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PLIC-ul se mută în underground

POSTBOX goes underground

The first year of existence of POSTBOX magazine came to 
its end and the time has come for us to look back. 

What we’ve managed to achieve: we have a young team full 
of enthusiasm on both sides of the Prut River1 and also in 
other countries of the world, new friends and new ideas and 
also a desire to continue working together in the new year. 

What we’ve been trying to achieve: to bring to your 
attention artistic and social groups with a strong and 
independent voice and mini-exhibitions belonging to artists 
from here and elsewhere, to offer you an escape from your 
ordinary life, invite you to take part in interactive projects, 
challenge you to participate in all kinds of debates and also 
getting to know you better. 

What we did “achieve”: to lose the financial support from 
the ICR and to end up in a situation in which we have 
to re-think our future, given that in order to continue 
the POSTBOX project as it was designed from the very 
beginning we need financial resources that we do not have 
at the moment.

The solution: we protest without getting too angry and we 
go underground, where you will be able to find us in 2011.

Thanks for standing beside us all along and remember that 
we will be waiting for you with fresh news and hot tea on 
our blog: http://plic.oberliht.com.

Andreea Toma

Şi iată că primul an de existenţă al Revistei la PLIC se sfâr-
şeşte şi odată cu el vine vremea bilanţurilor.

Avem: o echipă de tineri plini de entuziasm de pe ambele 
maluri ale Prutului dar şi de pe alte maluri, noi prieteni şi noi 
idei, dorinţa ca în noul an să continuăm să fim impreună.

Am incercat: să vă aducem alături grupuri artistice şi sociale 
cu o voce puternică şi autonomă, să vă prezentăm mini-
expozitii cu artişti de aici şi de aiurea, să vă scoatem din 
cotidian şi să vă invităm să participaţi la proiecte interactive, 
să va provocăm la dezbateri şi să vă cunoaştem.

Am reuşit: să pierdem suportul financiar al ICR şi să ne găsim 
în situaţia de a regândi modalitatea de apariţie în viitor pentru 
că, pentru a putea continua proiectul PLIC-ului în forma în 
care a fost conceput, este nevoie de resurse financiare de care 
nu dispunem la moment.

Soluţia: protestăm dar nu ne supărăm şi ne mutăm în 
underground, unde ne veti găsi în 2011.

Vă mulţumim pentru că ne-aţi fost alături şi vă aşteptăm cu 
veşti proaspete şi ceai fierbinte pe blogul nostru: http://plic.
oberliht.com

Andreea TOMA

1 In Romania and in the Republic of Moldova

#7 Revista la PLIC se găseşte alături 
de EXPO şi DVD la PLIC şi suplimentele: 
bombăbuzunare, BREDARTA, Carte KLU, 

Chişinău Subteran, Curaj, Human Zone, Noi 
Topologii Urbane, Oberliht, PLIC Internaţional, 

Security Design, Studentul din PLIC, TIUK! în PLIC.
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Gotiu MIHAI

Unde s-au dus, 
unde-au apus....

,

abar nu aveam că într-o curte pe Eroilor (pietonala din Cluj), de fapt într-un gang mai exact, mai există 
pavaj de lemn. Vechi de mai bine de un deceniu. A fost nevoie de lansarea, cu cântec (la propriu şi la 

figurat) a ”Playlist”-ului lui Mihnea Blidariu pentru a afla asta.

Şi acum, de ce ”cu cântec”. Mai întâi, pentru că asta e, Mihnea scrie şi cântă în acelaşi timp. De fapt, pe rând, dar 
nu putea să nu le combine. Măcar la câte o lansare. Astfel încât trebuia să ofere şi varianta muzicală a romanului. 
Împreună cu prietenii de la Grimus, Chilli Familli, Luna Amară, Bogdan&Vali. Sper că nu vă aşteptaţi acum să vă 
povestesc cântecele (luaţi cartea, vedeţi despre ce piese e vorba, o citiţi, iar pentru ”coloana sonoră” căutaţi piesele 
pe net – sigur le găsiţi).

Mai apoi, pentru că (se putea eveniment Luna Amară fără prezenţa lor?) la concert a asistat şi poliţia română. 
Alertată de un vecin pe motiv de ”tulburarea liniştii publice”. Culmea e că, la nici o sută de metri mai la vale 
pe Eroilor, în dreptul unei terase, o plasmă transmitea la maxim meciul Steaua-Dinamo. Vuietul galeriei şi 
exclamaţiile comentatorilor nu deranjau ”liniştea publică”. O lansare de carte, da. Şi, totuşi, de data asta, s-a 
întâmplat ca verificările ”de teren” ale reclamaţiei să fie făcute de partea deşteaptă a Poliţiei Române: au venit 
(pentru că au fost sesizaţi), au verificat şi au dat NUP (neînceperea urmăririi penale ;) ). 

Altfel, doar câteva cuvinte despre audienţă. Tineri de 18, 19 maxim 22-23 de ani. Sau mai puţin. Trecuţi de 30 
să-i numeri pe degete. E de bine, e de rău? Asta chiar e o întrebare: unde s-au ”petrecut” fanii de acum 10 ani ai 
celor de la Luna Amară. Ştiu, neveste, copii, oameni serioşi acum, la costum şi cravată, nu mai au timp de lansări 
rebele. Sau nu le mai pasă? Le-a trecut? Să se fi împlinit tot ce au visat? Ori tot ce au visat a fost o cină liniştită, în 
familie, duminică seara? De pierdut, oricum au pierdut un concert pe cinste Mihnea & prietenii. Dar nici măcar nu 
ştiu asta. Aşa că, mai câştigaţi au fost poliţiştii ”de serviciu”.

În rest, cum spuneam, muzica se ascultă, cartea se citeşte. Nu se povestesc.
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Moni STĂNILĂ (VAKULOVSKI)

157 de trepte spre iad sau 
salvaţi-mă la Roşia Montană 
sau cum a fost la lansare
Pare incredibil, dar de-a lungul celor 20 de luni de cînd 
trăieşte în ţara de baştină Alexandru Vakulovski, soţul meu, 
deşi cunoscut şi controversat, autor a 8 cărţi, nu a avut parte 
de vreo lansare în Republica Moldova. Au mai fost lecturi, 
participări la evenimente, dar o lansare propriu-zisă: Niet!

Nu pînă acum. 

Joi, pe 4 noiembrie, Alexandru Vakulovski şi-a lansat la 
librăria din centru a opta carte / al patrulea roman, publicat 
de Cartier. 157 de trepte spre iad sau salvaţi-mă la Roşia 
Montană  nu e doar prima carte lansată în Moldova, dar şi 
prima carte publicată aici. 

Cartea a fost prezentată – în ordinea luării cuvîntului – de 
Constantin Cheianu, care a subliniat violenţa acţiunii şi 
fineţea – total nouă – cu care scriitorul a reuşit să-şi surprindă 
cititorii; Andrei Gheorghe a vorbit mai mult despre Pizdeţ, 
carte prin care l-a cunoscut pe autor, acuzîndu-l pe Sandu 
că l-a invitat să vorbească despre o carte la care, pînă în 
momentul prezentării, nu a reuşit să ajungă şi a subliniat 
talentul scriitorilor moldoveni; iar Dumitru Crudu, după ce a 
spus că mulţi consideră 157 de trepte spre iad sau salvaţi-mă 
la Roşia Montană cea mai bună carte a lui A. Vakulovski, a 
insistat pe realismul crud care transformă romanul într-un 
tratat despre umilinţă, pe toate planurile posibile. Evident că 
evenimentul a fost moderat de Emilian Galaicu-Păun, care a 
întărit spusele vorbitorilor.

De vreme ce am asistat şi la celelate lansări ale romanului 
(Timişoara şi Roşia Montană), pot afirma că de data aceasta 
controversele legate de Sandu ca scriitor s-au topit în 
aprecierile celor care au citit cartea.

Şocul pe care lumea s-a obişnuit să îl aştepte ori de cîte ori 
este anunţată o nouă carte a autorului s-a făcut simţit doar în 

momentul lecturii. Fragmentul ales de autor, şi care l-a făcut 
pe Andrei Gheorghe să afirme că Sandu înţelege bine ce e un 
promo, a fost despre perceperea unei preadolescente asupra 
actului sexual, a imposibilităţii ei de a înţelege de ce nimeni 
nu vorbeşte despre asta, cînd de fapt “toată lumea” o face. 
Evident că problema romanului e alta.

Librăria nu a fost nici plină, nici goală (totuşi mai mult 
plină). Recunosc că asta m-a mirat puţin, avînd în vedere că 
pe internet aproape că există o asaltare a autorului; fani peste 
fani, care scriu şi întreabă unde pot găsi cartea – şi nu puţini 
sunt din Chişinău. În fine, chiar dacă fanii au cam lipsit, 
nu a lipsit aripa tînără (şi nu numai) a scriitorilor şi a celor 
interesaţi de scris: membrii de la Vlad Ioviţă, cuplul Aurelia 
& Petru, Mihai Fusu ş.a. Pe lîngă aceştia, în număr mare, 
au fost prezente televiziunile (Prime, Jurnal tv, Publika), au 
fost şi cei Europa liberă, astfel încît aveam senzaţia unui 
incredibil eveniment născut să susţină campania electorală 
care a învelit – vorba lui Urmuz – în cearşafuri ude întreaga 
Moldovă.

Cam ce mi-a rămas mie în minte după această lansare? Să 
o luăm pe rînd. E adevărat că în general la o lansare lumea 
vorbeşte de bine, însă în cazul cărţii de faţă lumea a vorbit 
exagerat de bine, încît, fără discuţie, romanul “face toţi 
banii”, iar Alexandru Vakulovski a şocat de data asta nu 
prin controversă, ci prin maturitatea unui roman care vine 
să completeze un tablou crud al realităţii – şi nu mă refer 
doar la tragedia Roşiei Montane – cu unul oniric, plin de 
vîlve şi fantome, şi să obţină un spectacol apocaliptic care 
din păcate pentru istorie, dar total în favoarea autorului, nu 
poate fi contrazis. Ce mai! vrăjirea şi dezvrăjirea lumii, în 
percepţia naratoarei / autorului, cu toate neajunsurile: goana 
după aur, mediile monoparentale, alcoolul, drogurile, sexul, 
superstiţiile, depravarea, deznădejdea, pervertirea şi, dacă îl 
credem pe Dumitru Crudu, un licăr de speranţă la final.
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1. Când spui Alexandru Vakulovski, spui...

2.Dacă aţi fi sigur că Alexandru n-o să citească niciodată asta, 
ce-aţi spune despre el ca scriitor?

3.Ce părere aveţi despre 157 de trepte spre iad sau Salvaţi-mă la Roşia Montană, 
cea mai recentă carte a lui Alexandru Vakulovski?

Vasile Ernu
1. Un scriitor care a scris Letopizdeţ 
nu este decît un cronicar al zilelor 
noastre.

2. Unul dintre cei mai buni scriitori 
care combină proza cu poezia, 
muzicalitatea cu ritmul, descriind 
cotidianul deseori tragic şi lipsit de 
frumuseţe.

3. Acelaşi stil inconfundabil, acelaşi 
ritm, aceiaşi pasiune. Eu aştept o 
noua carte, unde Sandu Vakulovski 
trebuie să se reinventeze. Pînă acum 
a demonstrat că există un segment 
literar unde nu-l poate bate nimeni. 
Trebuie să încerce şi altceva.

     

Mihai Goţiu
1.Chaikovski sau Jirinovski. El ştie 
de ce J 

2. Păi de ce să nu citească? Ţinând 
însă cont că, în 2007, i-am propus 
să colaboreze la ”Clujeanul” (ziar 
la care eram redactor-şef atunci), 
trebuie că am avut (am) o părere 
destul de bună. Pentru că nu 
calităţile lui de jurnalist le vizam, 
ci pe cele de scriitor. Drept pentru 
care i-am acceptat şi ”indisciplina” 
ulterioară (cea legată de prezenţa 
la şedinţe). Deloc întâmplător, 
i-am propus şi să scrie un roman 
în foileton pentru ziar, din care a 
publicat peste 20 de seriale. De 
altfel, aştept şi finalul la ”Mănăştur, 
mon amour”. Nu de alta dar sunt şi 
”personaj”:  ”Şeeeeeeedinţă!, toată 
lumea e îngrozită de acest cuvânt, 
toţi îşi beau cafeaua şi aşteaptă 
când Guţă va trece leneş în mijlocul 
încăperii, ne va privi şi, amuzat, va 
striga: Şeeeedinţă! Ne vom aduna 
în jurul biroului încet şi vom începe 
ziua de muncă. Ce subiecte aveţi?”

3. Când i-am propus romanul 
în foileton, la cel despre Roşia 
Montană mă gândeam, dar el a 
preferat Mănăşturul. Aşadar, pot 
spune că am aşteptat cartea cu 
nerăbdare: 1. pentru că scriu la 
rându-mi o carte a cărei acţiune 
se petrece în Roşia; 2. pentru că 

Mihai Vakulovski
1. Sînge din sîngele meu, frate-meu.

2. Adevărul: că e născut pentru asta, 
că e un scriitor incredibil de talentat 
şi că aşa cum scrie el nu are cum să 
scrie absolut nimeni altcineva. Că e 
scriitorul meu preferat. 

3. Sper şi ştiu că nu e ultima lui 
carte. E un roman foarte fain, ca şi 
celelalte cărţi ale lui; e prima carte 
de proză după trilogia „Letopizdeţ”, 
deosebită faţă de trilogie şi totodată 
asemănătoare. Deosebită pentru că 
aici realitatea se combină atît de 
mult cu ficţiunea, prezentul – cu 
trecutul, personajele istorice şi de 
legendă – cu personajele dureros 
de reale, lumea din cer şi de sub 
pămînt – cu viaţa reală de pe 
pămînt, încît parcă n-ai spune că 
e scrisă de acelaşi autor. Doar că 
stilul rămîne acelaşi, scriitura – la 
fel de sigură şi de bine controlată, 
limbajul e la fel de viu şi stările 
sînt la fel de puternice, personajele 
– foarte bine conturate, povestea 
– excelent închegată, subiectul 
– beton. O carte pe care n-ar fi 
putut s-o scrie altcineva şi dacă 
ar fi publicat-o nesemnată aş fi 
recunoscut cu siguranţă că e scrisă 
de Alexandru Vakulovski.

