme pentru mine), câte iubiri să 
încapă/ iubito/ în noi?(ce ne preziceau 
astrologii), la început/ m-au iubit 
tăcerile/ cuvintele/ nedumeririle ei 
(fetişizarea departelui).

Poemele te proiectează într-un 
cadru vegetal, plin cu tufe de 
dumitriţe, magnolii, cimbru, 
mesteacăn, căpşună, zmeură,  
ienupăr, salcâm, nuferi şi alte fl ori, 
antrenând astfel inclusiv simţul 
gustativ, olfactiv.

Volumul ”Aia” e una dintre cărţile 
bine vândute în librăriile Cartier, 
în ciuda părerilor că poezia nu se 
vinde sau se vinde foarte puţin. 
L-am întrebat pe domnul Gheorghe 
Erizanu, directorul editurii Cartier, 
dacă e un risc tipărirerea cărţilor de 
poezie. Iată răspunsul dumnealui:

„Este un risc să scoţi orice carte. 
După mine, piaţa din Republica 
Moldova nu e pregătită astăzi 
pentru literatura pop. Acel 
cititor nu există. Iar potenţialul 
cumpărător nu citeşte acest gen de 
carte. Cititorul de poezie există. 
A fost format. Este un segment 
îngust. Dar există. Mulţi ani cartea 
de poezie a fost, mai degrabă, 
o problemă a editorilor decât 
a cititorilor. Editorul, pentru a 
micşora preţul de librărie, scotea 
cartea de poezie în tiraje imperiale. 
După mine, tirajele de 1000 sau 
3000 de exemplare sunt tiraje 
pentru romane. Cartea de poezie 
se învârte în jurul tirajelor de 100 
- 300 exemplare. Şi eu vorbesc de 
piaţa de carte românească. Asta 
înseamnă România şi Republica 
Moldova. La un tiraj proporţional 
cererii şi o promovare efi cientă 
cartea de poezie bună are toate 
şansele să fi e rentabilă.”

c r o n i c ă

APARTAMENT DESCHIS, Tîrg Cultural de Vechituri, 2010, foto: Vladimir US



Ultimii eretici ai Imperiului. Cum 
rezistăm, cum luptăm, cum criticăm 
efi cient un regim, o economie care a 
devenit un regim total. Prin „regim 
total” înţeleg un regim care nu mai 
permite nimic altceva, nu mai lasă loc 
ideii de alternativă politică şi ideo lo-
gică. În comunism, cu toate că era 
un regim mult mai violent, ideea de 
alternativă politică nu dispăruse, se ştia 
că există o altă lume politică, chiar dacă 
„duşmană”, ea exista, iar comunismul 
poate să fi e „pierdut” în favoarea acelei 
lumi. De aceea, începînd cu anii 1960, 
intelectualii sovietici trec în masă la 
liberalism, fi e şi neofi cial, gest absolut 
corect. În noul context politic se propo-
văduieşte ideea că actualul regim cu 
valorile sale de tip liberal (piaţă liberă, 
care se confundă cu democraţia de 
exemplu) nu mai are alternativă. Iar cînd 
dispare alternativa, avem deja o mare 
problemă. Politrucii noii puteri ne arată 
baubaul comunist de tip tota litarist şi ne 
spun că dacă criticăm noul regim vom 
ajunge înapoi la acel regim. E o farsă.

Revenind la forma de luptă, refugiul 
într-o zonă autonomă. În acest moment, 
eu susţin o anumită teorie „minimală” 
pe care o numesc ironic „teoria par ti -
za nului”, pornind de la clasica teorie a 
lui Karl Schmitt, dar pe care o modifi c, 
fi reşte. Nu facem parte din acelaşi spec-
tru politic cu toate că e unul din cei mai 
importanţi gînditori politici ai secolului 
XX. Simplu spus, cred că singurele 
zone în care ideea de libertate, exprima-
rea libertăţii autentice, singurele forme 
de revoltă, autonomie, se pot păstra 
şi exercita cît de cît la periferie şi nu 
la centru. Acum, toată lumea vrea să 
fi e conectată la resursele fi nanciare, la 
centrele de putere politică, culturale sau 
fi nanciare. Eu spun că a sosit vremea 
deconectării: e timpul să ne plasăm spre 
periferie, cît mai departe de centrele de 
putere (economice, politice si cultu-
rale). În următoarea perioadă dinspre 
periferie vor apărea cele mai importante 
mişcări culturale şi politice şi ei vor fi  
ultimele oaze de gîndire critică şi liber-
tate. Dar e o luptă complicată şi destul 
de difi cilă. Dar nu imposibilă. 

I.B.  Care este atitudinea dvs. faţă de 
conceptul de „libertate în cadrul unui 
stat”? Credeţi în validitatea acestui 
concept?

V.E.  Problema libertăţii e una foarte 
veche, o obsesie umană. Ce înseamnă 
să fi i liber, care sînt condiţiile exerci-
tării libertăţii. Statul, care este un 
con struct social-politic mai vechi, a 
jucat mereu rolul unui soi de protector, 
dar şi de mecanism de represiune, de 
restricţionare a libertăţilor individului. 
S-au dus mereu bătălii pentru reglarea 
acestor raporturi dintre cetăţean şi stat, 
crearea unor mecanisme care să ne 
protejeze de violenţa statului, prin care 
cetăţeanul să poată infl uenţa deciziile 
statului. Statul modern pare a fi  unul 
mai sofi sticat, dar cu care noi am intrat 
într-un soi de „contract social”, ceea ce 
noi numim Statul de drept, stat juridic. 
Noi ne angajăm să respectăm anumite 
legi, să renunţăm la anumite libertăţi, 
iar el se angajează să ne protejeze, să 
minimalizeze violenţa, să producă un 
mecanism funcţional pentru crearea 
unui bine comun minimal. E de discutat 
dacă acest tip de stat ne mulţumeşte, 
care sînt mecanismele prin care el îşi 
creşte sfera de putere şi violenţa asupra 
noastră, cum efi cientizăm mecanismele 
de protecţie etc. Sau poate e timpul 
să regîndim un alt tip de stat? Cred că 
acest gen de probleme trebuie să fi e 
mereu în discuţie pentru a fi  permanent 
lucizi faţă de problemele cu care ne 
confruntăm, să conştientizăm riscurile 
care apar. Cu cît sîntem într-un raport 
de luptă, de critică a puterii cu atît e 
mai bine pentru noi, fi indcă-l forţăm 
să-şi îndeplinească funcţiile pe care i 
le-am atribuit ca cetăţeni. În momentul 
în care îi aplaudăm „pe ai noştri de la 
putere” intrăm de fapt într-un raport 
periculos. Cei de la putere nu sînt 
niciodată „ai noştri”.

I.B.  Care e poziţia dvs. faţă de 
conceptul sau fenomenul revoluţiei? 
Consideraţi că ar exista alte forme de 
concretizare a revoltei colective? Este 
revoluţia pînă la urmă această revoltă? 

V.E.  E foarte delicat şi destul de 
complicat să vorbim în actualul context 
despre un concept precum revoluţia. El 
a fost încărcat cu atîtea sensuri pozitive 
şi negative încît nici nu mai ştim la ce 
ne referim cînd îl folosim. E foarte greu 
să apreciezi corect această „stare de 
excepţie” a istoriei. E difi cil atît cognitiv, 
cît şi analitic să spui: acest eveniment 
este un „eveniment revoluţionar”, este 
o practică social-politică revoluţionară. 

Actul revoluţionar este un act al unor 
subiecţi politici liberi, greu de încadrat 
în nişte legi predeterminante, e greu 
de prognozat şi de defi nit. În spatele 
unor astfel de fenomene se afl ă un 
aparat conceptual destul de amplu. Atîta 
timp cît refl ectăm asupra condiţiei de 
înfăptuire a libertăţii, asupra politicului, 
nu putem să renunţăm la gîndirea în 
jurul conceptului de revoluţie. În istorie 
am avut diverse forme de revoluţie, 
de la sociale şi politice, la economice 
şi tehnologice. Sau cel puţin aşa au 
rămas ele etichetate în istorie. E foarte 
important să defi nim clar termenul 
şi să pricepem efectele lui. Nu orice 
revoltă, sau bătaie de stradă e revoluţie. 
Revoluţiile schimbă sensurile istoriei, 
sînt evenimente majore ale istoriei. Şi 
nu trebuie să confundăm revoluţia cu tot 
soiul de tehnologii politice minore, gen 
„revoluţiile portocalii” sau „revoluţiile 
twitter”. 

I.B.  Ce puteţi spune despre 
mecanismele de control după 
prăbuşirea sistemului comunist? Cum 
s-au modifi cat ele?

V.E.  Unul dintre miturile perioadei 
postcomuniste spune cam aşa: „am ieşit 
din cea mai rea dintre lumile posibile şi 
am intrat în cea mai bună dintre aceste 
lumi”. Asta era atmosfera anilor 90 a 
secolului trecut. Este un mit care spune 
că am ieşit din o lume a represiunii şi 
am intrat în epoca libertăţii. Eu susţin că 
lucrurile sînt mult mai complicate şi că 
diverse regimuri politice şi economice 
produc diverse forme de represiune. 
Mecanismele de represiune şi de 
control ale unei societăţi de tip capitalist 
neoliberal sînt la fel de periculoase ca 
şi cele comuniste. Da, ele nu mai sînt 
la fel de violente şi şi-au modifi cat 
mecanismele de control. Ele sînt mult 
mai soft, şi-au schimbat stilistica puterii 
însă nu şi natura ei. Ar fi  naiv să credem 
că libertatea e un dat „natural”.

De exemplu, ceea ce mă deranjează 
la această nouă putere şi ideologie 
dominantă e capacitatea ei de a falsifi ca 
şi de a dilua orice formă de rezistenţă 
şi critică. Aici mi se pare marele risc. 
În comunism, pînă şi cele mai dure 
mecanisme de represiune, cel de tip 
stalinist, nu a reuşit să dizolve şi să 
distrugă gîndirea critică şi mecanismele 
de rezistenţă. Ele supravieţuiau, chiar 



Ion DABIJA

help-box
Viaţa mea de ieri, într-o cutie de carton, 
ceva ce poate fi  real,
ceva jucării, nasturi,muzică,
/ceasul bunelului care nu am reuşit să-l văd 
şi despre care mama îmi compunea poezii,
apoi le recitam pe silabe la matinee;
/satul meu, în care Hose spunea că poţi fuma liber nişte iarbă,
şi nimeni să nu te deranjeze.
/Un rucsac cu CHE, 
cu  care mă duceam la universitate,
în care încăpea uşor opt ghemuri de hîrtie igienică, 
şi ceva caiete.
/O biblie din care citea fratele...
Viaţa mea este o puşculiţă dăruită de prietena mea ,
în care n-am aruncat nici o monedă.
/dimineaţa ,
în faţa uşii, o cutie 
fără timbru , ştampilă,
şi în ea toată viaţa.
nemişcat de parcă 
lovit în moalele capului 
de migrenă, 
amorţit cu juma’ de cap , corp, gură, organ genital,
inimă.



braţe, nu seamănă cu urcatul munţilor. Toate sunt prea 
confortabil aşezate la locurile lor. Poate că acesta şi 
este rostul unui supermarket, dar nu după asta tânjeşte 
sufl etul meu. Monotonia, excesul de sortimente de 
mărfuri, graba cumpărătorilor, oboseala din tălpile 
casierilor care stau toată ziua în picioare, toate îmi 
provoacă silă.