A n c h e t ă realizată de Natalia GRAUR
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vroiam să văd cum va ieşi din 
ciclul ”Pizdeţ”. Din fericire:  1. 
subiectul lui Sandu nu se suprapune 
peste ce scriu eu; 2. a ieşit bine. 
Nu sunt istoric al literaturii, s-ar 
putea să mă înşel, să-mi fi scăpat 
unele cărţi, dar, cel puţin pentru 
mine, e o premieră pentru literatura 
română: un roman despre alienare 
şi mistere, în registru ”noir”. 
Alienarea personajului principal 
care se suprapune peste alienarea 
unei comunităţi, şi nu ştii ce a 
fost înainte (oul sau găina), ce 
provoacă această alienare: cea a 
personajului declanşează alienarea 
comunităţii sau invers. ”157 de 
trepte...” te poate irita (atâta vreme 
cât Iulia Haşdeu, mama şi fiica, 
devin personaje, alături de călăul 
lui Horia şi Cloşca, te întrebi poate 
cine mai lipseşte din carte – poate 
Păunescu, că a trecut şi el prin 
zonă), dar o poţi citi şi cu zâmbetul 
pe buze (asta dacă nu vrei, la 
rândul tău, să o iei razna). Altfel, 
sexul şi Roşia Montană sunt doar 
elemente de decor – acţiunea ar 
putea avea loc oriunde altundeva, 
dar cum Roşia Montană există, 
autorul nu are niciun motiv să 
o inventeze. Iar faptul că există 
(exact aşa cum o povesteşte Sandu) 
ar trebui să dea de gândit. Chiar 
dacă Roşia Montană nu e subiectul 
principal al cărţii. E un decor care 
condiţionează, din care nu se poate 
ieşi, nu se poate evada, de aici şi 

dilema: alienarea personajului e 
provocată de decor sau invers. Şi, 
de aici, şi singurul ”minus” al cărţii 
– finalul deschis care nu rezolvă 
problema personajului, şi nici nu ar 
avea cum, cât timp însăşi problema 
Roşiei (a decorului) e departe de a fi 
rezolvată. 

Şi încă ceva. Am apucat să 
văd (citesc) deja câteva opinii 
despre carte. Aceeaşi poveste, cu 
”Alexandru Vakulovski obsedat 
de sex”. Sincer, nu ştiu cine e 
cu adevărat ”obsedat de sex”, 
dacă doar asta a găsit în ”157 de 
trepte...”.

Mihnea Blidariu
1. Prieten, nebunie, viaţă.

2. Ceea ce aş spune şi dacă ar citi: 
că e un scriitor foarte bun!

3. E o carte faină, care duce Roşia 
Montană departe de imaginea 
ei de “câmp de luptă” şi îi dă o 
dimensiune personală; mă bucur 
că această carte confirmă faptul că 
Alexandru mai are multe de zis în 
literatura română şi basarabeană.
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1.Când spui Mihnea Blidariu, spui...

2.Dacă aţi fi sigur că Mihnea n-o să citească niciodată 
asta, ce-aţi spune despre el ca scriitor?

3.Ce părere aveţi despre Playlist, cea mai recentă carte 
a lui Mihnea Blidariu?

Vasile Ernu
1.Omul care cîntă, „Folclor”  
şi multe altele, cu pasiune şi 
convingere şi care scrie texte cu 
acelaşi devotament cu care face 
muzică.

2. Că a făcut un pas bun, într-o 
direcţie bună. Că mă bucur că nu 
a ales calea facilă a şocului cu 
metafora, ci a unei lupte cu ideile 
şi atitudinea. În ţara asta o să 
murim de atîtea metafore şi fraze 
frumose care nu spun nimic. Îmi 
plac oamenii care riscă şi aleg calea 
cea mai dificilă. Mihnea e aici. Se 
pare că sîntem mai mulţi, dar nu ne 
cunoaştem.

3. Acum o citesc. Încă nu am 
terminat-o. Dar e acolo unde 
trebuie  şi speram să fie, aşa cum îl 
cunoşteam eu.  Idei, luptă pe faţă, 
fără menajamente. Fără cuvinte de 
prisos şi metafore sterile. Direcţia e 
bună. 

Mihai Vakulovski
1.Luna Amară, rock, literatură, 
anarhism cultural, Roşia Montană, 
No future, Playlist… Mihnea 
înseamnă deja foarte mult, dar sînt 
sigur că nu e cazul să tragem acum 
o concluzie despre Mihnea Blidariu, 
pentru că are încă tot viitorul în 
faţă.

2.Că e foarte bun, şi ca poet, şi 
ca prozator. Căutaţi-i cărţile şi 
citiţi-l; ce face el e mai mult decît 
„literatură” şi trebuie să-l citeşti!

3.E un roman extraordinar, pe care 
nu prea ai cu ce să-l compari, o 
carte unică în literatura română, 
foarte bine scrisă şi foarte tare, care 
te face foarte atent la naraţiune, eşti 
chiar încordat cînd citeşti „Playlist”, 
dar citeşti cu plăcere, şi la sfîrşit ai 
surpriza să înţelegi că n-ai citit un 
simplu roman de ficţiune, ci ai trăit 
o variantă a sfîrşitului lumii… care 
a început demult… 

Mihai Goţiu
1. ”Luna amară”, poliţia română 
(partea tâmpită), Roşia Montană. 
Nu în ultimul rând: ”A-ti-tu-di-
neeeee!” (e unul dintre puţinele 
cazuri în care acest cuvânt rămâne 
autentic, fără nuanţe de patetism)

2.  În 2005 i-am propus să-i public 
la editura pe care o conduceam 
(”Tritonic Transilvania”) al doilea 
volum de poezie (”mânia.ro”). 
Proiectul a căzut nu pentru că 
n-aş fi avut încredere în carte, ci 
pentru că a căzut întregul proiect 
editorial. Apoi i-am propus să 
scrie la ”Clujeanul”. A acceptat şi, 
pentru că nu e un scriitor ”comod” 
sau ”călduţ” a reuşit să-l înfurie 
pe directorul editorial al grupului 
de presă tipărită al MediaPro, 
bonus PR-ul ProTV (dar asta e 
deja o poveste pentru istoria presei 
– pentru că decizia luată atunci de 
acel director editorial e ”istorică”: 
a interzis să mai fie publicate 
pamflete în ziarele grupului! Bine, 
asta nu înseamnă că cineva s-a 
şi conformat, dar decizia (scrisă) 
există).

3.E ca şi cum m-aţi întreba ”ce 
părere aveţi despre sfârşitul lumii?”. 
Într-o zi va veni. Mihnea doar 
se grăbeşte să-i scrie scenariul. 
Face ultimele repetiţii. Locale. 
Autohtone. Mângâindu-le orgoliul 
românilor. Da, când va veni 

A n c h e t ă realizată de Natalia GRAUR
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sfârşitul lumii, România va fi 
buricul Universului (pe plaja 
de la Mamaia se va arăta Iisus). 
Desigur, şi cu reciproca: România 
va fi buricul Pământului (doar) 
când va veni sfârşitul lumii. Cum 
spuneam, în cazul lui Mihnea, 
”atitudine” e un cuvânt care sună 
autentic. Când toate experienţele 
şi întreg mediul în care trăieşte îi 
dau peste degete, avertizându-l 
că ”scrie degeaba”, că ”nimic nu 
se mai poate schimba”, Mihnea 
continue să scrie. Convins fiind 
(şi având dreptate) că ceea ce 
scrie mai poate schimba ceva. Pe 
ici, pe colo, până într-o zi când, 
împreună cu alţii ca el vor reuşi 
să pornească la vale bulgărele 
care se va transforma în avalanşă. 
Desigur, pentru că e (şi) muzician, 
toate acestea trebuie să aibă o 
coloană sonoră. 

Şi, dincolo de revoltă, Mihnea 
scrie bine. Scrie popular (a nu 
se confunda cu ”populist”), 
”le spune”, direct şi fără 
menajamente. Nu experimentează 
de dragul experimentului, ci 
pur şi simplu se descarcă, la 
fel cum s-ar ”descărca” în faţa 
unui prieten cu care stă de vorbă 
într-un birt, după un concert 
cu ”Luna Amară”. Iar dacă i 
se poate reproşa ceva, atunci e 
contaminarea ardelenească, tonul 
uşor sfătos, ancedotic şi tenta 
ironică. Dar care nu deranjează, 

ci creează detaşarea necesară pentru 
ca ”spusele” lui să capete greutate. 
”Playlist” nu e un pansament, ci 
de-a dreptul un vaccin. Nu acoperă 
rana, ascunzându-i supulenţa şi 
mirosul de hoit, ci merge direct la 
rădăcină, caută virusul, pentru a-l 
anihila total. ”Playlist” e o carte a 
momentului (sunt curios de registrul 
în care o voi reciti peste zece ani), 
dar momentul cere o astfel de carte. 
Cât timp încă se mai poate schimba 
ceva. Pentru că încă se mai poate. 

Alexandru 
Vakulovski
1. Prietenul meu anarhist, muzician şi 
scriitor. E enervant că le face pe toate 
bine. M-am întâlnit cu el în facultate, 
ca mai târziu să stăm în aceeaşi 
cameră. Am lansat cu Luna Amară 
albumul lor – Asfalt, în aceeaşi cutie 
cu Letopizdeţ-ul meu. Pentru primul 
meu roman, Pizdeţ – băieţii au făcut 
un concert special. Mihnea mi-a fost 
alături când am fondat KLU-ul. A fost 
acolo ca să citească şi să ne încânte. 

2 .Mihnea, nu citi asta! Că scrie la 
fel de bine cum găteşte! E în stare 
să-ţi gătească din două cepe şi doi 
morcovi felu-ntâi şi felul doi. Vă daţi 
seama cât se bucură de toată  limba 
română! Dar ca şi-n bucătărie, şi-n 
literatură – cel mai mult ne bucurăm 
noi, consumatorii.

3. Are o construcţie excelentă, unică. 
Asta pe lângă ceea ce scrie Mihnea: 
totul e pe faţă, cu nume, cu atitudine, 
cu o morală sănătoasă. Mihnea e 
exact opusul tipului ăluia care stă 
şi înjură în faţa televizorului şi care 
când e întrebat de cine e nemulţumit, 
răspunde: nu dau nume! Playlist 
e o carte pe care o ţii pe birou în 
bibliotecă. E prea vie ca să stea pe 
raft. Dacă mai ai şi un CD cu Luna 
Amară – ai motive serioase să sari, 
chiar şi după bâtă – pentru că vine 
sfârşitul lumii!   
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Pizdeţ – un roman pentru care e nevoie de nervi (coaie) 
să-l scrii şi să-l publici. Ce experienţe de cenzură ai 
avut cu el?

Când am scris Pizdeţ-ul am rupt legătura cu câteva 
reviste, cărora li se părea imposibil să publice „aşa 
ceva”. Inclusiv cu una la care am fost cronicar vreo 
patru ani. Oricum, în România nimeni n-avea nici o 
jenă să scrie sau să pronunţe pizdeţ. În schimb, de când 
m-am întors acasă am observat că atât la TV cât şi la 
lansări - majoritatea vorbesc despre romanul „ăla”, li 
se pare urât să pronunţe „Pizdeţ”. Mi se pare incredibil. 
Probabil că Pizdeţ n-ar fi putut apărea în Basarabia 
până acum, ca să nu spun că niciodată n-ar fi apărut. 

După apariţia romanului tău a apărut (poate ca zvon) 
şi conceptul de „generaţia pizdeţ”, ce crezi despre aşa 
ceva?

Cel puţin cei care au copilărit în URSS, apoi s-au trezit 
în „republica liberă, independentă şi suverană” – sunt 
o generaţie pizdeţ. Ca grupare literară a existat KLU-ul 
care mai rezistă şi acum prin Tiuk! Eu nu ţin să etichetez 
vreun scriitor după ce prieteni şi ce vârstă are – lucru 
obişnuit în România. Pentru că nu e esenţial. Ca stare 
de spirit însă – de la tatăl meu până la mine există o 
sensibilitate, venită din scârba profundă faţă de politică, 
ideologii false şi inerţii distructive – ei poţi să-i spui 
pizdeţ. Pizdeţ-ul e continuu, dar aşa ca la interviurile de 
la TV sau la lecturi – se pune beep peste el.

Bong e prima carte de-a ta pe care am citit-o, mai 
ales la nivel de structură şi în special vocea adresată 
fetusului. Cît timp ţi-a luat să o scrii?

Nu mai ştiu sigur, câteva luni, până la un an. Scriu 
destul de repede (am scris Pizdeţ-ul într-o săptămână 
jumătate), dar îmi trebuie o perioadă dedicată exclusiv 

scrisului. Mai mult timp îmi ia redactarea decât scrisul 
propriu-zis.

Tot în Bong descrii într-un fragment că ţi-a plăcut mult 
Henry Miller, ce anume ţi-a atras atenţia la el?

Henry Miller e un Creangă pentru maturi. Îi admir 
oralitatea, modul firesc de a scrie despre teme tabu, fără 
să devină scârbos. Mai admir la Miller că-i induce pe 
foarte mulţi în eroare. Şi un vânzător din piaţă îi poate 
citi vreun roman, crezând că aşa ceva ar putea face şi 
el. Mulţi cred că Miller scria „amintiri”. Fals, el făcea 
literatură. Şi ştia asta al dracului de bine.

Iniţial cînd am văzut desenul de pe coperta cărţii 157 
trepte spre iad am crezut că treptele spre iad duc spre 
un beci şi am izbucnit în hohote. Apoi, citind-o am 
înţeles despre ce e vorba. Totuşi, din perspectiva ta ca 
autor, despre ce este romanul?

Era despre beci, dacă acţiunea se întâmpla în 
MoldovaJ.

E despre Roşia Montană, cu tot ce mi s-a părut mie 
semnificativ că s-a întâmplat acolo– de la daci până la 
canadienii care vor să o distrugă. Cu personaje istorice, 
locuitori actuali, fantome şi mult-mult aur care-i 
orbeşte pe toţi.  

Personajul narator din Roşia Montana este o fată. 
Cum a fost să scrii toată cartea din perspectiva unui 
personaj feminin?

Nu mi-a fost foarte greu. Am avut o lună de singurătate, 
la Tescani, unde am reuşit să intru în atmosfera pe 
care am vrut s-o transmit în roman. Mi s-a părut că 
perspectiva unui personaj feminin e mai relevantă 
decât a unui bărbat. Bărbaţii scot aur, sunt orbiţi de aur 

Majoritatea vorbesc despre romanul „ăla”

Interviu cu Alexandru Vakulovski
realizat de Ion Buzu
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– femeile trebuie să suporte. Ele pierd cel mai mult, 
suferă cel mai mult de pe seama avariţiei şi prostiei 
bărbaţilor. Mai nasol a fost când a trebuit să mă dezvăţ 
să vorbesc şi să scriu la feminin.

Simt în 157 trepte spre iad prezenţa a cîtorva elemente 
noi în scriitura ta, şi anume experienţe şi reflectări 
mistice ale personajului principal. Cum au funcţionat 
ele pentru tine?

Uneori în viaţă e greu să-ţi dai seama ce e experienţă 
mistică şi ce e real. Ai simţi asta dacă ai merge la Roşia. 
Pământul Roşiei la cât aur are – atâtea fantome. Dacă 
nu scriam despre ele – cred că ratam romanul. Realul, 
imaginarul şi misticul – cum îi spui tu – au fost nişte 
elemente cu o importanţă egală în scrierea romanului.

De ce ai ales să scrii despre Roşia Montana? (apropo, 
credeam că e o localitate inventată de tine pînă am 
căutat pe google să văd că ea chiar există).

Pentru că e un loc fascinant pe cale să dispară din 
cauza avariţiei şi corupţiei. Prima oară am fost în Roşia 

Montană la a doua ediţie a FânFest-ului. După asta, 
am mers acolo şi la următoarele ediţii ale festivalului. 
Oricum, de la început mi-a fost foarte clar că Roşia 
Montană nu e ceea ce vezi când e plină de turişti. Aşa 
că am revenit acolo mai mulţi ani la rând. Am vorbit 
cu oamenii de acolo. Cu tinerii şi cu bătrânii. Cu cei 
implicaţi în distrugerea localităţii, cât şi cu cei care o 
apără. Am întâlnit oameni care-şi doreau mult ca Roşia 
Montană să dispară – nu ca să ia bani de la canadieni, 
ci pentru că i-a marcat negativ. În Roşia Montană e o 
luptă continuă, între vii şi morţi, între morţi, între vii, 
între cei care vin şi pleacă şi între cei care nu au unde 
pleca de acolo. Am vrut să înţeleg ce se întâmplă acolo 
– aşa a apărut romanul.