Suntem cinci practicanţi. În marea majoritate a 
timpului lucrăm la primul etaj, destinat produselor 
alimentare. Toţi stau cu ochii unul pe altul. Sistemul 
acesta mă seacă de energie şi nu mai rezist. Trebuie 
să mă gândesc la un plan de evadare. Şi aici îmi vine 
o idee strălucită. Ideea salvatoare. Fante! Da, Fante! 
Am nevoie să mă furişez undeva acum să citesc Fante. 
Nu stau mult pe gânduri. Mă uit în dreapta, apoi mă 
uit în stânga, o tai înspre depozit, cobor scările, îmi 
şterpelesc cartea din vestiar, ocolesc grijuliu cantina, să 
nu mă recunoască cineva, îmbrac un halat şi pătrund în 
secţia de măcelărie. Mă ascund în camera frigorifi că, 
întorc o găleată cu fundul în sus, mă aşez pe ea şi încep 
să citesc. Sunt doar patru grade aici, şi e periculos să 
rămân, dar în congelator nici nu mă gândesc să mă bag, 
fi indcă la minus douăzeci şi unu, îmbrăcată aşa, pot 
să îngheţ. Stau furişată în camera frigorifi că a Green 
Hills-ului, ascunzându-mă după hălcile de carne puse la 
decongelare şi citesc cum Arturo Bandini, când era ca 
angajat ca spălător de vase la un magazin, stătea ascuns 
în budă, în timpul orelor sale de lucru, ca să citească 
Nietzsche. Se aud nişte paşi. Intră măcelarul. Din urmă 
se aude vocea Marianei. 

- N-ai văzut-o pe Ecaterina? Îl întreabă pe măcelar.
- Parcă nu.
Mariana intră, mai face nişte paşi. Deschide uşa de la 
camera frigorifi că în care mă afl u.
„Ssssss”, fac semn cu degetul arătător în dreptul 
buzelor. Mariana zâmbeşte şi închide uşa. 
Se aude cum mai intră cineva. Vocea managerului.
- Mariana, ce faci, mergi fuga la brânzeturi şi ajută 
băieţii să pună pe rafturi. Unde-i Ecaterina?
- Ecaterina, da, uite e chiar aici, în frigider, după halca 
aia de carne. Zice Mariana, apoi râde scurt, precizând 
că glumeşte. Ecaterina fasonează bomboane.
Eu ies din secţia de măcelărie cu cincisprezece minute 
înainte de încheierea orelor de lucru. Managerii îmi 
pontează ieşirea. Mariana îmi şopteşte că-s nebună. Îi 
mulţumesc.

Îmi pun fesul pe cap şi ies. Traversez strada înspre 
cercul dintre intersecţii. Mă aşez pe pământul de acolo, 
gândindu-mă că şi mâine o să mă duc la Green Hills.

Tania DUMBRAVĂ

Câţi papuci 
face o 
amendă

Până acum nu ştiam cum arată un 
metrou. Habar n-aveam de unde 
tre‘ să iau bilet şi de care sau cum 
să schimb liniile. N-am fost încă în 
praga. Ba da, de două ori, dar am 
mers pe jos, de-a lungul Vltavei 
sau am hoinărit prin oraşul vechi 
mapând în minte uliţele. Când 
s-au întors prima dată fetele din 
praga, au făcut atâta tam-tam din 
asta, încât metroul ăsta a început 
să mi se plimbe toată ziua prin cap, 
frustrându-mă ca pe ultima gorilă 
africană. Aşa că iată-mă-n praga. 
Nu în metrou, ci la un restaurant 
unde se dau lecţii gratuite de salso. 
Hanna îşi rupe coloana după salso, 
la propriu. Hanna e tovarăşa mea 
din povestea asta. Găsim cu greu 
restaurantul, lecţia de salso e pe 
jumătate consumată. În următoarele 
3 sferturi de oră hanna mişcă din 
fese şi din pulpe, iar eu halesc pulpe 
prăjite după reţeta spaniolă şi ies 
la fi ecare 5 minute într-o bluziţă 
cu 2 grade celsius afară ca să strig 
în telefon adresa restaurantului 
unei cehoaice grele de orientare 
în 3D (originară dintr-un sătuc din 
moravia, ştie praga la fel de bine 
ca şi noi, două străine, minus una 
din minte), care rătăcea de două ore 
în oraş fără să găsească locul cu 
pricina. N-a mai dat de el pân‘ la 
urmă. Din cauza ei, tot pescuind-o 



numai de investit în mhd nu aveam 
chef]. Cum vreţi să plătesc?!.. 
Dom’şoară, aici aveţi adresa, da? 
Dacă în cinci zile nu daţi pe-acolo, 
suma se dublează. Ţineţi odată, 
că mă grăbesc. Îi smulg hârţoaga 
din mână şi mă sucesc la 180°. La 
revedere. Lui naiba la revedere, pe 
tine nu vreau să te mai întâlnesc 
nici la paştele calului. Mă întorc să 
văd cât de tare se grăbeşte. Are cel 
mai puturos mers din lume, şi cel 
mai satisfăcut, despicând aerul cu 
burta-nainte. Ca lupu‘ din poveste, 
cu iezii în pântec. I-am bifat leafa 
pe azi, la o adică.

Scot ultimii bani de pe card şi caut 
adresa. La parterul clădirii dau 
nas în nas cu mânjii din tramvaiul 
7, cu urechile blegite ca şi ale 
mele, de la căciulă. Cât pe ce să 
mă bucur că nu-i coadă la sediul 
shrecilor. Apăs pe clanţă cu scârbă 
de parcă aş atinge spinarea unui 

guzgan şi... în faţa mea, dincolo de 
bariera de sticlă, ceva mai dihai ca 
guzganii – cehoaica din p. După 
câteva secunde de surpriză, îmi 
face semn cu mâna să mă apropii 
şi-mi surâde ca la reclama colgate. 
E totuşi fi resc s-o întâlnesc aici, de 
vreme ce s-a născut nu departe de 
b. Nu ştiam că eşti în oraş, ai intrat 
la facultate? Nu mai spune! Şi se 
pune cu mine pe o şuetă de parcă 
am fi  mâncat dintr-un covrig în p. 
Dintr-o amendă am fi  putut mânca, 
de vreme ce şi ea merse cu noi 
în metrou fără bilet, dar dintr-un 
covrig am mâncat numai cu hanna. 
Mă dezactivase atât de repede, încât 
uitasem acest detaliu, ca să pot face 
haz de incidentul cela. Iar acum 
infractoarea de anul trecut stă în 
faţa mea şi eu îmi plătesc amenda 
cu acelaşi gest, de parcă aş da 
bacşiş chelneriţei mele favorite din 
salonul daguerre. La urmă chiar îmi 
scrie o adresă de cafenea, unde să 

ne întâlnim duminica viitoare, când 
mă-ntorc de-acasă...

*

În autocar, de o oră, spre viena. 
Hanna râde cu toţi dinţii, mie îmi vine 
să crăp de necaz. I-am povestit despre 
cehoaică. După ce i-a trecut râsul, şi-a 
deschis în panică portofelul, să vadă 
dacă biletul e-n regulă. Era. Că doar 
eu le-am cumpărat. Mai straşnică 
obsesie decât cea a biletelor nu am 
în ultima vreme. Cât pe ce să uit: 
în duminica ceea am colindat b.-ul 
aşa cum n-am apucat să-l descopăr 
în opt luni bătute pe muchie. L-am 
învăţat ca pe bocancii mei de la 
batˇa. Căci jiřího náměstí nu există 
în b. Nici cafeneaua 35. Atâta m-a 
costat cuiul unui pantof de la cea 
mai bună fi rmă de piele din oraş, de 
data asta fără reduceri, căci suntem 
în moravia. 



datorită lansării teoriei sale 
personale, în care chiar şi 
dimensiunile lucrărilor, deci 
şi forma lor, sunt argumen-
tate în mod conceptual. 
Pătratul şi cercul, în calitate 
de forme, sunt foarte impor-
tante pentru el. Dar artistul 
consideră că în creaţia cu 
ajutorul programului Corel 
DRAW există un element al 
întâmplării. Pătrăţelele din 
caiete îi servesc drept plase-
matrice şi de aceea desenele 
executate în acest mod 
sunt mai precise. Reieşind 
din problema transportării 
lucrărilor, pictorul tot mai 
des a început să recurgă la 
lucrări în formă de pătrat, 
totodată, această formă 
comportă şi un sens de 
conţinut al creaţiei sale.

În 1999 reprezentanţii 
Cen trului Soros pentru artă 
contemporană din Chişinău 
au vizitat Tiraspolul. Printre 
critici a fost şi Tudor Braga, 

care a intrat în atelierul lui 
Gherasimenko şi a apreciat 
pozitiv lucrările pictorului. 
După spusele lui Gherasi-
menko, acest fapt l-a încura-
jat atunci foarte mult. Ca şi 
pentru mai mulţi artişti din 
Republica Moldova, Tudor 
Braga a devenit curatorul 
expoziţiilor lui Gherasi-
menko la Chişinău.             

În continuare vom prezenta 
descrierea concepţiei artis tice 
a lui Oleg Gherasimenko:

 „Impresionismul a „distrus” 
forma prin intermediul cu-
lorii. Astfel, s-a pus accentul 
pe autosufi cienţa culorii, din 
care a recurs enunţul despre 
culoarea pură încărcată de 
conţinut şi despre forma 
lapidară. De exemplu, Paul 
Klee crea imani uşor percep-
tibile, combinând împreună 
un cerc, un pătrat şi un 
triunghi. La abstracţionistul 
Wassily Kandinsky triunghiul 

reprezintă culoarea galbenă 
şi forma instabilă; cercul 
– culoarea roşie, forma 
deschisă; pătratul – culoarea 
albastră, forma constantă. 
Sistemul lui Kasimir Malev-
ich ne-a permis să discutăm 
despre căutări de argumen-
tare a limbajului artistic. În 
matematică şi fi losofi e, în ne-
opozitivism, în anii 20-30 ai 
secolului al XX-lea s-a con-
siderat ideală crearea unui 
limbaj logic „desăvârşit”. 
Ideea unirii limbajului 
cu procesele cognitive a 
fost continuată prin ideea 
corespunderii limbajului cu 
realitatea. Însă,  drept punct 
de plecare s-a considerat nu 
realitatea, ci limbajul.

Creşterea rolului urbanizării 
în calitate de produs 
conştientizat al activităţii 
umane demonstrează in-
tegritatea acestui fenomen, 
prevalarea gândirii logico-
abstracte asupra celei 

demonstrativ-emotive, 
trecerea la modele stabile, 
permanente, ale produselor 
activităţii umane în con-
trast cu tabloul instabil 
şi schimbător al lumii şi 
Universului. 

Limbajul este permanent. 
Conferindu-i semne date,  
pot fi  alcătuite  propoziţii 
cu sensuri. Acestea pot 
fi  predate, învăţate, fi ind 
prelucrate, totodată, în sis-
tem. Astfel, abordez tehnica 
adunării, creării formei, 
directivităţii,  reglementării, 
întreruperii”.

Teoria sa este produsul 
capacităţii memoriei. Drept 
concurent imaginar i-a 
servit eroul poveştilor ruseşti 
Ivanuşka Duraciok, fi indcă 
la el totul se îndeplinea 
îndată „la porunca ştiucii”, 
iar Oleg Gherasimenko 
trebuia să se întrebe cum? 
Doar după aceasta, prin 

Schiţe de compoziţii ale lui Oleg Gherasimenko.



pornire şi dezvoltat de artiştii 
tineri. De fapt, acesta a şi 
fost scopul lui de intra în 
Uniunea Artiştilor Plastici 
din Republica Moldova, pen-
tru a fi   în contact direct cu 
artiştii plastici de aici, pentru 
a ale face cunoscute ideile 
sale despre artă. Căutarea 
armoniei este sen sul adevărat 
al artei, consideră el. Geome-
tria este ideală, toate operele 
de referinţă se încadrează în 
reguli şi noţiuni geometrice, 
în timp ce subiectul este un 
fals. Un astfel de principiu 
utiliza şi Jackson Pollock. 
Iar Pavel Filonov, în viziu-
nea lui Gherasimenko, a fost 
un teoretician spontan, de 
stihie. Îl inspiră foarte mult 
creaţia lui Gustav Klimt şi 
spaniolului Ponce. Dintre 
pictorii moldoveni apreciază 
creaţia lui Di mit rie Peicev 
şi îl susţine ca pe un artist 
de aceeaşi generaţie care 

încearcă să-şi creeze propria 
„şcoală” cu pictorii tineri. 
El a trăit o perioadă în 
veci nătatea familiei Grecu-
Peicev şi este impresionat de 
nivelul lor de inteligenţă. A 
notat şi puterea coloristică a 
picturilor lui Tudor Zbârnea.       