Acum lucrezi la vreo carte?

Lucrez e mult spus. Mai mult mă gândesc la o carte de 
poezie. Din când în când mai scriu, dar mi-ar trebui o 
perioadă total liberă ca să-mi finalizez vreun proiect. 
Dintre care şi – Mănăştur Mon Amour, un roman 
foileton pe Clujeanul, ce a fost interzis la vremea lui de 
trustul MediaPro.
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Bună Mihnea. Deşi probabil cântatul îţi ocupă 
majoritatea timpului, ai reuşit să scoţi cărţi de poezie, 
acum scoţi un roman, de ce ai trecut de la vers la 
proză, care e diferenţa şi unde e mai bine?

Salut. Da, aşa e, muzica îmi ocupă cea mai mare parte 
a timpului, însă, pe de altă parte, nu mi-am impus 
niciodată vreun ritm al scrisului. Scriu când îmi vine şi 
cum îmi vine. Romanul acesta l-am scris în vreo doi ani 
jumătate, cu pauze destul de mari. Nu ştiu dacă eu am 
trecut de la vers la proză, cred, mai degrabă, că versul 
s-a săturat de mine şi m-a pasat prozei. Cât despre unde 
e mai bine – păi e bine acolo unde eşti pe moment. 
Acum e bine în proză; mai demult, era bine în poezie…

De ce ai scris o carte despre apocalipsă?

Am vrut să-mi pun personajele într-o situaţie extremă. 
Şi, oricum, un final global şi fără putinţă de salvare, 
aşa cum e o apocalipsă, mai ales când e anunţată şi 
conştientizată, îţi oferă foarte multe, ca autor. Ai de 
jonglat cu atât de multe emoţii, sentimente, situaţii, 
cazuri. În acelaşi timp, eu cred că românilor le plac 
extremele, le place să se lase îmbrăţişaţi de fatalism; 
pentru că le place să se plângă de ireversibil, de soarta 
rea, de Dumnezeul care i-a părăsit. Aşa că…de asta 
apocalipsa.

În roman observ că fiecare capitol are numele unei 
piese şi a trupei care o cântă, care este legătura dintre 
titlul şi conţinutul capitolului?

Unele capitole sunt scrise în starea pe care mi-o dădeau 
piesele-titlu. Alte capitole au primit piesele drept titluri 
după ce au fost scrise. În general, m-a inspirat starea, 
sentimentul pe care mi l-a dat o piesă, nu neapărat 
textul ei. Dar, desigur, există şi legături directe cu 
textul, cum ar fi pe “Folclor” sau “On The Turning 
Away”.

Totul se petrece în România, sau undeva unde este şi 
un român, este cartea ta un protest la adresa lucrurilor 
care se fac, mai bine zis spun în Romania? 

Da, cartea este şi un protest, dar e un protest prin…dacă 
vrei, deconspirare, ca să zic aşa. Vreau să spun că am 
ales personaje foarte cunoscute din lumea românească, 
din politică şi show-biz, pe care le-am surprins în toată 
slăbiciunea lor morală şi intelectuală, în neputinţa lor 
în faţa unui sfârşit pe care nu-l pot controla. Aceste 
personaje, obişnuite cu puterea funcţiei sau puterea 
imaginii proprii, sunt, în faţa apocalipsei, la fel de 
vulnerabile ca noi toţi, şi asta le macină şi le face să 
recurgă la gesture absurde. Şi acesta este unul din 
mesajele esenţiale ale cărţii: cei care deţin puterea, 
cei care ne fură, cei care ne manipulează, politicienii 
corupţi – toţi sunt DOAR oameni, atât şi nimic mai 
mult, şi cu toţii vor muri. Iar faţă de moarte, setea lor 
de putere nu e decât un imens non-sens.

“Se nasc numai generaţii de sacrificiu”, generaţii care 
trăiesc pentru urmaşii lor,... ce alt sens ai cere acestor 
generaţii?

Ideea era mai cuprinzătoare. Adică: se vorbeşte mereu 
despre “generaţii de sacrificiu”, dar nu vedem nici un 
rezultat concret al acestui sacrificiu. Au murit oameni 
la Revoluţie, au murit oameni în Piaţa Universităţii şi 
nouă ni se spune, astăzi, că avem libertate de exprimare 
şi economie de piaţă. Îmi pare rău, dar nu e cam puţin? 
Eu credeam că respectul pentru un asemenea sacrificiu 
se va materializa într-o politică mai curată, într-o mai 
mare demnitate a cetăţeanului, într-o dorinţă mai acerbă 
de a scoate neamul ăsta din noroiul comunist, de a-i 
da motive reale de mândrie. Când colo – generaţie 
de sacrificiu în sus, generaţie de sacrificiu în jos, ei 
şi? Ne tot sacrificăm, din ’90 încoace, pentru ca o 
gaşcă de corupţi să stea cocoţaţi în vârf şi să ne mintă 
încontinuu, iar noi să ne plângem că n-avem noroc şi să 

Versul s-a săturat de mine
şi m-a pasat prozei

Interviu cu Mihnea Blidariu
realizat de Sandu Macrinici
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Interviu cu Un Cristian 

De ce aţi ales spre editare volumul PLAYLIST a lui 
Mihnea Blidariu?

Pentru că ne interesa cartea şi autorul. Pentru că, 
de regulă, romanele scrise de personalităţi aparent 
neliterare sunt altfel văzute. Şi pentru că e, în sine, o 
carte bună.

Cu ce se deosebeşte acest roman de alte romane deja 
existente, care este specificul acestuia?

Existente în 2010 sau, în general? Hai să ne limităm la 
contextul României anului 2010. E un roman manifest 
– a  ceea ce aş numi – al  uneia dintre ultimele generaţii 
de sacrificiu. E o carte „rea”, „tare”, tristă şi apăsătoare. 
Un strigăt personal de revoltă. Pe măsura vremurilor şi 
cu personajele de sub vremi. 

Ce părere aveţi despre Mihnea Blidariu ca scriitor?

Pe bibliotecadepoezie.wordpress.com poeme de-ale 
lui Mihnea Blidariu au apărut încă din 2007, prin 
preluare de pe tiuk. Cum respectivul proiect e extrem 
de selectiv, părerea nu putea fi decât favorabilă. 

De ce acest roman trebuie să fie cumpărat/citit?

Pentru că e bun, e scris bine, arată bine grafic, are un 
mesaj puternic şi o marcă specifică. Şi, ultima pe listă, 
cu voia autorului, desigur, pentru că e primul roman 
apărut la Casa de pariuri literare.

                                                        

A consemnat 
Ecaterina BARGAN

ne cărăm din ţară. Şi dacă ne vor întreba copiii noştri 
de ce-am plecat, ce le vom spune: că “mergea rău” şi 
că “se fura”? sau vom fi cinstiţi şi vom recunoaşte că 
ne-am lăsat înfrânţi de un sistem corupt pe care n-am 
avut curajul să-l înfruntăm?...  

Crezi că vei avea parte de succes în proză? Care ar fi 
imaginea succesului pentru tine, un premiu, o vilă, un 
iaht...?

Sincer, habar nu am! Mi-ar plăcea să am success, în 
sensul că mi-ar plăcea ca această carte să fie înţeleasă 
de cât mai mulţi oameni. Premiu, iaht, vilă…mă 
rog, se poate şi cu ele, şi fără ele. Ştii, noi, Luna 
Amară, suntem o trupă situată între underground şi 
mainstream (noi glumim şi zicem că suntem “veriga 
lipsă”…). Din cauza asta, câştigul meu financiar e 
foarte fluctuant, sunt obişnuit şi cu sume mari de bani 
şi fără o leţcaie, cum se zice; aşa că de asta spuneam: 
se poate şi cu, se poate şi fără iaht, vilă ori premiu. 
Oricum, pentru premiu ar trebui să concurez şi eu 
urăsc concursurile în artă!...
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Ecaterina Bargan. Cum l-aţi 
cunoscut pe Alexandru Vakulovski?

Andrei Gheorghe. Nu-mi aduc 
aminte exact. Adică n-am o poveste 
de genul că m-am întâlnit pentru 
prima dată cu scriitorii într-o noapte 
de aprilie şi-un un fulger mi-a 
luminat calea şi-n spate am auzit 
un râs demonic. Cred că întâi m-am 
văzut cu fratele lui. 

Ecaterina Bargan. Cu Mihai, da?

Andrei Gheorghe. Cu Mihai m-am 
văzut prima dată. După care eu citi-
sem povestea cu „Pizdeţ”, dar nu îl 
văzusem. Nu îl cunoşteam. 

Ecaterina Bargan. Aţi citit atunci 
romanul „Pizdeţ”?

Andrei Gheorghe. L-am pus pe 
siteul meu. Pe urmă l-am întâlnit 
cumva probabil prin meserie. Cred 
că era un moment evanenscent şi 
epic.

Ecaterina Bargan. Ce părere aveţi 
despre Alexandru Vakulovski ca om?

Andrei Gheorghe. Mişto. E foarte 
ok. E cool. E puţin, aşa, absent, 

„E un băiat
foarte mişto”

e haios, e leneş, lucrează încet, 
întârzie la întâlniri. S-a lăsat de ceva 
vreme de băut, zice el, eu nu cred. 
Cumva e un tip foarte ok. E om de 
treabă. Că probabil asta e important, 
nu? Asta e important. Oamenii de 
treabă. E o persoană ok.

Ecaterina Bargan. Puteţi să-mi 
spuneţi ceva despre Alexadru ca 
scriitor?

Andrei Gheorghe. Da. Eu n-am 
citit cartea de azi. Însă eu am avut 
bucuria asta cu „Pizdeţ”. Mi-a 
plăcut foarte mult textul. Şi suna 
altfel decât eterna fleoşcăială a 
literaturii române, paşi târâţi prin 
praf. Aoleeeu! Subiecte triste, 
proaste, fleoşcăite, literatură agra-
mată, neinteresantă, lipsită de orice. 
Şi totodată cu tot felul de lucruri 
trecute...

Ecaterina Bargan. Şi aţi văzut noul 
din scriitura lui Sandu?

Andrei Gheorghe. Da, şi am văzut 
ceva, am văzut noul ăsta, puterea.

Ecaterina Bargan. Dar din lectura 
de astăzi...

Andrei Gheorghe. Foarte bun 
textul. Pe care l-am auzit în seara 
asta este un text foarte bun. Şi, ştii 
cum e la noi, în meserie, promourile 
funcţionează. A fost un promo bun 
ca să mă convingă să citesc cartea. 
Acum, hai să fim sinceri. Nu citim 
întotdeauna cărţile prietenilor. Când 
l-am citit prima oară, mi-am zis că e 
un băiat foarte mişto.

Ecaterina Bargan. Înseamnă că 
veţi citi cartea?

Andrei Gheorghe. Da, o voi citi.

Ecaterina Bargan. Bine, cam atât. 
Mulţumesc pentru conversaţie.

Andrei Gheorghe. Cu plăcere.

Interviu cu Andrei Gheorghe
realizat de Ecaterina Bargan
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Dumitru CRUDU

„157 de trepte spre iad 
sau Salvaţi-mă la Roşia Montană” : 
un roman despre umilinţă şi dispreţ

ema centrală a romanului lui Alexandru Vakulovski este felul în care omul este umilit şi această 
temă este întoarsă pe toate feţele şi este văzută din toate unghiurile de vedere. Prozatorul ne arată 
cum acesta este umilit în familie, în curtea casei, pe stradă, la crîşmă, la şcoală, la facultate sau la 
serviciu.  Ne arată cum este umilit de către cei dragi, de către prieteni, de către autorităţi, străini sau 
de către oameni beţi. Ne arată cum este umilit de către profesori, politicieni, securişti, şefi sau de 
către colegi. Mai mult, ne înfăţişează mecanismele perfide ale umilirii celuilalt în nişte imagini 

răscolitoare ca în acest exemplu: „ Bunicii mîncau la masă, iar eu cu pisicile şi căţeii stăteam pe jos şi ne uitam la 
ei. Din cînd în cînd,  ei aruncau cîte ceva cîinilor, nu mie. Şi rîdeau...”

În romanul său, „157 de trepte spre iad sau Salvaţi-mă la Roşia Montană” , de multe ori, omul este umilit fără 
nici un motiv. Pur şi simplu de dragul de-a fi umilit. Pur şi simplu pentru că aşa i s-a năzărit nu ştiu cui că e mai 
cool. Şi este umilit prin limbaj, prin batjocură şi prin sex. Prin violenţa psihică sau fizică, aşa cum se poate vedea 
din acest fragment: „Îmi ţin minte trezirea. Deschid uşa bunicilor. Şi mă trezesc cu o lovitură directă peste faţă, 
apoi mă lovesc cu capul de podea şi firul se rupe...”

În romanul lui Vakulovski sînt înfăţişate toate formele inima-
ginabile ale umilinţei. Unele dintre ele sînt nişte produse ale 
sărăciei sau ale mizeriei, iar altele ale caracterului searbăd al 
existenţiei sau ale firi imprevizibile şi nestatornice a omului 
scăpătat. Din această cauză, oamenii ajung să se umilească 
singuri, ca în acel segment tulburător cînd îşi dezgroapă morţii 
din cimitir ca să vîndă locurile unde aceştia fuseseră îngropaţi 
pentru cîţiva pumni de firfirici. 

Îţi iese părul prin căciulă în faţa acestui spectacol al umilirii şi 
umilinţei, care se răsfrînge mai ales asupra unei tinere femei, 
care e urmărită din copilărie şi pînă la maturitate.

Alături de aceasta, romanul lui Vakulovski mai e tighelit de o 
temă: tema dispreţului. În acest roman personajele se dispre-
ţuiesc unele pe altele pînă în pînzele albe şi iarăşi fără nici un 
motiv plauzibil. Pur şi simplu că aşa li s-o căşunat. Nu există 
nici un individ care să stîrnească stima celuilalt şi nici unul care 
să se uite la lumea din jur cu ochi buni. Ei nu au ochi să se vadă. 
Concepte ca prietenie, solidaritate, solicitudine sau dragoste nu-şi 
mai găsesc nici un loc în această lume descrisă de Vakulovski, 
aşa încît, în romanul său, lucrurile s-au inversat: infernul se află 
la suprafaţă, iar în adîncurile pămîntului se găsesc minele în care 
personajele cărţii îşi caută salvarea.
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De fiecare dată cînd am un roman 
în faţă, primul lucru pe care îl fac 
este să văd cîte pagini are, care e 
formatul caracterelor şi cît de mult 
dialog este prezent. A, şi mai arunc 
cîte un ochi la titlurile capitolelor, 
dacă sunt. Cînd mă uitam prin 
cartea lui Mihnea Blidariu am 
găsit o chestie tare mişto pe care 
nu am mai văzut-o altundeva, şi 
anume, capitolele aveau ca titlu 
denumiri de piese. Am recunoscut 
cîteva formaţii: Rage Against The 
Machine, Pink Floyd, Alice In 
Chains, Nirvana, Nine Inch Nails 
şi mi-am spus că textul ar trebui 
să fie tare, mai ales dacă îl citeşti 
ascultînd piesele acestor formaţii. 

Playlist (romanul sfîrşitului lumii) 
este un colaj de povestiri şi confe-
siuni ale celor 21 de personaje 
aflate în faţa sfîrşitului lumii care 
ia forma unui meteorit. Este ceva 
care mă prinde în ideea asta – să 
te nimereşti cu sfîrşitul lumii în faţa ta şi să aştepţi să se 
schimbe ceva. Poate că Mihnea Blidariu a vrut să arate 
că oamenii au nevoie de un sfîrşit total pentru a schimba 
ceva, ori poate nici acest sfîrşit nu-i conduce la schimbări. 
Situaţia pe care o inventează textul îmi aminteşte de 
romanele lui Jose Saramago în care apare ceva cu totul 
bizar, chiar apocaliptic la nivelul umanităţii, şi acesta vede 
cum se comportă personajele în asemenea circumstanţe. 
În romanul lui Mihnea majoritatea oamenilor o iau razna 
în direcţia distructivă: ard clădiri, fac accidente, se apucă 
de ucis la întîmplare şi, în final, se sinucid. E nihilsmul 
ultim, distrugerea completă a valorilor şi a forţei umane 
în faţa celui mai mare absurd. Ceea ce aş fi dorit să văd 

Ion BUZU

Un Playlist ascultat 
într-o lume sterilă şi 

absurdă

este posibilitatea ca oamenii 
să o ia razna în altă direcţie, 
de exemplu să-şi realizeze 
cele mai idioate şi nerealiste 
do rinţe, utopii; dar apare între-
barea – care e sensul dacă în 
cîteva zile toate astea vor fi 
făcute praf de un meteorit. 

Un lucru care m-a făcut să cred 
că romanul conţine o doză de 
genialitate este prezenţa a celor 
mai imprevizibile şi bizare per-
so naje: de la un adolescent 
de 16 ani care ascultă rock şi 
în aşteptarea meteoritului îşi 
scrie confesiunea, la feciorul 
lui Michael Jackson şi Britney 
Spears care a devenit cel mai 
mare criminal în serie, sau 
Ceauşescu care s-a ascuns în 
Hawaii, un cîine legat de ceva 
vreme, o fată ce a fost violată şi 
nu a ieşit din pivniţă toată viaţa 
ei, pînă la o frunză care mai 

are de trăit zece minute. Cred că anume inventivitatea 
asta mă făcea să vreau să citesc în continuare, să văd ce 
creatură sucită are de spus povestea vieţii sale.

Deşi starea personajelor şi chiar a întregului roman este 
una de murdărie periferică urbană însoţită de dezgust şi 
cinism, apar momente ce reuşesc să transmită cumva alt 
mesaj, un aşa moment este atunci cînd unui actor i se 
dezvăluie că este reîncarnarea lui Iisus şi că va trebui să 
învie din nou pe plaja din Mamaia, acesta merge pe apă, 
încearcă să atragă atenţia asupra mulţimii, dar nimănui 
nu-i pasă de un Iisus în România, doar un asasin (care 
aflînd de apocalipsă s-a apucat să ucidă vedetele de la 
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televiziune – pe Becali – şi s-a hotărît să o termine şi cu 
Mîntuitorul) s-a îndreptat către El trăgîndu-i un glonte 
în cap. Altă fază a fost confesiunea unui preşedinţe de 
ţară care se lăuda cu realizările sale şi spiritul justiţiar pe 
care nu şi l-a compromis în nici un fel şi, la un moment 
dat, fiind luat de valul propriului discurs, începu să facă 
promisiuni despre viitorul luminos al României pe care 
îl va făuri uitînd cu totul de meteorit.

Dintre personaje cred că mi-a plăcut cel mai tare 
cîinele legat în lanţ, avea cel mai mult stil (Bukowski 
spunea într-un poem că există cîini care au mai mult stil 
decît oamenii), era fan Paraziţii, dar ajunse să-i placă 
şi Metallica. Spre deosebire de oameni, cîinii mereu 
găsesc o cale să iasă din rahat, mereu simt că există o 
cale; anume asta am simţit la acest cîine şi cred cumva 
că e unicul personaj cu această atitudine, cît de cît 
veridică.

Acest mozaic al confesiunilor înainte de moartea planetei 
mi se pare că ar fi un gen de confesiune a sine-urilor 
multiple ale autorului, a măştilor cu care se identifică prin 
fiecare personaj. Mi-aş fi dorit – poate – să văd personaje 
care se contrazic, poveştile şi viziunile asupra lumii care 
să se bată cap în cap. Anume această ‚găselniţă’ ar da 

un plus de tensiune în cartea lui Mihnea, ne-ar pune în 
situaţia să gîndim şi să alegem cine are dreptate. 

Ceea ce aşteptam eu la final era o poveste care să dea 
peste cap toate confesiunile de dinainte, una şocantă 
ce să-mi contracte pupilele, nu ştiu, poate ceva gen 
Palahniuk. 

În acelaşi timp, poţi să înţelegi cartea mai mult sau mai 
puţin fără să o citeşti, doar să asculţi melodiile de la 
începutul fiecărui capitol. Ori poate asta ar fi o altă carte 
strecurată.

Consider totuşi Playlist-ul lui Mihnea Blidariu unul 
tare de tot, mi se pare că trece dincolo de ceea ce se 
face la nivel de proză la noi, deşi nu în totalitate, dar 
simt un aer proaspăt. Finalul mă tot trimitea cu gîndul 
la Ciuma lui Camus, acea întrebare: de care parte a 
flagelului te situezi – pentru sau împotriva lui? În 
contextul a ceea ce a scris Mihnea ar fi: de care parte a 
sfîrşitului lumii te situezi? Aşa am văzut omul aici, un 
tip inocent condamnat să trăiască într-o lume sterilă şi 
absurdă a spaţiului românesc, aflîndu-se în permanenţă 
sub teroarea umilinţei atotputernice, poate acesta ar fi 
adevăratul meteorit.
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iecare an cultural reprezintă o 
miniatură a vieţii unei culturi. Sigur 
că în orice sistem care îşi propune 
oarece reguli de civilizaţie, vedetele 
se schimbă în funcţie de sistemul de 
referinţă pe care îl alegi. Din păcate 
exact această regulă se aplică în 
toate domeniile româneşti, setea de 
vedetizare, mitizare şi probleme 
false fiind destul de mare în limba 
română. 

Din punctul meu de vedere, 
ceea ce am văzut şi am citit în 
acest an mă încurajează să cred 
că încep să apară acei centri de 
forţă independentă pe care orice 
fel de putere politică nu îşi poate 
dori decât să îi anuleze, pentru 
că se va simţi mereu ameninţată. 
Mă bucur să pot să scriu exact în 
ultimul număr al unui asemenea 
centru: Revista la Plic şi-a făcut 
treaba, funcţionând ca o platformă 
pentru curentele şi accentele care 
se manifestă astăzi în societatea 
vorbitoare de limba română de prin 
toate părţile Prutului şi acum se 
vede pedepsită pentru asta. 

Un context personal
De aproape 10 ani scriu în reviste 
culturale. Nu îmi amintesc foarte 
clar niciun început. Dar am foarte 
vii în minte sfârşiturile repetate cu 

care m-am confruntat de fiecare 
dată când am fost pus în faţa unei 
invenţii morale. Mi-au rămas în 
minte sfârşitul Evenimentului zilei 
condus de Cornel Nistorescu, cel 
al revistei Cuvântul unde am lucrat 
cu Cosmin Perţa şi Teodor Dună 
şi al revistei Versus-Versum. În 
toate cazurile ceva s-a schimbat 
fundamental pentru mine. De 
fiecare dată cineva invoca principii 
profesionist-moraliste pe baza căreia 
trebuie să se facă schimbări. De 
fiecare dată, evenimentele ulterioare 
au arătat că lipsa de profesionalism 
faţă de care protestasem nu a putut 
decât să calce în străchini şi să dea 
cele mai vii dovezi de incompetenţă 
moralistă. 

Nu vă aşteptaţi la altceva în cazul 
Revistei la Plic şi în principiu 
de la tot ce înseamnă putere sau 
oficialitate. Nimeni nu are nevoie 
să vă faceţi bine treaba. Aceasta 
este doar o alegere personală. Iar 
în faţa unor situaţii de acest gen nu 
avem decat să ne asigurăm că nu se 
pot uita aceste mostre de aberaţie 

culturală. Unul din motivele care 
fac să se perpetueze această modă 
a capriciului românesc este iluzia 
vedetismului literar. 

Dezvoltarea 
problemei
Anul 2010 este cumva exemplar 
în această problemă şi putem să ne 
gândim că războiul cultural este 
deschis. Ceea ce nu au reuşit să 
schimbe valuri întregi de scriitori 
încleştaţi în tot felul de lupte de 
generaţie e ceva destul de simplu: 
obsesia vedetismului cultural. Fie 
că e vorba despre poezie sau film, 
despre artă plastică ori muzică 
termenii dezbaterii publice se 
reduc la binomul, genial-ordinar. 
Şi motivul este simplu: pentru 
că foarte puţini sunt interesaţi să 
folosească instrumentele analizei 
lucrurilor concrete pe care le repre-
zintă cineva. Dar atâta timp cât 
lucrurile stau aşa se încurajează 
exact impostura şi lălăiala ineptă pe 

Ca de obicei, la închidere tragem o linie

Viaţa din spatele execuţiilor culturale

De Răzvan Ţupa
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care o reprezintă diferitele moduri 
de demagogie. 

Mai mult, tot ceea ce fundamen-
tează o lucrare poetică sau culturală, 
contextualizarea este descurajată 
aprig insistându-se asupra relati-
vi tăţii interpretărilor. Acest lucru 
par să îl spună atât criticii literari 
(şi de multe ori ai surpriza să 
găseşti această poziţie ocupată de 
scriitori care cândva erau destul de 
combativi) cât şi comentatorii de 
serviciu din televiziunile şi media 
de orice culoare. Din fericire nu 
există nici măcar un singur rând 
scris în istoria literaturii care să aibă 
valoare altfel decât în contextul în 
care este scris şi chiar în cel în care 
este interpretat. Şi acest lucru se 
vor nevoi să îl împiedice oricând 
arhanghelii vedetismului cultural. 
De altfel este mult mai uşor să 
promovezi persoane decât idei, 
concepte şi sisteme. Dar niciodată 
persoanele nu vor rezista prea mult. 
După câteva zeci de ani, fix ideile şi 
realizările acestora rămân. 

Poezie
Ca o justificare a excursului meu 
de până acum trebuie să notez că 
2010 este primul an în care o clonă 
literară a fost publicată în volum 
individual. Editura Paralela 45 a 
publicat volumul „Numele meu este 
Dmitri” semnat de una dintre cele 
mai active clone a ultimilor ani. 
Cineva (un poet de altfel debutat, 
Robert Mândroiu pe numele său 
real) a reuşit să păstreze secretul 
asupra identităţii celui care îl mişcă 
pe poetul care îşi clama origini prin 
Dubăsari scriind un amestec ciudat 
de poezie biografistă cu notaţii 
tradiţionaliste. În mod surprinzător 
însă adevăratele revelaţii vin de la 
un autor al cărui debut era amânat 
de mai mulţi ani. „Fuck tense” este 
un adevărat recensământ al poeziei 
adăpostite de clişeele, zvonurile şi 
jocurile din anii 80 româneşti. De 
la notaţia albă la aluzia răutăcioasă 

din cultura urbană, cartea semnată 
de Bogdan Lipcanu se constituie 
în manifestul anului în materie de 
poezie.

Pentru că nu vreau să fac aici o 
situaţie exhaustivă a poeziei nou 
apărute voi nota încă un lucru. Anul 
acesta am putut să trag linie şi cu 
privire la cele mai importante cărţi 
despre poezie publicate în acest 
prim deceniu de după 2000 (de când 
nu mai suntem copii, cum ar veni).

Două volume mi s-au decupat ca 
repere obligatorii pentru schimbarea 
de care era nevoie în aceşti 10 ani 
de poezie. Pe de o parte este vorba 
despre o carte pe care sunt slabe 
şanse să o fi văzut prea multă lume 
pentru că nu a circulat decât la 
târguri de carte, „Mircea Ivanescu. 
Poezia discretiei absolute” de Radu 
Vancu propune un prim profil coe-
rent al poeticii cunoscutului autor 
stabilit la Sibiu. O altă carte la care 
inevitabil vor ajunge cei care vor să 
înţeleagă ce se întâmplă cu poezia, 
pe care am redescoperit-o în acest 
an este “Aisbergul poeziei moderne” 
de Gheorghe Crăciun. Este una 
dintre puţinele cărţi care nuanţează 
tensi unea dintre lirica metaforică, 
reflexivă şi cea directă, tranzitivă 
care în aceeaşi măsură în care 
desparte două vârste ale poeziei, 
acoperă aspectele contradictorii ale 
unei arte a cuvântului.     

Evenimentul anului
Surpriza culturală din 2010, din 
punctul meu de vedere, a fost 
premiera filmului semnat de 
Constantin Popescu jr, „Portretul 
luptătorului la tinereţe”. Pe cât 
de pretenţios îi este titlul, pe atât 
de directă este imaginea pe care 
o creează asupra rezistenţei anti-
comuniste din România. Tot ce 
ştiam despre rezistenţă, mai mult 
sau mai puţin deformat de toate 
formele de propagandă, comunistă 
sau neodemagogică a pălit în 

sfârşit. Invadaţi din toate părţile de 
discursuri demonstrative, deo po-
trivă naţionaliste şi anti-naţio na lis te 
uităm că identitatea fiecăruia dintre 
noi se formulează cât se poate de 
natural. Iar eroul implicit al filmului 
lansat de Popescu este unul dintre 
acei puţini eroi care răspund cu 
simplitate la o întrebare simplă: dar 
limbajul demagogic?. 

Pe scurt, Ioan Gavrilă Ogoranu 
este unul dintre cei care s-au retras 
în munţi şi au stat acolo luptând 
împotriva ordinii comuniste. După 
29 de ani a fost prins şi arestat. 
A scăpat ca prin urechile acului 
de condamnarea la moarte şi a 
trăit aproape necunoscut până în 
2006. Niciun fel de propagandă 
nu ar fi putut să înţeleagă că una 
dintre puţinele lecţii de patriotism 
este semnată de Ogoranu, cel 
care a scris: ”Noi nu admirăm şi 
nu lăudăm în cuvinte deşarte pe 
Ştefan cel Mare. Nici nu-i folosim 
numele ca soclu, pe care să înălţăm 
statuia nimicniciei noastre, noi îl 
iubim cu iubirea oşteanului care 
s-a jertfit sub comanda domnului, 
pentru libertatea Moldovei, la 
Valea Albă. Şi ne plecăm spinarea 
alături de aprodul Purice, ca domnul 
să încalece. Auzim ca o adiere 
dulce cuvintele de mulţumire ale 
lui Ştefan. Întindem o mână de 
frate peste veacuri, apărătorilor 
Sarmizegetusei, arcaşului lui Ştefan, 
oşteanului în opinci de la Rovine, 
pandurului lui Tudor şi moţilor lui 
Horea şi Iancu. Comunicăm de 
la suflet la suflet cu orice român 
de totdeauna, focul sfânt şi cald 
al familiei româneşti.” Şi tot el 
a remarcat faptul că vremurile şi 
stăpânii se schimbă, dar profitorii 
rămân aceiaşi. 
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Anul 
2010 se încheie cu 
gust de caşcaval şi plăcinte, iar eu, la sugestia 

Plicului, încerc să-mi dau seama care au fost cele mai tari evenimente 

culturale ale anului 2010. Nici nu e greu. Hai să vă povestesc: 

Singurul eveniment cultural important al anului pe cale să plece, a fost lansarea Plicului #4 la Vama Veche, 

pe data de 28 august. Acest lucru este incontestabil, de vreme ce însuşi New York Quarterly a anunţat acest 

lucru în secţiunea dedicată culturii străine. Este adevărat că a existat o încercare de contestaţie din partea 

Festivalului Internaţional Shakespeare de la sfârşitul lui aprilie, pe de-o parte şi Colecţiile Muzeale Rurale 

între Realitate şi Aspiraţii, de cealaltă. Nici unul nici celălalt nu au avut, evident, nicio şansă. 