În încheiere vom accentua 
că în opinia lui Oleg 
Gherasimenko, precum şi 
mai multor altora, artistul 
este o individualitate, dar 
că există un aspect – deloc 
neglijabil – care îi defi  neşte 
întreaga creaţie şi care 
reprezintă un specifi c al 
timpului, şi anume nece si-
tatea fi rească de a încadra 
ideile în sisteme teoretice 
concrete.  
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Din totdeauna, literatura mon-
dială a servit drept sursă de 
creaţie pentru mulţi cineaşti. 
În acest sens, Dostoievski este 
un gigant, probabil primul 
dintre „monştrii sacri” a 
cărui creaţie nu te lasă inert, 
ci te îmbolnăveşte pe termen 
lung. Petr Zelenka – regizor 
de teatru ceh – a avut curajul 
să realizeze o versiune post-
modernă a romanului ”Fraţii 
Karamazov”. Acţiunea 
fi l mului se desfăşoară într-o 
uzină veche de prelucrare 
a oţelului, unde o trupă 
de teatru din Praga a 
venit să joace spectacolul 
Fraţii Karamazov pentru 
muncitorii uzinei. În 
mij locul unui peisaj 
indus trial, zgomotului 
necontenit produs de 
instalaţiile mecanice şi în 
prezenţa câtorva spectatori 
accidentali, trupa repetă. 
Muncitorii din uzină sunt 

martori ai evoluţiei piesei, 
iar dintre ei se distinge un 
personaj care urmăreşte 
hipnotizat repetiţiile, un 
tată al cărui fi u a murit 
după un grav accident în 
uzină. Tatăl este vrăjit de 
trupă, iar duhul anxios, 
atât de bine cunoscut, al 
prozatorului rus, îl bântuie 
cu atâta intensitate încât 
nu găseşte forţe nici măcar 
pentru a merge la spital 
după trupul fi ului. Odată cu 
apariţia acestui observator, 
spectacolul iese treptat din 
spaţiul închis al fabulei 
romanului şi îşi întinde 
”tentaculele” în viaţa reală, 
imediată. Personajele nu mai 
aparţin lui Dostoievski în 
sensul clasic al cuvântului, 
ci devin cu totul colerice 
– ochii ieşiţi din orbite, 
vociferând puternic 
– probabil pentru a induce 
intensitate, dramatism. 

Zelenka a intuit ”tipajele 
clinice” din romanele 
prozatorului, tipaje care, de 
altfel, au un psihic accentuat, 
tinzând spre anormal (există 
ideea înrădăcinată precum 
că Dostoievski refl ectă în 
proza sa adevărata esenţă a 
sufl etului rus – idee eronată 
în opinia mea, fi indcă nu 
putem atribui unei naţiuni 
întregi tipul nevrotic). Din 
peliculă lipsesc trucurile 
teatrale obişnuite la punerea 
în scenă a romanelor lui 
Dostoievski – pauzele 
nece sare pentru digerarea 
ide ilor complexe. Poate o fi  
un neajuns, însă teatrul, de 
multe ori, rămâne închistat 
în propriile procedee, tehnici 
de redare a ”esenţei”  unei 
piese sau alteia, neglijând 
spectatorul modern care nu 
are nevoie de nenumăratele 
pauze, văitări, aluzii, preludii, 
ci mai curând de acţiune şi 

Karamozov Reloaded                                   
în varianta lui Petr Zelenka

de o idee concretă, nefar da-
tă cu care să iasă din sală 
şi să o pună la plămădit, 
s-o coacă, s-o mănânce. În 
acest sens îmi amintesc de 
expe rienţa neplăcută pe care 
am avut-o vizionând ”Crimă 
şi pedeapsă” la Teatrul de 
pe strada trandafi rilor, când 
timp de trei ore spectatorul 
(vorbesc în mod special 
despre mine) a vizionat o 
adaptare convenţională a 
romanului, umplută până 
la refuz de artistism snob, 
vlăguindu-l de orice capa-
citate mintală. 

Revenind la fi lmul după 
”Fraţii Karamazov”, în fi nal 
Zelenka îl ucide pe tatăl 
băiatului, mai bine zis îl 
sinucide. Pro babil în acest 
gest există o conti nui  tate a 
sinuciderii lui Smer deakov, 
care l-a omorât pe tatăl fra-
ţilor – pe Feodor Pavlovici 

Vadim VASILIU 



Cântec suav şi trist, poveste de dragoste 
trăită în India primului deceniu al 
secolului XX, într-un oraş de pe 
malul Gangelui. Doar două zile din 
această poveste sunt evocate în text, 
încremenite în punctul culminant al 
pasiunii. În asonanţă cu această iubire 
este sezonul insuportabilului muson de 
vară pe fondalul căreia se petrec toate.

India Song este dragostea vicecon su-
lului Franţei la Lahore pentru Anne 
Marie Stretter. Această iubire transpare 
ca un mit care circulă pe cale orală 
însuşindu-şi astfel proprietatea mai 
multor abordări învăluite în mister. 
Patru voci, două voci feminine şi două 
voci masculine vorbesc despre această 
poveste de dragoste. Ele povestesc 
amintindu-şi fragmentar evenimentele 
unei seri la o recepţie de la ambasada 
Franţei la Calcutta în 1937 şi ziua 
următoare petrecute la reşedinţa 
ambasadorului Franţei în insulă, la 
sfârşitul căreia doamna Stretter este 
găsită moartă.

Scriitoarea franceză Marguerite Duras 
conferă povestirii un caracter mistic 
datorită modalităţii de relatare a aces teia. 
India Song este o piesă scrisă la cererea 
lui Peter Hall, directorul Teat   rului Naţio-
nal din Londra. Ulterior ea e deve nit 
sce nariu de fi lm de mare succes.

Noile modalităţi ce vizează vocile din 
off care narează India Song, indi ca-
ţiile scriitoarei cu privire la felul cum 
trebuie să cadă lumina în scenă sau 
ce melodie trebuie să sune pe fondal, 
intensitatea ei, când trebuie să înce-
teze, cum trebuie să se poziţioneze 
personajele în scenă, ce trebuie să 
poarte etc., toate acestea sunt parte 
integră a mesajului textului. E necesar 
de menţionat că Marguerite Duras 
cunoaşte experienţa scenariului, fi ind 
autoare sau co-autoare de scenarii de 
fi lme: Nuit noire, Calcutta, Le rideaux 
blancs sau Une Aussi Longue Absence. 

Colaborarea cu regizorul Alain Resnais 
în 1959 la fi lmul Hiroshima, mon 
amour (piesa Margueritei Duras) îi 
servesc scriitoarei  asemenea unui veri-
tabil catalizator în aşi inova maniera 
de scriere. În consecinţă, Duras preia 
câteva dintre procedeele cinema togra-
fi ce specifi ce precum montajul de 
racord sau utilizarea vocii din off cu 
o dicţie specială. Pentru prima dată 
vocile din off sunt utilizate în literatură 
permiţând o naraţiune evazivă şi creând 
impresia unei şi a unei senzaţii de ireal.

Astfel India Song este privit azi nu ca 
un text literar, nici ca o piesă de teatru 
sau un scenariu de fi lm, ea prin toate şi 
le neagă pe toate totodată.

Categoric povestea de dragoste din 
India Song ar fi  fost una comună, plată 
şi aproape banală plasată într-un spaţiu 
exotic de efect, dacă nu ar fi  existat 
originalitatea relatării ei prin inter me-
diul vocilor.

Acestea îndeplinesc mai multe roluri 
în piesă. În primul rând, ele sunt acel 
media prin care se narează nemijlocit 
India Song.  Cititorul nu are cum face 
cunoştinţă cu fabula piesei, decât 
prin intermediul lor. Viziunea lor 
e şi viziunea cititorului. Paralel cu 
această funcţie de bază, ele coexistă 
ca personaj propriu-zis alături de 
celelalte în piesă. Textul dramatic 
nu are o construcţie tradiţională, 
lipsesc expoziţiunea, intriga, punctul 
culminant sau deznodământul clasic. 
Vocile îndeplinesc şi o funcţie teh-
nică. Ele indică spaţiul, timpul şi 
carac terul acţiunilor. Vocile nu doar 
relatează India Song, ele construiesc 
fabula ei, adică povestea de dragoste 
a viceconsulului pentru Anne Marie 
Stretter. Naraţiunea lor este vagă, 
plină de incertitudini,  lacune.  Tote 
datele transpar din amintiri, unele 
spontan surescitate sub impulsul unor 
factori exteriori precum: un miros, un 

obiect sau un sunet/melodie sesizat de 
ele; altele din bârfele care circulă în 
societatea albilor din India.

Vocile 1 şi 2 sunt voci de femei. 
Marguerite Duras le personalizează. 
Acestea sunt voci tinere şi sunt legate 
între ele printr-o poveste de dragoste. 
Uneori ele vorbesc despre dragostea lor 
proprie paralel cu cea a Annei Marie 
Stretter. Duras specifi că de asemenea 
caracterul acestora – sunt atinse de 
nebunie. Blândeţea pe care o au în 
legătură cu povestea de dragoste este 
ilogică şi arhaică şi se simte delir în 
relatarea lor.  Vocile se disting între 
ele. Vocea 1 se consumă în povestirea 
despre Anne Marie Stretter, iar vocea 
2 se consumă în pasiunea pentru vocea 
1.  Duras ţine ca vocile indiferent de 
cele relatate să nu se strige. Blândeţea 
lor obligatorie este netulburată. Acest 
specifi c al vocilor comportă o doză de 
erotism care inundă atmosfera Indiei 
Song. De exemplu comentariul următor 
al vocii 2 ne anunţă specifi cul lor senil:

Te iubesc atât de mult că nu mai văd/ 
Nu mai aud/ Pana la moarte…, asta 
cu referire la viaţa amoroasă a Annei 
Marie

sau

Cât eşti de frumoasă îmbrăcată în alb…

Vocile 3 şi 4 sunt voci de bărbat. Pe 
acestea, spre deosebire de vocile femi-
nine, nu le leagă nimic, în afară de 
fascinaţia pe care o exercită asupra lor 
povestea amanţilor de pe Gange. Vocea 
3 nu-şi mai aduce aminte aproape nimic 
despre cronologia faptelor întâmplării. 
Ea îi pune întrebări vocii 4, care o 
informează. Vocea 4 este, dintre toate 
vocile, cea care a uitat cel mai puţin 
întâmplarea. Ea o ştie aproape în 
întregime. Diferenţa între vocile 3 şi 4, 
între uitare, una, şi memorie, cealaltă, 
ţine de o aceeaşi cauză: fascinaţia 

Cristina CERNOPOLC

Cât mă intrigă femeia asta!



Lună de miere 
la Ordu

otul a fost ca un fi lm vizionat pe 
rapid – nunta în Antoneşti, apoi Chi şi-
nău, lectură la Centro 73 cu Moni şi 
Mugur, aeroport  - Istambul. Vor fi  câteva 
zile de odihnă – m-am gândit.  Credeam 
că începe alt fi lm – dar m-am înşelat. 
Doamna Niculina Oprea mi-a recu-
noscut chelia în aeroport, dar a strigat-o 
pe Moni.  O cafea cu ea, Mesut Senol şi 
Basat. În sala de aşteptare îl întâlnim pe 
Tozan Alkan, Rita şi alţi poeţi turci.