Acum, o să întorc un pic perspectiva şi am să vă relatez pe scurt evenimentele din punctul de vedere al unuia 

dintre participanţii la acest eveniment marcant: trupa Aeroport. Aeroport, deci, era în căutare asiduă de noi 

cântări, când, împreună cu impresarul lor şi câteva persoane din colectivul Plicului, au hotărât declanşarea 

unui concept istoric – crearea unei ieşiri la mare pentru Republica Moldova. Aşa s-au gândit ei că vor obţine o 

vizibilitate mai mare pentru Plic, iar la final s-a dovedit că au avut dreptate. 

Până atunci, însă, cei trei membri ai trupei s-au apucat de repetiţii în celebrele lor condiţii mizerabile, apoi, când 

s-au convins că nu sunt buni de nimic, au plecat spre mare într-un Nissan Micra aproape distrus. Călătoria a fost 

grea. Cuplând şi decuplând în permanenţă bornele de alimentare ale bateriei la fiecare oprire, lipind un ciob pe 

suportul gol de oglindă al maşinii, muzicienii au depăşit obstacole insurmontabile mai ceva ca Ana lui Manole. 

Chiar şi aşa, însă, cu câteva ore înainte de începerea lansării, au fost prezenţi negreşit la locul faptei. 

Acolo, la Şoni, pregătirile erau în toi. Se lipeau afişe, se atârnau bannere, se instala sunetul. La un moment dat a 

izbucnit chiar un scandal rămas celebru. Cineva i-a înfipt altcuiva un topor în cap, atât de mare era febra lansării 

Plicului, dar totul a fost considerat prea violent, drept care combatanţilor li s-a amintit respectuos că nu se află la 

Stufstock. Spăşiţi, cei doi s-au îndepărtat retrăgându-şi armele albe, drept care premisele unei bune desfăşurări a 

evenimentului au fost în sfârşit asigurate.

La lăsarea serii, circa 10.000 de oameni forţau deja porţile stabilimentului cerând începerea cât mai rapidă 

a evenimentului, lucru care s-a şi întâmplat. Respectându-şi cum se cuvine angajamentul de gazde, 

amfitrionii au început să prezinte Plicul, iar unul din membrii Aeroport a făcut acelaşi lucru. Asta, 

bineînţeles, în timp ce pe plajă persoane pricepute începeau deja să traseze graniţele viitoarei parcele 

destinată Republicii Moldova. 

Şi pentru că tot vorbeam despre nisip, s-a ridicat imediat o problemă stringentă: aceea a miilor 

de cetăţeni moldoveni care, din cauza problemelor de viză sau pur şi simplu a banilor, nu 

au văzut niciodată marea. S-a desprins ca exemplar cazul tânărului Ion Buzu, un gânditor 

moldovean care şi-a expus într-un material video motivele pentru care nu ar vrea şi nu ar 

putea veni niciodată la mare. Apoi, în al doilea film, acelaşi Ion Buzu a fost ascuns într-

o paporniţă şi cărat cu roaba, într-o nouă încercare clandestină a forţelui binelui de-a 

adormi vigilenţa cerberilor stăpânirii moldovene.

Lansarea a fost încheiată de prestaţia Aeroport, pe alocuri bună, pe alocuri 

nu, ca de altminteri orice prestaţie. Judecând însă după autograful dat de 

vocal pe pieptul unei fete şi oamenii care făceau pogo pe mese, lucrurile 

n-au stat tocmai rău. Asta pentru ca apoi, în veselia generală care s-a 

perpetuat, gazdele să îl iniţieze pe subsemnatul în profunzimile limbii 

române vorbite dincolo de Prut şi a verbului „a retrăi”. Adică ceea 

ce am făcut eu acum pentru dumneavoastră.   

Luca Dinulescu
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Andrei AVRAM

Anul şanselor ratate

Uite aşa a mai trecut un an de crizǎ… Pe ambele maluri ale Prutului s-a reaşezat acea stânjenitoare şi fatalistǎ 
resemnare, atât de caracteristicǎ locuitorilor României şi Republicii Moldova. Am putea vorbi despre ciobanul 
mioritic reloaded pentru a o mia oarǎ în lunga noastrǎ istorie de resemnǎri colective în faţa opreliştilor de orice 
fel. Însǎ anul 2010 parcǎ a adus o şi mai profundǎ resemnare, luminiţa de la capǎtul tunelului s-a transformat 
dintr-un bec de 25W într-o Fata Morgana. Anul 2009 generase speranţe de mai bine – nu doar, se spunea în 
România, cǎ va trece criza, dar statul va trece printr-un amplu (şi necesar!) proces de modernizare, care sǎ îl aducǎ 
în rândul lumii. Iar în Republica Moldova, cumplita ranǎ lǎsatǎ de momentul 7 aprilie pǎrea cǎ se va cicatriza mai 
repede, într-o Basarabie ce promitea sǎ se aşeze pe un fǎgaş european. 

Ce s-a ales de visele noastre de mǎrire? Rǎspunsul îl gǎsim la aeroportul Bǎneasa din Bucureşti şi la gara din 
Chişinǎu. Fiecare avion care pleacǎ din pitorescul aeroport de la marginea capitalei dâmboviţene spre Italia sau 
Spania, încǎrcat cu români care nu au ales, ci au fost nevoiţi sǎ îşi caute norocul în altǎ parte, reprezintǎ o bucatǎ 
din acel puzzle care, odatǎ completat, ar putea fi intitulat „Falimentul naţional în imagini”. Din aproape chinuitor 
de curata garǎ din capitala Republicii Moldova pleacǎ în fiecare zi trei trenuri spre Moscova care au pânǎ la 
19 vagoane. Modernizare, europenizare, internalizarea valorilor ce au fǎcut din Occident povestea de succes a 
omenirii? Mult aşteptata intrare, pentru România, în spaţiul Schengen, este emblematicǎ pentru eşecurile anului 
ce stǎ sǎ se încheie, în vreme ce, şi mai trist, confraţii de dincolo de Prut mai trebuie şi astǎzi sǎ stea la cozi 
kilometrice pentru o vizǎ care sǎ le dea voie sǎ caşte ochii în Europa – pânǎ şi albanezii vor scǎpa, în decembrie, 
de acest supliciu. 

În momente de crizǎ, ar trebui, tradiţional, sǎ cǎutǎm vinovaţi. Pe toate televiziunile aflǎm cǎ de vinǎ este o clasǎ 
politicǎ al cǎrei unic scop este îmbogǎţirea personalǎ, însoţitǎ de deservirea intereselor de clan, într-o epocǎ a 
neofeudalismului baronilor locali şi a cinovcilor deveniţi brusc, din oameni cu carnet roşu, capitalişti atât de 
înrǎiţi, încât pânǎ şi Adam Smith ar tresǎri sǎ vadǎ cât de mult cred ei în „mâna invizibilǎ” a economiei de piaţǎ. 
Tǎieri de salarii, pensii de mizerie, oameni care depind de filiala localǎ a Western Union ca un sugar de laptele 
matern… Culmea, într-un an în care credeam cǎ vom ieşi la liman, în care tinerii basarabeni aşteptau sǎ simtǎ 
ca acel wind of change fredonat de Scorpions sǎ devinǎ un cântec de lebǎdǎ a tot ceea ce înseamnǎ mentalitate 
comunistǎ, iar tinerii români îşi doreau ca, în sfârşit, sǎ vinǎ vremea când vor putea sǎ se aştepte ca, la terminarea 
studiilor, sǎ nu depindǎ de pǎrinţi sau bunici ca sǎ îşi facǎ un rost în viaţǎ.

Dar cǎutarea de vinovaţi este ea însǎşi un eşec, întrucât ne canalizeazǎ distructiv energiile. Poate tocmai aceasta 
este şansa ratatǎ a crizei prin care trecem – am avut şansa de a arǎta, noi, cei de pe ambele maluri, cǎ avem 
capacitatea de a nu transforma dezbaterea despre crizǎ într-o vânǎtoare de vrǎjitoare, ci de a purta o discuţie 
maturǎ despre cum sǎ depǎşim momentele dificile. Nu ne-am maturizat suficient de mult încât sǎ încetǎm a mai 
crede că elitele politice pot fi salvarea neamului. De fapt, nu mai credem nici mǎcar în noi, d-apoi în „ei“. Am 
rǎmas doar cu o singură raison d’être: drumurile la aeroport şi la garǎ. Oare nu e cam puţin? 
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Alexandra PUESCU

2010 - pagini de jurnal...cultural!

nul 2010, deşi încă în curs, m-a făcut martora unor frumoase întâmplări şi evenimente, majoritatea fără 
precedent. Delectarea culturală, ca să zic aşa,  a început chiar din prima zi  a acestui an, prin faptul că am petrecut 
revelionul (apropo de tema ediţiei!) în Sibiu, desemnat Capitală Culturală Europeană în 2007. Am putut vedea, 
pentru a doua oară (mai vizitasem Sibiul cu 3 ani în urmă) o arhitectură deosebită, cu puternice influenţe germane, 
care se distinge mai cu seamă în construcţiile centrale - Palatul Brukenthal, clădirile din Piaţa Mare sau Podul 
Minciunilor. Cu aceeaşi ocazie am trecut cu plăcere printre standurile unui târg de Crăciun, care-şi prelungise 
perioada de desfăşurare. Am admirat obiecte de artizanat realizate cu migală de maieştrii cojocari, iconari sau 
bucătari.

După aceea, o altă participare plăcută care imi vine în minte am avut-o la Seara de film de la Institutul Cultural 
Român, unde regizorul Andrei Ujică a prezentat filmul-documentar „Videogramele unei revoluţii”, eveniment 
moderat de Emil Hurzeanu şi Mircea Mihăieş. Documentarul concentra imagini surprinse în peste 125 de ore de 
filmare şi atrăgea atenţia asupra rolului televiziunii în timpul Revoluţiei din 1989.

Obosită de rutina Bucureştiului, dar şi foarte pasionată de drumeţii, mi-am propus ca imediat după sesiunea din 
vară să îmi pun rucsacul în spate şi să plec cât mai departe de bibliotecă. J  Am ajuns astfel chiar în prima zi de 
vacanţă în Constanţa, în staţiunea Mamaia de pe malul Mării Negre. Pe lângă plajă şi soare, m-am bucurat acolo şi 
de concerte live. Am ascultat trupa rock Vama Veche şi o orchestră de muzică populară din Muntenia. Am plecat 
apoi în frumoasa Moldovă. Am vizitat oraşul lui Sadoveanu, Paşcani, iar mai apoi Iaşul. Primul centru universitar 
din România, cu tradiţie în învăţământul superior din 1860, m-a adus mai aprope de perioada clasică a literaturii. O 
scurtă plimbare în Parcul Copou m-a făcut să simt că respir acelaşi aer proaspăt, inmiresmat de parfumul teilor, care 
îi inspira pe Eminescu sau Creangă. Am încheiat promenada prin oraşul de pe şapte coline cu vizitarea Muzeului 
„Mihai Eminescu”.

După plimbări şi film am simţit desigur nevoia unei noi desfătări acustice, gând care mi-a îndreptat paşii spre 
Festivalul de folk şi baladă „Poarta Sărutului”, desfăşurat în sânul operelor brâncuşiene, la Târgul-jiu. Aici i-am 
putut asculta pe Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Nicu Alifantis, Vasile Şeicaru, Zoia Alecu şi Emeric Imre, dar şi pe 
alţi tineri talentaţi, care au mers vara aceasta în Oltenia cu nădejdea afirmării în domeniul muzical.

Ca să dau şi o notă practică timpului meu liber, am decis să particip şi la intâlnirile Go mentorship, la Facultatea 
de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti. Acolo, oameni importanţi din mass-media, afaceri, învăţământ, vin 
şi vorbesc studenţilor şi tuturor celor care doresc să fie consiliaţi intr-o carieră, despre evoluţia lor, uşoară sau nu 
tocmai. Eu i-am putut asculta cu această ocazie pe Dragoş Bucurenci, Adela Rogojinaru, Mişu Negriţoiu şi Şerban 
Alexandrescu.

Cu puţin timp în urmă, la Ateneul Român, a avut loc un eveniment cu dublă semnificaţie: pe de o parte a fost 
sărbătorită ziua onomastică a Regelui Mihai I al României, dar şi împlinirea a 65 de ani de la manifestaţia 
anticomunistă organizată de către tineri liberali şi ţărănişti. Îndrăzneala lor a avut consecinţe neplăcute, unii fiind 
grav răniţi, iar alţii pierzându-şi chiar viaţa. La eveniment au fost prezenţi, pe lângă  descendenţi ai familiei regale, 
importante persoane din viaţa politică şi culturală a României. Au fost ţinute discursuri, omagii, momente artistice 
–muzică, teatru, film şi poezie -  şi prezentate onoruri militare.

Cel mai recent eveniment la care am luat parte a fost comemorarea lui Corneliu Coposu, lider al Partidului Naţional 
Ţărănist Creştin-Democrat în ultimii 5 ani din viaţă, după ce făcuse 17 ani de detenţie în perioada comunistă. 
Acesta a avut loc pe 11 noiembrie, la bustul aflat în Piaţa Palatului din Bucureşti. Au fost depuse flori şi ţinute 
discursuri de către lideri politici liberali.

Luându-mi uşor-uşor rămas bun de la acest 2010 plin de activităţi, aştept cu nerăbdare Revelionul 2011 şi cu el un 
an mai prosper încă şi mai bogat în evenimente culturale. La mulţi ani! Sc
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Daniela BULARDA

În cinstea lui 2010

u fiecare an trăit, simt mereu că cel din urmă  a fost cel mai tare dintre toţi. Poate nu e tocmai aşa, însă 
proximitatea temporală a reuşitelor şi eşecurilor mă determină să cred asta. Mi se pare niţel dificil să privesc 
retrospectiv şi injust să enumăr regretele. Mai uşor este să le plasez pe toate ce s-au întâmplat ca fiind 
indispensabile anului respectiv, posibile pentru anii viitori şi complet improbabile (evident!) pentru cei trecuţi. 

Să-mi fie scuzată dezordinea în care enumăr întâmplările, însă mai precis (luna, zi, minute etc.) decât 2010 ar fi 
risipă de caractere şi debordanţă de plictis vizual. 

În 2010... am descoperit Tineret în Acţiune (Youth in Action Program)! E un must do pentru un student neumblat 
pe-afară. Proiecte YIA sunt cu nemiluita! Timp să fie şi acel 30 % procentaj din costurile pentru transport. Eu 
am încercat doar Croaţia (Training Cours în Zadar) şi Bulgaria (exchange în Plovdiv), iar transportul s-a făcut 
cu trenul în ambele cazuri. Aveam prostul obicei să mă plâng că fac multe ore (cinci mai exact) până acasă cu 
trenul. După ce am circulat cu trenuri sârbeşti, croate şi bulgăreşti ( aproximativ 25 de ore am mers până în 
Croaţia), am început să măresc frecvenţa cu care obişnuiam să merg pe plaiurile copilăriei (de la foarte rar am 
ajuns la rar).

Nu sunt tocmai în măsură să fac recomandări, însă din categoria „târguri” nu mă pot abţine să nu precizez 
unul. Am ajuns mai mult involuntar şi cu rol măricel pentru mine (am reprezentat o revistă de turism) la Târgul 
Naţional de Turism Rural Albac, judeţul Alba. Cum nu mai păşisem  până atunci în Ţara Moţilor, am făcut uz de 
amabilitatea gazdelor şi am vizitat un număr maxim de locuri pentru cele trei zile cât am stat. Magnifici Munţii 
Apuseni!

Un alt târg reuşit a fost, cel puţin pentru mine, RIUF (Romanian International University Fair). Dintre cele 
peste 100 de instituţii educaţionale prezente la târg, m-am proiectat în cel puţin zece ca fiind viitoare studentă/
masterandă după încheierea studiilor de licenţă de-aici. Mai multe uşi întredeschise, mai multă siguranţă că pot fi 
larg deschise cândva!

Nu încercaţi depăşirile pe bandă rulantă a deadline-urilor, mai ales când e vorba de articole şi proiecte! 
Te stăpâneşte acel sentiment plăcut de indepedenţă împletită cu delăsarea nemăsurată, însă nu trebuie 
uitate consecinţele uşor de anticipat. A se şti că repetatele antecedente determină schimbări extremiste de 
comportament...

Revin la proiecte, cel mai cel de până acum – RELATE project (REsearch LAbs for TEaching journalists). Pe 
scurt, vizită de studiu în laboratoarele de cercetare din Bologna.

M-am agăţaţ de un fascicul de gânduri, tot solicitându-mi neuronii cu retrospectiva. Nu merg prea des la teatru 
(în medie, de cinci ori pe an), însă pot să mă laud cu un spectacol minunat. Teatrul modern al companiei Passe 
Partout DP. Minunaţi omuleţii, în frunte cu Dan Puric! La mai multe!

Aş vrea să închei cu prea fainele concerte din Bucureşti. Un an extrem în care am răguşit de cele mai multe ori! 
Preconizările mele pentru 2011 îmi indică aceeaşi predispoziţie pentru gât inflamat.

La multe urări primite, toate începând cu „Sănătate”!
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Dumitru CRUDU

Constantin Stere şi Basarabia în secolul XIX
De curînd, în jurul lui Constantin Stere a început să se manifeste un interes crescînd. Epopeea sa În preajma 
revoluţiei a fost republicată în România. Mai mulţi critici literari importanţi i-au analizat creaţia în monografii 
ample sau în cronici aplicate, încercînd să demonstreze că aceasta ar trebui recitită şi reconsiderată. Eu i-am recitit 
romanul Smaragda Teodorovna şi consider că acesta reprezintă unul dintre cele mai bune romane din literatura 
română din secolul XX şi capodopera incontestabilă a lui Constantin Stere.

Cel mai impresionant lucru, care te izbeşte de cum iei în mînă romanul Smaragda Teodorovna, care face parte 
din vasta epopee În preajma revoluţiei, e faptul că cei doi soţi care întemeiază familia Răutu, Smaragda şi Iorgu, 
reprezintă două extreme, pe alocuri chiar antagonice. Deşi vorbesc aceeaşi limbă, aceştia fac parte din lumi foarte 
diferite. Smaragda e absolventă de gimnaziu şi e o mare împătimită de lectură, iar Iorgu e un boier muncitor şi 
onest, dar fără nici un fel de preocupări intelectuale. Smaragda este o mare amatoare a serilor dansante unde 
se întruneşte periodic înalta societate, pe cînd Iorgu încearcă din răsputeri să le evite. Smaragda este un om al 
timpului său, în timp ce Iorgu este oarecum un paseist şi conservator. Şi chiar mai mult decît atît, Smaragda 
Teodorovna este o moldoveancă rusificată, iar Iorgu e un moldovean care îşi ciuleşte, din cînd în cînd, urechile la 
ceea ce se întîmplă peste Prut.

De departe, soţii Răutu sînt nişte figuri exponenţiale pentru dezbinarea care s-a întîmplat în Basarabia în secolul 
XIX, cînd societatea basarabeană s-a divizat în două tabere opuse: unii voiau să uite cît mai repede cine sînt, iar 
alţii se încăpăţînau din toate puterile să reziste rusificării şi să-şi păstreze identitatea naţională şi socială. Singurul 
lucru care mai ţinea trainică această familie şi o reţinea pe Smaragda Teodorovna să facă pat cu un galonat din 
armata ţaristă erau copiii ei. De dragul lor, ea îşi părăseşte amantul eclatant şi scînteietor, picat în judeţul Soroca 
din capitala imperiului, cu care împărtăşea foarte multe lucruri comune şi se întoarce la soţul său bolovănos de 
care aproape că nimic nu o lega.

Smaragda Teodorovna, cum îi plăcea ei să fie apelată, şi soţul ei Iorgu Răutu, erau nişte personaje foarte răspîndite 
în Basarabia secolului XIX. Alături de aceştia, Constantin Stere a mai reuşit să creioneze o întreagă galerie de 
boieri şi intelectuali basarabeni printre care se remarcă, de la o poştă, figura boierului scăpătat şi rătăcitor şi a 
lăutarului evreu. Cel din urmă, ambula între Moldova românească şi Basarabia, fiind un mesager al noutăţilor 
muzicale şi culturale de pe cele două maluri ale Prutului. Iar boierul ruinat era mîndria judeţului. Acesta şi-a 
risipit averea doar ca să afle ce mai e nou în Viena, ambiţionîndu-se să se îmbrace sau să-şi schimbe trăsurile şi 
obiceiurile conform modei din capitala asutriacă. Şi această încercare de-a ţine pasul cu moda l-a costat averea şi 
l-a aruncat pe drumuri. Cu toate acesta, boierii din judeţ îl disputau ca să-l găzduiască, şi-l ţineau, mai tot timpul, 
cu lunile, pentru că acest boier care-şi risipise bogăţiile, adunase o mare experienţă de viaţă.

Ei bine, ajunşi aici, nu putem să nu spunem că pentru a înţelege mai bine ce s-a întîmplat cu boierii şi intelectualii 
basarabeni din secolul XIX, ne va ajuta foarte mult romanul lui Constantin Stere.

RELECTURI
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Prin prisma lui Adolf Muschg
de Teodor AJDER

1.
...Iar dumneata ca om fără de ţară... vreau să zic ca Român... 

/Adolf Muschg Motivul lui Albisser/

(+) Descoperii Motivul lui 
Albisser de Adolf Muschg primă-
vara trecută într-un centru de 
colectare a maculaturei, într-un 
cartier rezidenţial de la marginea 
Varşoviei. Centul funcţionează 
după moda veche, cărţile, când se 
nimeresc, sunt extrase din teancurile 
de hârtie veche, aranjate în cutii 
de carton într-un şopron aparte, de 
unde pot fi cumpărate la preţul de 
aproximativ 1 ROL. Coperta cărţii 
tipărită în format de buzunar de o 
culoare azurie pe care era înfăţişată 
statuia zeiţei Nike mi-a captat 
imediat atenţia. Din rezumat aflai 
că subiectul romanului era plasat 
în Elveţia la începutul anilor 70 şi 
că Constantin Zerutt, unul dintre 
cei doi protagoniştii, e un psiholog 
emigrant cu rădăcini bucovinene, 
ca şi mine acum. Mai era şi victima 

unui atentat eşuat. Am cumpărat 
intrigat cartea. Albisser, celălat 
personaj principal, e un profesor 
de engleză cu apucături de stânga, 
dacă nu chiar anarhiste, poet şi 
romancier nerealizat. Se simte 
frustrat de rigiditatea sistemului 
social-politic elveţian, în care totul 
e pus bine la punct şi funcţionează 
impecabil. Frustrarea lui poate 
fi vindecată, conform regulilor 
sistemului, prin psihoterapie. Dar 
Albisser e prea sofisticat ca să 
meargă la un terapeut obişnuit, plus 
că asta ar însemna doar o eventuală 
reîncadrare în sistem. Ajunge, 
deci, la românul-ţiganul Zerutt, 
despre care circulă zvonul că ar fi 
fost ultimul student al lui Freud. 
Zerutt, un terapeut autoproclamat, 
neortodox, la prima şedinţă îi 
ordonă lui Albisser să se dezbrace 
până la piele. Albisser înţelege 
că e abuzat, dar se supune. După 
dezbrăcare beau ceai. Şedinţele se 
perindează una după alta. Terapia 
pare să dea roadă, dar într-o bună 
zi, Albisser vine cu un revolver 
şi trage în terapeutul său. Textul 
e o încercare de a ne explica 
motivul pentru care Albisser a 
tras în Zerutt. Cu multe detalii ne 
aprovizionează şi anchetatorii, 
foarte migăloşti, precum le şi stă 
bine unor tipi elveţieni. De la ei 
aflăm câte ceva despre lacunara 
biografie a lui Zerutt... A fost 
fiul adoptiv a unui boier român 

Thudik(i) Sion, urmaşul (nepotul) 
slăvitului poet(!?), ceea ce i-a 
permis lui Zerutt să ajungă student 
la Viena, unde s-a şi apropiat de 
Freud. Despre ce poet (renumit) 
era vorba? Am fost prins cu garda 
lăsată. Singurii poeţi cu numele 
Sion despre care ştiam erau galezii 
Llywelyn Siôn (1540 – c.1615) 
şi Siôn Gwent (1400–1430). Mai 
este şi spectaculosul poet-regizor 
japonez S(h)ion Sono, dar ăsta 
e contemporan, debutând abia 
în 1978, la patru ani de la prima 
apariţie a Motivul lui Albisser. 
Binefăcătorul lui Zerutt moare 
şi, odată cu începerea războiului, 
Sion, iar cu numele de Zerutt, fuge 
din Viena prin Lvov, Cracovia, 
până în Cernăuţi, denumire pe care 
anchetatorul o pronunţă cu greru, 
scrie Muschg. E ceva curios cu 
deficienţa pe care o au vesticii în 
pronunţarea oraşelor româneşti. 

(+) (Să consemnez cea mai înduio-
şătoare lucrarea video produsă în 
Moldova în 2010: Chişinău, un 
oraş deficil de pronunţat de Pavel 
Brăila.) Deşi, datorită intelighenţiei 
evreieşti din Cernăuţi, nu exista în 
tot estul un oraş mai nemţesc decât 
Cernăuţiul! În 1945 Zerutt ajungea 
iar la hotarul Elveţiei, evadând de 
data asta de ruşi, legitimându-se cu un 
paşaport românesc emis pe numele 
lui Iancu Văcărescu, printre altele, e 
numele un poet român (1792-1863). 
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Dar Zerutt zice în carte, că are actele 
de la un soldat căzut sub Bistriţa. Un 
patriot român, căsăpit de jandarmii 
lui Antonescu. Zerutt nu semăna 
deloc cu fotografia de pe acel act de 
identitate. adaugă Muschg ceva mai 
târziu. Cei din familia Thudiki Sion 
au fost executaţi în Viena pentru 
activităţi îndreptate împotriva celui 
de-al Treilea Reich, deci nu-l puteau 
dosi pe tânărul Zerutt în timpul 
războiului! Zerutt este cineva fără 
rădăcini, apărut de nu se ştie unde... 
ca un înger. A folosit oare Muschg 
întâmplător aceste nume sau poate 
s-o fi delectat cândva cu  poezia 
revoluţionară a lui I. Văcărescu, 
tradusă în germană? 

Textul lui Muschg e extraordinar 
de actual. În primul rând aduce 
în discuţie chestiunea lucrătorilor 
sezonieri, prin exemplul celora 
din Elveţia, pe atunci în mare 
italieni. Între timp lucrurile s-au 
mai schimbat. Italia devine un loc 
jinduit pentru mulţi est-europeni. 
Dar se pare că italienii şi-au uitat 
ître timp istoria lor recentă şi îşi 
tratează de multe ori menajerii şi 
lucrătorii sociali ca pe neoameni. 

Ceva mai târziu, Zerutt, îi face 
din deget (în tot sensul dublu 
al gestului) unui poliţist cu o 
moacă extrem de serioasă, care 
con duce un automobil. Acesta 
devine consternat, parchează pe 
mar gine şi se ia după Zerutt, îl 
ajunge şi arestează. În raportul pe 
care poliţistul l-a întocmit ulterior 
a scris că  Zerutt i-ar fi ieşit în 
drum şi l-ar fi amenţiat, scutu rând 
din mână. Drept rezultat, poliţis-
tul pierdu pentru câteva clipe 
con trolul vehicolului, punând 
în pericol siguranţa celora de pe 
banda carosabilă. Îi place, explică 
Zerutt anchetatorului, să vadă pe 
faţa oamenilor expresia bruscă, 
consternată, apariţia cugetării. Actul 
lui Zerutt, un test, poate fi inter pre-
tat şi ca un comentariu important 
la funcţia poliţistului în societate, 
la o existenţă care nu există în 

afară de îndeplinirea unor ordine 
exacte, a cuiva care poate deveni 
mult prea uşor o unitate de violenţă 
îndreptată împotriva cuiva critic 
la adresa sistemului. Acest gest ne 
introduce spre cel mai însemnat 
eveniment cultural care avut loc 
în Moldova în 2010. Mai precis, 
acesta s-a petrecut în 10 noiembrie, 
la Chişinău în incinta Judecătoriei 
Buiucani, e vorba despe citirea unui 
verdict judecătoresc. (A. Muschg 
consideră că prin monitorizarea 
în timp a proceselor de judecată 
dintr-o societate se poate percepe 
clar modul de dezvoltare a societăţii 
respective, decăderile şi progresele 
acesteia, vezi ultimul său roman 
Fericirea lui Zutter, tradus şi în 
limba rusă.) Artistul/protestatarul 
Anatol Mătăsaru a fost achitat în 
procesele prefabricate împotriva 
sa (cel al jumărilor şi al camerei-
video TRM) generate de răuvoitori 
care aparent sunt legaţi de poliţia 
şi procuratura moldovenească. O 
neaşteptată victorie a justiţiei şi a 

1 http://curaj.tv/local/chisinau/instanta-l-a-amendat-pe-
matasaru/

libertăţii de expresie în Basarabia! 
O clipă de consternare pe chipul 
procurorului Sergiu Roşca şi 
a poliţistului Viorel Chirtoacă, 
unul dintre cei care l-au arestat 
pe A. Mătăsaru în 8 aprilie 2009. 
Decizia judecătorului i-a frapat, 
li se putea citi pe chip mirarea. 
Procurorului şi poliţistului i s-a dat 
doar din degetul arătător, un gest 
aparent neînsemnat, dar deosebit 
de important pentru toţi cei legaţi 
de cuvânt şi de libertatea expresiei 
în Basarabia!1 Se cade să amintesc, 
că reportajul a fost efectuat de 
Oleg Brega, un excepţional artist 
vizual şi doar apoi jurnalist, activist, 
protestatar.