Rezemat de uşa autobuzului – Shota 
Iatashvili îl urmăreşte pe Mesut Senol. 
Are dreptate – îţi dai seama că Mesut 
e un poet ordonat, nu ca noi, care am 
putea fi  orice. Are dreptate, nici el 
nu seamănă a poet. Îl urmăresc cum 
îl urmăreşte pe Mesut Senol – ce 
ciudat, mă gândesc. Până a afl a că el 
e poetul georgian invitat la Festivalul 
Internaţional de literatură din Ordu.

Moni tremură. Suferă că zburăm. Că 
nu poate controla zborul, că nu ştie 
de ce ţiuie uşa, că ce zice ăla şi noi nu 
înţelegem... Îmi transmite şi mie starea. 
În fi ne, suntem fericiţi când urcăm în 
autobuzul din Samsun şi o luăm spre 

sale, să-l salveze şi să-l ia de lângă 
părinţi, cât de mult şi-ar fi  dorit ca ea 
să vadă dincolo de aparenţa unui copil 
„freak”, ciudat şi respingător, să încerce 
să-l înţeleagă şi să-l ajute. 

Pentru ca să-i iasă bine acest rol, 
Emi lian Creţu a trebuit să înveţe să 
stă pâ nească evoluţia personajului său. 
Era foarte important ca trecerile de 
la sarcasm la sinceritate, de la exu be-
ranţă la simplitate, de la com por tament 
agresiv şi sfi dător la o stare de deschi-
dere sufl etească, chiar vulne ra bilitate, 
atât de savuroase şi bine gra date în text, 
să fi e simţite şi punctate cu acurateţe. În 
această adevărată probă de echilibristică 
actoricească, Emilian primeşte ajutor 
din două părţi: parte nera lui de joc şi 
spectatorii.

Succesul unui rol mut
Personal, am mari aşteptări de la Irena 
Boclincă. O consider una dintre cele 
mai originale, curajoase şi energice 
actriţe pe care le avem la ora actuală 
şi, deocamdată, primeşte roluri care 
îi pun în valoare calităţile şi pe care 
ea ştie să le exploreze. Deşi are un rol 
aproape mut în „Veghe”, Mătuşica face 
deliciul piesei, reuşind să fi e amuzantă, 
veridică şi înduioşătoare în acelaşi 
timp, iar dansul său erotic a făcut furori 
în public... 

Public care a fost implicat în desfă-
şurarea spectacolului mult mai mult 
decât este obişnuit. Cei aproximativ 
60 de oameni care încap în sala mică 
de la „Ionesco” au fost implicaţi în 
acţiunea piesei, înşirând rufe, dansând 
cu mătuşica şi înfruntându-i asalturile 
de cochetărie. Deşi acest procedeu 
de participare a spectatorilor în piesă 
este folosit în străinătate de mult şi cu 
succes, constituie o noutate pentru R. 
Moldova şi o experienţă necesară şi 
foarte interesantă, luând în calcul cât 
de conservator şi închistat este publicul 
nostru.

Deşi tind să o poziţioneze în zona 
comicului, pentru mine, „Veghe” este 
mai degrabă o poveste despre iubire 
şi disperare, despre frica noastră, a 
tuturor, de a muri în singurătate, fără a 
avea pe nimeni alături să ne vegheze. 
Sună melodramatic, nu?

Ordu. Timpul trece rapid şi Mesut 
Senol reuşeşte să ne facă să ne simţim 
ca şi cum ne cunoaştem din copilărie.

O, Alexandru Vakulovski, exclamă 
Sinai Tepe dând mâna cu Shota când 
autobuzul opreşte în Ordu. Eu rânjesc 
în spatele lui Shota. Chelia joacă feste. 
Mă bucur de camera prietenoasă a 
hotelului, are nişte covoare tradiţionale 
turceşti veritabile, foarte frumoase. 
Fac două poze la geam, valurile mării 
se lovesc de mal, fi lmul continuă, am o 
restanţă la Chişinău – în loc să dorm 
– mă apuc de scris.

Ceremonia de deschidere. Cred că e 
chiar mişto să fi i scriitor turc. N-am 
mai văzut aşa ceva. S-au adunat toate 
autorităţile din Ordu să ne salute. Ziariştii 
îşi fac meseria – bliţurile ne orbesc. Toţi 
sunt foarte prietenoşi –  zâmbesc chiar 
dacă încă n-am făcut cunoştinţă. Trec pe 
la hotel, unde îmi termin treaba pentru 
Chişinău. Moni deja are prieteni – vine cu 
Basat şi Eren după mine. Merg însă spre 
teatru un pic mai târziu – cu unul din 
organizatorii din Ordu, înţelegându-ne 
mai mult prin semne. 

Alexandru VAKULOVSKI



Apoi îi cunoaştem şi pe Rita, Tozan 
Alkan şi ceilalţi. Mare parte. Urcăm 
în autobuzul care urma să ne ducă la 
avion. Acolo, un chel – strîngînd în 
braţe o sticlă cu coniac, învelită într-o 
pungă semi-transparentă – îi zîmbeşte 
insistent domnului Mesut. Deşi se 
spune că în Turcia e siguranţă, domnul 
Mesut e cam incomodat. Chelul face 
gesturi. Nedumerire. Chelul insistă, 
scoate nişte sunete gututrale. Domnul 
Mesut nu are de ales, vorbeşte cu el 
şi se lumineaza “aaaaaaaaaa, Shota 
Iatashvili!!”. Un foarte bun poet 
georgian. Shota urma să fi e sufl etul şi 
distracţia grupului.

Shota fugea cînd voia de la evenimente, 
era supărat pe raki (voia vodkă) şi se 
strîmba cînd ceva nu îi convenea.