Continuarea în numărul următor



28

u mai ştiu un poet basarabean care să fi 
susţinut cu fervoarea lui Nicolae Popa 
supremaţia prozei. Aproape două decenii, 

autorul plachetei “Timpul probabil” încearcă să 
acrediteze la noi ideea că anume proza e indiciul cel 
mai concludent în baza căruia se poate deduce gradul 
de maturitate al unei literaturi, că literatura, fără o proză 
viguroasă, e una minoră şi desuetă. Asumîndu-şi rolul 
ingrat de călăuză a literaturii interriverane, neobositul 
Nicolae Popa ne-a tot îndemnat ani de zile să scriem 
proză şi mai cu seamă romane, aducînd argumente 
destul de limpezi, iniţiind discuţii vii despre starea 
prozei basarabene. 

Că efectul acestor îndemnuri-argumente-discuţii 
clarificatoare nu a fost multă vreme cel scontat nu 
trebuie să ne mire. Literatura basarabeană poartă şi 
astăzi pecetea inerţiei, liricoidului, facilului. Abia în 
ultimii trei-patru ani au început să apară cu regularitate 
volume de proză demne de luat în seamă. Scriitorii 
interriverani au înţeles se pare că timpul nu aşteaptă, 
dar pînă la construcţii narative monumentale mai e o 
cale lungă. Şi nici nu e sigur că resurecţia recentă a 
prozei se datorează propovăduirii pe care îndrumătorul 
şi animatorul Nicolae Popa a început-o în zorii 
tranziţiei. Mai degrabă în literatura basarabeană s-a 
încheiat ciclul de orbecăire-acumulare survenit după 
prăbuşirea Uniunii Sovietice. 

Acestei preocupări constante pentru consolidarea 
parcelei prozastice în literatura basarabeană i se adaugă 
exemplul personal. Nicolae Popa nu numai îşi îndeamnă 
colegii de breaslă să scrie proză, ci şi face el însuşi 
proză! E adevărat că scrie greu. Între publicarea primului 
roman – “Cubul de zahăr” (1991) – şi apariţia volumului 
de proză scurtă “Păsări mergînd pe jos” (2001) s-a 
aşternut un deceniu. Şi al treilea volum – “Avionul 
mirosea a peşte” (2008) – a văzut lumina tiparului după 
o sincopă îndelungată. Faptul acesta n-ar fi fost deloc 
îngrijorător dacă fiecare carte a autorului ar fi constituit o 
treaptă superioară în raport cu volumul precedent. 

Din păcate, traseul prozastic al lui Nicolae Popa e mai 
degrabă unul sinuos-coborîtor. Romanul de debut, în 

care naratorul îşi îndreaptă obsesiv atenţia spre viaţa 
interioară a unor personaje ciudate, e prea alambicat 
şi plictisitor. Nuvelele din al doilea volum sînt mai 
bune, mai interesante şi mai elaborate. Ele creaseră 
un orizont de aşteptare care însă a fost spulberat 
recent de “Avionul mirosea a peşte” – un roman slab, 
lectura căruia îl obligă chiar şi pe cititorul avizat să 
se înarmeze cu multă răbdare. Să zăboveşti pe terenul 
prozei 18 ani, ca să produci în final o carte mai modestă 
decît cele scrise anterior, mi se pare nu doar un fapt 
îngrijorător. Miroase aici a neputinţă. Nu e un verdict, 
fireşte, unde mai pui că autorul nu pare dispus să 
renunţe. De aceea, o să constat deocamdată doar faptul 
că ultimul roman al lui Nicolae Popa e o construcţie 
narativă şubredă, în ciuda faţadei îmbietoare şi a 
dimensiunilor mari. Să mă explic. 

naraţiune seamănă cu un coridor de ambele 
părţi ale căruia se înşiră mai multe camere. 
Scriitorul poate străbate coridorul de la un 

capăt la altul foarte repede, fără să deschidă uşile pe 
lîngă care trece. În acest caz însă el riscă să facă o 
naraţiune seacă, simplistă, o naraţiune al cărei schelet 
(subiectul) să nu mai aibă pe el carne (digresiunile). E 
absolut necesar deci ca prozatorul să deschidă nişte uşi, 
să-şi întrerupă mersul şi să se iţească în încăperile 
doldora de virtualităţi creatoare. Ei bine, defectul 
romanului lui Nicolae Popa, vizibil şi în volumul de 
debut, este acela că naratorul rămîne prea mult timp în 
camere şi uită că trebuie să ajungă la capătul cori do-
rului. Subiectul e fragmentat / dinamitat de digresiuni 
enorme, interminabile, inutile, devine opac, şi naraţiu-
nea se împotmoleşte. 

Într-o cronică mai favorabilă, scrisă acum cîţiva 
ani, remarcam că proza lui Nicolae Popa e una în 
care personajul prevalează asupra funcţiei şi în care 
succesiunea de acţiuni e eclipsată de înlănţuirea 
de roluri / trăiri interioare. Nicolae Popa rămîne 
captivul lirismului şi atunci cînd scrie proză, el 
construieşte romane ca şi cum ar recita poezii lirice. 
Iar lirismul, zice teoreticianul Gerard Genette, dă 
prioritate monologului şi reprezentării, spre deosebire 
de eposul care mizează pe acţiune. Iată de ce 

Iulian CIOCAN

Dificila îmblînzire a prozei
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naraţiunile lui Nicolae Popa au o consistenţă incertă. 
Incoagulabilitatea lor e rezultatul abaterilor / devierilor 
permanente de la subiect. Naratorii şi protagoniştii sînt 
seduşi de natura care le stimulează organele de simţ 
şi care le declanşează reacţia. Naratorii stăruie asupra 
unor detalii ale peisajului, descrierea naturii sau locului 
fiind un mijloc de caracterizare a personajelor. Faptul 
că privirea personajului sau naratorului cade pe un 
anumit lucru spune, probabil, cîte ceva despre starea 
lui interioară. Şi corelările acestea dintre descrierile 
peisajului şi structura sufletească a personajului 
contemplativ n-ar fi fost supărătoare dacă nu ar fi prea 
lungi. O naraţiune, într-adevăr, are nevoie de divagaţii, 
doar că trebuie să divaghezi cu parcimonie. 

În “Avionul mirosea a peşte”, contemplarea împre-
jurimilor lacului care ascunde o crimă te plictiseşte 
chiar de la bun început: “Cerul bătea în albastru de 
Doamne fereşte! Un albastru ce-mi lua răsuflarea! Nici 
că se putea altfel. Adevărul e că de cînd mă ştiu, nu ţin 
minte să mă fi uitat vreodată la cer cum se uită toată 
lumea, aşa, ca să văd numaidecît ceva acolo. Iar dacă 
uneori îmi ridicam ochii în sus, nu mă uitam neapărat 
la cer. Mă uitam la nori, la păsări. Sau pur şi simplu 
în gol. În golul care mă desparte în anumite clipe de 
Dumnezeu. Chiar dacă se întîmpla să zac ceasuri 
întregi pe plajă, tot nu vedeam cerul. Deveneam mai 
atent la ce se întîmplă pe sus doar cînd mă enervau 
îngrămădirile norilor. Atunci îmi întorceam capul 
pe-o parte gata să-l întreb cît are de gînd să-mi ude 
umbrela. Alte relaţii cu cerul nu-mi amintesc să fi avut 
vreodată. În privinţa soarelui, ce să zic? El trece pe sus 
cu ale lui, eu îmi caut pe jos de-ale mele. El arde în cer, 
eu mă bronzez pe pămînt. Mă folosesc doar de razele 
lui, raze care oricum se împrăştie în toate direcţiile, 
prin tot universul. În orice caz, n-am căutat niciodată 
să urmăresc trecerea soarelui pe cer. Eu n-am treabă 
pe acolo. Dacă te uitai mai atent, puteai zări pe cerul 
acela de gheaţă umbrele păsărilor ce zburau pe sub 
boltă, proiectate  acolo de straşnica lumină ce vine din 
interiorul pămîntului…”

N-o să mai aduc alte exemple pentru că şi cititorii 
acestei cronici ar putea să se plictisească. Din 
nefericire, povestitorul din romanul lui Nicolae Popa 
e prea limbut şi sedus de reverie. De aici derivă un 
alt risc: să scrii mult şi să spui puţine, să faci romane 
kilometrice în care să nu se întîmple mai nimic. Or, se 
ştie bine, o proză cu adevărat densă nu e cea lăbărţată 
pe sute de pagini, ci una în care autorul spune multe 
prin cuvinte puţine. În acest sens, Nicolae Popa are ce 
învăţa de la colegul său de generaţie Grigore Chiper. 
În loc să nareze, autorul plachetei “Timpul probabil” 
înclină mereu să vorbească mult şi fără rost. 

Iată cum se face că – deşi se vrea un roman al 
tranziţiei – “Avionul mirosea a peşte” nu ne oferă o 
perspectivă suficient de largă şi edificatoare asupra 
acestei perioade vitrege din istoria Moldovei. Repet, 
faţada romanului e atrăgătoare, cititorul e invitat 
parcă să cunoască tranziţia în datele ei esenţiale, dar, 
după ce citeşti cartea, nu afli mare lucru despre anii 
dezmăţului generalizat. Prozele scurte ale lui Grigore 
Chiper şi Vitalie Ciobanu mi se par mult mai bogate şi 
lămuritoare în această privinţă din simplul motiv că în 
ele naratorii nu bat cîmpii. 

În consecinţă, “Avionul mirosea a peşte” conţine o 
imagine foarte vagă a urbei prin care se mişcă anevoie 
personajele. Botanica e redusă la împrejurimile 
lacului de la Porţile Oraşului şi chiar ai senzaţia, 
ca cititor, că oraşul e mai mult o absenţă. Dar nu 
numai lipsa extinderii în spaţiu supără (episodul 
african e o excepţie care confirmă regula). Acest 
roman al tranziţiei lasă la o parte multe categorii 
sociale şi psihologice din epocă. Bunăoară, lipsesc 
cu desăvîrşire boschetarii. Personajele lui Popa  nu 
întrunesc în modul cel mai expresiv trăsăturile 
esenţiale ale indivizilor reprezentativi ai perioadei. 
Iar protagoniştii fascinaţi de culorile cerului mi se par 
chiar picaţi dintr-o altă lume. 

limpede, un roman fără gastarbeiteri, cerşetori şi 
“bomji”, care nu are nici o referire la Trans nis-
tria insurgentă şi care nu mai conţine nimic 

memorabil în afară de o omucidere învăluită de mister 
şi de culesul strugurilor într-o gospodărie, nu poate fi 
considerat un roman al tranziţiei. Nu doar panorama 
societăţii lipseşte, dar nici nu e prea clar despre ce 
societate e vorba. Şi chiar dacă avem de-a face cu un 
text de ficţiune, ce nu ne trimite la nici o realitate 
extratextuală, datele problemei nu se schimbă radical. 
Divagaţiile exacerbate îl fac plictisitor şi pe acesta. Fie 
că e realist sau ficţional, “Avionul mirosea a peşte” nu 
are un story care să captiveze cititorul. 

Fiind un prozator de cursă lungă, Nicolae Popa va mai 
scrie cu siguranţă alte romane. Deşi traseul lui de pînă 
acum nu mă impresionează, admit că el ne mai poate 
surprinde. Asta dacă îşi va revizui strategia narativă! 
Omul, se ştie, învaţă cît trăieşte. Aşa sau altfel, Nicolae 
Popa rămîne unul dintre marii „dresori” basarabeni ai 
felinei nărăvaşe care se numeşte proză. Nu a îmblînzit-
o încă, şi nici nu se ştie dacă o va domestici vreodată, 
dar tenacitatea sa, fireşte, merită să fie remarcată şi 
apreciată.  

Nicolae Popa, Avionul mirosea a peşte, Chişinău, Editura Arc, 2008.
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Ta t u a j e

Mihail VAKULOVSKI

Sebastian de vis

opilăria cea mai frumoasă e 
aceea povestită de părinţi. Dacă 
sîntem sinceri, recunoaştem că şi 
primele „amintiri” din copilărie sînt 
(şi ele) povestite de părinţi. Oricum, 
e o perioadă cînd omul e „în vis”, 
nu vorbeşte, nu ştim (dacă şi) ce 
gîndeşte, de fapt doar mănîncă şi 
face ceva în pamperşi. Păi, în 
„Sebastian în vis” proaspătul tătic 
Radu Vancu încearcă să salveze şi 
această perioadă a fiului său, „de 
vis”. Povestea a început pe internet 
şi a crescut pe un blog creat special 
pentru Sebastian odată cu Sebastian. 
„Bloguleţul ăsta e un album de 
poezele cu şi pentru fiul meu, 
Sebastian Mihai, care azi, 15 iulie, 

împlineşte două luni. Cam de două 
ori pe săptămînă o să postez un 
poem, aşa încît blogul să crească 
deodată cu bebeluşul. Un blog-
bebeluş cu poeme-bebeluşe, aşadar”, 
scria Vancu sub titlul blogului, care 
se numeşte ca şi cartea şi care mai 
poate fi citit pe net: http://
sebastianinvis.unspe.com/. Dar vă 
recomand să nu neglijaţi cartea, care 
are altă structură, fiind împărţită în 
VII cînturi, iar textele sînt puţin 
refăcute, şlefuite şi oarecum altfel 
gîndite şi nu mai începe fiecare 
poem cu „Sebastian în vis”, ca pe 
blog, aşa debutînd doar fiecare cînt. 
Copertele cărţii sînt foarte frumoase 
şi-s create de Tudor Jebeleanu, iar 
motourile sînt din Nietzsche şi 
Trakl. Cartea începe foarte frumos 
(căci, nu-i aşa?, „pentru cine ştie, 
frumuseţea e vrăjitorie (…) 
frumuseţe e ceea ce continuă”): 
„Sebastian în vis e Sebastian din 
trezie făcut poezie”. Cînd a devenit 
tată, Marius Oprea avea o teorie 
foarte convingătoare despre dicta-
tura bebeluşilor, care ar con duce 
lumea. Poate că de aici apare la 
Radu Vancu atît de des Friedrich 
Nietzsche, care – altfel – nu prea 
are ce căuta în lumea copi ilor (şi 
nici în cea a adolescen ţilor!). De 
altfel, „Sebastian în vis” de Radu 
Vancu nu este o carte pentru copii, e 
doar poate o carte scrisă în urma 
manipulării unui matur de un 
bebeluş: „Sebastian se joacă cu tati 
cu tandreţea măcela rului decrepit 
care-şi îndoapă porcul favorit cu 
trufe sperînd să moară de inimă, să 
scape de cuţit. Îi injec tează cantităţi 
demente de senti mente, şi patetice, 
şi bufe, direct în creierul clocotit, şi 
tati cînd grohăie cu patimă, când 
guiţă ascuţit”. Asta şi pentru că 

„faţă de ochişorii lui visînd, Arta e 
pitică”, iar Sebastian în vis „îşi face 
din lume paradis”. La Vancu „angî-
angî” rimează cu „Lao Ţî”, iar 
„baby-mikado ascultă Nirvana la 
iPod”. Avem şi umor raduvanchian 
„tradiţional”, şi link-uri aluzive, şi 
alte surprize: „Sebastian în vis îl 
vede pe Sebastian din realitate (…) 
Sebastian zîmbeşte subţire, ştiind că 
realitatea nu există, chestie de altfel 
nu foarte tristă – dacă realitatea ar 
avea prostul gust să fie reală, treaba 
ar fi nasoală (…) Sebastian în vis, 
tot privindu-l, adoarme cu capul pe 
burta lui Leonid Dimov”. În carte 
apar şi personaje secundare: 
Pisicîine, Broascaporc, Nietzsche, 
Nietzschuleţ, Arta, Asasina, tati şi 
Cami-mami, Magul Tadjic, Supra-
Omuleţul, ex-supra-piticul, 
fluturcaii… dar regele lor e 
Sebastian, care e de vis.