(AL 2LEA ZBOR):
- suntem chiar deasupra de motor, 
dacă se întîmplă ceva, de-aici se rupe 
avionul în două
- să-mi dea ceva de băut, mi-e rău. 
n-au???
- cînd aterizăm? sigur? poate mai 
repede…
- de ce spune că aterizează şi nu mai 
aterizăm odată?
- de ce clincăie uşile, ce se întîmplă?
- de ce se mişcă avionul????
(Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!)
- ţine-mă de mînăăăăă!!!!

În Samsun ne-a luat un microbus, 
ne-au dat sandviciuri şi apă. Shota a 
scos coniacul. Pînă în Ordu, ne-am 
prezentat. Aveam să afl u că eu voi fi  
translator, cu engleza mea de baltă, 
şi pentru Sandu şi pentru doamna 
Niculina. Oricum, de baltă, ne-de baltă, 
m-am descurcat bine. Cred. Adică 
domnul Mesut nu îmi cerea niciodată să 
repet cînd traducea în turcă ce spuneam 
eu. Înseamnă că era bine, nu?

Am fost cazaţi în cel mai fain hotel din 
Ordu, gen rustic, cu covoare ţesute, 
cu geamuri din lemn, fain de tot. Eu şi 
Sandu am avut ferestrele spre mare. 

“Mîine dimineaţă la 10 luăm micul 
dejun şi apoi începe programul.”

Am apucat să vedem răsăritul înainte 
de a adormi. Am ţopăit bucuroşi pe 
lîngă ferestre. Însă dimineaţa a venit 

foarte repede. Sandu s-a trezit foarte 
greu. Cafeaua a fost foarte bună.

prînz – deschidere – expoziţie 
– prezentare – teatru – cină.

La toate aceste evenimente am început 
să ne cunoaştem mai bine. Fiecare şi-a 
găsit limba comună: eu în engleză cu 
Rita, Anton şi d. Senol; Sandu – Shota 
– Natalka – Anton: rusă.

Tot acum i-am cunoscut pe Başat şi 
Eren. Primii “voluntari” ai festivalului, 
adică cei care ne-au purtat de grijă pe 
acolo cînd voiam să ne aventurăm pe 
jos înspre hotel, mare sau îngheţată. 
Sandu a pierdut expoziţia de fotografi e, 
cu “animale” ce trăiesc în marea neagră 
fi indcă avea de lucru. În schimb a ajuns 
exact în momentul în care trebuia ca să 
prindă piesa de teatru (de data asta nu 
am avut traducere) şi să se gîndească cu 
disperare la ţigări.

La cină am avut muzică turcească 
(live), bunătăţi de tot felul, baklava 
multă – în fi ecare zi -  şi am gustat raki, 
celebra băutură turcească.

Cînd ne-am întors de la cină, am făcut 
o şezătoare pe holul hotelului, unde a 
participat şi poetul turc Sina Akyol, pe 
care toţi l-am îndrăgit.

Ne-am culcat pe la 4 dimineaţa.

Următoarea zi a început cu lecturi la un 
liceu din Ordu şi la o şcoală generală. 
Elevii au pus multe întrebări, ceea 
ce, pentru mine personal, a constituit 
o noutate. De obicei elevii se tem să 
întrebe sau aşteaptă cu “nerăbdare” 
sfîrşitul întîlnirii cu scriitori. 

Din păcate a trebuit să plecăm înainte 
de epuizarea întrebărilor.

A urmat masa si am probat dulciurile 
turceşti. Apoi un panel şi un concert. 
Chiar dacă nu am prins începutul 
concertului, am apucat să dansăm ca 
nebunii în sala de spectacol.  După 
spectacol:  m a s a!!! 

Ne-am întors spre casă, după dansuri şi 
multe porţii de mîncare, după oboseala 
de peste zi. Pe autocar ne tot minunam 
– cu invidie aproape – de domnul 

Mesut Senol, aka Tamata, care a 
coordonat toate activităţile, şi care încă 
era foarte energic. Dar nici noi nu ne-
am dat bătuţi şi am cîntat tot drumul.

Ultima zi a Festivalului – respectiv 
penultima noastră zi în Turcia – a 
început cu vizitarea locului în care au 
fost, după mitologia greacă, argonauţii 
în căutarea lînei de aur.

Pe drum ne-am ales pe apucate nume 
din mitologia antică. Astfel încît, pînă 
acolo, eu devenisem Diana / Artemis şi 
Sandu – Dionisos.

După ce am cules cele mai frumoase 
scoici, m-am cocoţat pe malurile 
pietroase ale mării. De la argonauti, 
am pornit să luăm prînzul la Bolaman, 
în vecinătatea Ordului. Pe o terasă cu 
faţa la mare. Şi în Bolaman am văzut 
lucruri frumoase şi am primit cadou 
de la d. Mesut o eşarfă cu culorile 
oraşului Ordu (fotbal) – alb şi mov 
(Timişoara are aceleaşi culori.)

La întoarcere am avut o întîlnire cu 
localnicii, am citit poezii, am mîncat 
castane, am băut ceai. Apoi am fugit la 
Hotel, am împachetat şi ne-am întors la 
panel. De la ora 18.00 am citit poezii în 
sala de conferinţe. Din păcate am rămas 
fără baterii la aparat şi cel mai mult 
regret că seara, la cină, a fost organizat 
un spectacol cu dansuri turceşti 
tradiţionale din zona mării negre, iar eu 
nu am nici o fotografi e.   

A fost un dans şi o muzică atît de 
impresionante că îmi venea să plîng. 
O agresivitate controlată, mişcări 
puternice, tobe nebune – aveam 
senzaţia că revăd măreţia unui imperiu 
crud.

Seara am stat din nou în holul hotelului, 
iar după 2 ore, trezirea. Despre periplul 
meu şi al lui Sandu prin Istanbul… în 
căutarea Aghiei Sofi a… transformat în 
Noaptea de decembrie a lui Macedonski, 
cu ispitirea de rigoare – voi povesti 
cîndva, dar nu încă. Nu încă.