Radu Vancu, „Sebastian în vis”, Ed. Tracus 
Arte, Bucureşti, 2010
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,      Basarabia Pământ Românesc sau Basarabia e România sau 
Suntem Români şi Punctum! sunt doar câteva dintre sloganele şi stickerele pe care le văd zilnic pe stâlpi, garduri, 
ziduri, poduri. Cine le scrie? De ce? Cum? 

Am vorbit cu nişte prieteni din România, care m-au ajutat să iau legătura cu oameni de-aici, dar le-am promis că nu 
le dezvălui identitatea. Îşi păstrează anonimatul nu pentru că le-ar fi frică, dimpotrivă, poartă hanorace cu logo-ul 
campaniei, dar spun că ideea şi acţiunile sunt tot ce contează, nu identitatea lor. Şi ca să-mi dau seama mai bine cum 
stau lucrurile, am mers cu ei în campanie. Ne-am văzut pe la 9 seara. Aveau un spray negru şi vreo 20 de stickere, şi 
am început să ne plimbăm. Mi-au spus că sunt implicaţi în mişcarea Basarabia Pământ Românesc de 2 ani. 

BPR e o mişcare 100% apolitică. Are un scop informativ, şi anume de a promova ideea de unitate etno-lingvistică şi 
culturală a României şi Basarabiei. Mişcarea nu e xenofobă şi nu admite nici o formă de discriminare. În jurul ei s-a 
creat o comunitate în baza unor idei şi dorinţe comune: recunoaşterea limbii române ca limbă de stat, promovarea 
valorilor naţionale, unitate etno-culturală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Aveam impresia că de când 
comuniştii nu mai sunt la putere, campania ar putea să înceteze sau să-şi piardă amploarea, dar membrii ei spun că 
asta a fost doar o luptă câştigată şi nu se vor opri până când nu-şi vor îndeplini toate obiectivele.

Nu se poate şti numărul de adepţi ai mişcării pentru că ei nu sunt înregistraţi nicăieri şi nici nu se mizează pe asta, 
ci pe promovarea campaniei, individual sau în grupuri. În general, ei fac parte din diverse ONG-uri: Noii Golani, 
Hyde Park, Noua Dreaptă, Mişcarea Naţional-Creştină, deşi sunt şi mulţi tineri neimplicaţi în grupări.

Am ajuns pe nişte străzi din centru şi am început să lipim abţibilduri. I-am întrebat ce alte acţiuni mai organizează 
BPR. Informarea oamenilor e prioritatea lor. O fac atât online, prin bloguri şi site-uri de socializare, cât şi prin 
discuţii directe cu oamenii, în care le vorbesc despre istoria românilor. În plus, organizează  proteste şi diverse 
campanii. De exemplu, pe parcursul anului 2010, în fiecare lună, la data de 13, tinerii organizează un flash-mob în 
centrul Chişinăului: arborează tricolorul românesc pe Arcul de Triumf. E o formă de protest împotriva articolului 
13 al Constituţiei Republicii Moldova, prin care limba de stat e cea moldovenească. Totuşi, cea mai mare forţă a 
mişcării s-a văzut la protestele din 6-7 aprilie 2009.

Ei spun că ignoranţa şi indiferenţa oamenilor dor cel mai mult. Totuşi, de multe ori se încearcă intimidarea lor, în 
primul rând verbal, mai ales de către ruşi, care-i trimit în România şi spun că merită bătuţi, închişi, că-s infractori şi 
narcomani plătiţi ca să dezbine statul, că n-au ce face şi-s nişte intriganţi. De obicei, aceste replici apar atunci când 
refuză să vorbească în rusă şi cer să li se vorbească în română.

Cel puţin, poliţia e mult mai tolerantă la acţiunile lor decât acum 2 ani.

Totuşi, nu toţi adepţii mişcării au aceleaşi viziuni: unii îşi doresc doar unitate culturală cu România, alţii – unirea 
politică. Sunt tineri care declară deschis că sunt antistatalişti pentru că, motivează ei, Republica Moldova e un stat 
apărut ca rezultat al Pactului Ribbentrop-Molotov, deci e un stat creat ilegal. Cu toate astea, puţini dintre ei consideră 
acest lucru posibil în contextul politic naţional şi internaţional din prezent. Unirea rămâne un vis utopic...

Natalia GRAUR 

UNIREArămâne un vis utopic 
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Electoratul din Republica Moldova 
la masa tăcerii

Iulia MODIGA

Mi-am achiziţionat zilele trecute o revoluţie. Una cu 
titulatură electronică, extrasă din primele sertare ale 

tehnologiilor new media – ,,Twitter”. Mi-a fost propusă de 
Târgul Gaudeamus şi livrată numai într-un prim episod. 
Ceea ce m-a descumpănit puţin, deoarece am înţeles că 

autorii de bună seamă şi-au imaginat şi o continuare. 
Insistând asupra acestei curiozităţi mai degrabă decât 
asupra conţinutului propriu-zis al acestei radiografii a 

,,Revoluţiei Twitter” din Republica Moldova, am constatat 
că latura mea proiectivă, interpretativă şi creativă m-a 

purtat cu lejeritate spre scenarii diverse cu privire la acel 
,,to be continued”. Se cunoaşte că drumul spre un prieten 

nu pare niciodată lung, dar ce să faci când nu-ţi găseşti 
amicul acolo unde te aşteptai?

În primă instanţă, reprezentările asupra Republicii 
Moldova în prag de noi alegeri, de parlamentare 

anticipate, de astă dată (mai exact, de anul acesta) 
s-au centrat asupra impactului pe care l-au avut cele 

şaisprezece luni de guvernare democrată (începând cu 
iulie 2009) asupra societăţii din Republica Moldova. 

Nu am în vedere feedback-ul din partea populaţiei, 
intermediat de Barometrul de Opinie sau de unele 

sondaje surdo-mute (poate părea paradoxal, dar să nu 
pierdem din vedere că până la urne mai sunt doi paşi, 

o sută de metri sau cum mai doriţi să calificaţi acest 
interval scurt, iar forţe (supra)naturale exercită presiune 
atmosferică ridicată), ci chiar acea dimensiune afectivă 

a comportamentului preelectoral, care anul trecut 
producea o efervescenţă a exprimării unor idei, temeri, 
planuri, alternative nu vădit răsfrânte în spaţiul public 

(cu anumite excepţii, vezi şi ThinkMoldova, care ar 
trebui evaluată tot cu o anumită prudenţă), dar vehiculate 

cu elan tineresc, mai cu seamă în mediul online, pe care 
regimul comunist nu-l putea controla în totalitate (iar 

multiplicarea lui Mark Tkaciuk s-a dovedit imposibilă).

Ei bine, spuneam: ia prietenul (feedback-ul) de unde 
nu-i! Am fost martora unor discuţii şi dezbateri iniţiate 
sau chiar „patronate” (asta ca să amintim şi de registrul 
recentei propagande legate de oamenii de afaceri care 
deţin şi controlează din umbră întreaga Republică, fără 
drept de apel) de diverse asociaţii de tineri basarabeni 
(studenţi, tineri, poate chiar şi elevi?) şi partide poli-
tice, care încercau să evidenţieze schimbările pozitive 
survenite în primul an de democraţie de după 2001, 
girat de o populaţie extenuată de cei opt ani de 
oligarhie… comunistă (cu rezervele de rigoare). De 
bună seamă, ele sunt destule şi, chiar dacă tindem să 
urmărim mai degrabă stângăciile, contradicţiile, con-
flictele ce apar pe parcursul desfăşurării procesului de 
democratizare, trebuie să demonstrăm şi capacitatea de 
a recunoaşte rezolvarea unor situaţii critice sau măcar 
ameliorarea lor.

Ceea ce m-a uimit însă, în ultima perioadă, a fost 
absenţa elementului uman din acest angrenaj electoral. 
Unde sunt oamenii? Cei ai satelor, ai oraşelor mici, 
mari, ai Chişinăului sau ai străinătăţii? Se află ei 
într-o expectativă similară cu cea din aprilie 2009? În 
acest caz, nu avem la dispoziţie alte indicii decât cele 
furnizate de barometre, care indică o pasivitate demnă 
de semnalat (ca avertisment pentru clasa politică, 
bunăoară) şi (încă) lipsa asumării unor poziţii ferme, a 
unei raportări concrete faţă de o temă sau alta de interes 
public.

Electoratul din Republica Moldova s-a aşezat în ultima 
perioadă la o masă a tăcerii pe care sunt întinse bucate 
alese, dar pe care acesta nu ştie cu ce tacâmuri să le 
apuce… 28 noiembrie va fi marele sau micul ospăţ. Dar 
asta depinde de toţi aceia care îşi vor exercita dreptul 
de vot.



3333

POSTBOX magazine / English supplement

1. When you say … Alexandru Vakulovski, you say ...

2. If you were sure that Alexandru Vakulovski was never going 
to read this, what would you say about him as a writer?

3. What is your opinion about 157 steps to hell or save me at 
Rosia Montana, the latest book by Alexandru Vakulovski?

Vasile Ernu:

1. A writer who wrote Letopizdet1 is 
nothing more than a chronicler of 
our times.

2. One of the best writers who 
knows how to combine prose and 
poetry, musicality with rhythm, 
depicting the often tragic and 
lacking beauty reality of our time. 

3. The same unmistakable style, the 
same rhythm, the same passion. 
However, I already expect a new 
book of his, for I believe Sandu 
Vakulovski needs to reinvent 
himself. He already proved there 
exists this literary segment where 
no one can be better than him. He 
needs to try something else.

Mihai Vakulovski:

1. Blood of my blood, my brother.

2. The truth is that he was born 
for this the truth is that he is an 
incredibly talented writer and that 
no one can write like him. He is my 
favorite writer.

3. I hope and I know that this is 
not his last book. This is a very 
good novel, the same like the other 
books he wrote; this is his first 
book of prose after the Letopizdet 
trilogy, which is at the same time 
very similar and different from 
the trilogy. Different because he 
combines here reality with fiction 
so much, the present with the 
past, the historical and legendary 
characters with terrifyingly real 
characters, the world above us in 
the sky and the world underneath 
us with the real life on earth, that it 
may seem to one it was not written 
by the same author. Only the style 
remains the same, the writing being 
as precise and well-controlled as 
always, the language as alive and the 
emotions as strong as ever, with 
well-defined characters and a very 
coherent story. And the subject is 
very good too. A book that nobody 
else would have been able to write 
and which if he had published it 
unsigned I would have certainly 
recognized that it was written by 
Alexander Vakulovski.

Mihai Goţiu:

1.Chaikovski or Zhirinovsky. He 
knows very well why.  

2. But why not? Let him read! Con-
sidering that back in 2007 I pro-
posed to him to collaborate with us 
at “Clujeanul” (a newspaper I used 
to be editor-in-chief of), I must have 
had (have) a pretty good opinion 
of him. Because I was not address-
ing his qualities as a journalist, but 
his qualities as a writer. Which was 
also why later I accepted including 
his “indiscipline” (that related to 
his non-attendance at meetings). It 
was not for nothing I proposed to 
him to write a serial novel for the 
paper, which was published in more 
than 20 series. In fact, I am still 
waiting for the end of “Mănăştur, 
mon amour.” After all, I am one of 
the “characters” myself: “Meeeeeet-
ing! Everyone is terrified of this 
word, everyone is drinking coffee 
waiting for Guta to move slowly 
to the middle of the room to look 
around and, looking amused, to yell: 
“Meeting!” We will all gather slowly 
around the desk and that’s how the 
working day begins. What topics do 
you have for me?”

3. When I proposed to him to write 
the serial novel, I was precisely 
thinking at Rosia Montana, but he 
preferred Manastur. So, I can say 
that I eagerly waited for the book 

by Natalia GRAUR

1 Letopizdet –trilogy written by Alexandru Vakulovski, 
untranslatable pun, in Romanian “letopiset” means 
“chronicle”, with the word having been combined with 
the word “pizda”, which means “pussy”
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to appear: 1. First of all because I 
am writing a book which action 
takes place in Rosia Montana 
myself 2. Because I wanted to see 
how will he manage to detach 
himself from Pizdet. Fortunately: 1. 
Sandu’s subject does not overlap 
with the subject of the book I’m 
writing 2. He managed to detach 
himself very well. I am no literary 
historian, I might be wrong, I might 
have missed some books, but at 
least from what I know, this is the 
first novel of this kind in Romanian 
literature: a mystery novel about 
alienation, a “noir” novel. With the 
alienation of the main character 
overlapping the alienation of the 
community, nobody could possibly 
know what it was first (the chicken 
or the egg), one may wonder: what 
caused this alienation: the alienation 
of community caused the alienation 

of the character or vice versa? 157 
steps … may become very annoying 
at some point (with Iulia Hasdeu, 
the mother and the daughter, 
becoming characters, along with the 
executioner of Horia and Closca, 
one may wonder who was missing 
rather than who was in the book 
– missing was maybe Paunescu, 
who also visited the area once), but 
you may also read the book with 
a big smile on your face (unless 
you want, in turn, to get crazy). 
Otherwise, the sex and the Rosia 
Montana setting are only decorative 
elements - the action could take 
place anywhere else, but since 
Rosia Montana did exist, the author 
had no reason to invent it. And the 
fact that it exists (exactly as Sandu 
depicts it in his story) should give 
food for thought. Even if Rosia 
Montana is not the main subject 

of the book. Still, it is a setting that 
makes one feel obliged, it makes 
one feel that there is no escape, 
hence the dilemma: the character’s 
alienation is caused by the setting 
or is it the other way round? And 
from here, the only weak thing in 
the book – the open ending that 
does not solve the problem of the 
character, nor could it solve it, as 
long as the problems existing at 
Rosia Montana are far from being 
solved.

And another thing: I got to see 
(read) already a few opinions about 
the book. The same old story, 
“Alexander Vakulovski is obsessed 
with sex.” I honestly do not know 
who was really more “obsessed 
with sex”, if this was the only thing 
they found in 157 steps ...
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1. When you say … Mihnea Blidariu, you say ...

2. If you were sure that Mihnea Blidariu was never going 
to read this, what would you say about him as a writer?

3. What is your opinion about Playlist, the latest book by 
Mihnea Blidariu?

Vasile Ernu:

1. The man who sings “folklore” and 
many other things, with passion and 
conviction, and who writes books with 
the same dedication.

2. That he made a good step, in the 
right direction. That I’m glad he didn’t 
choose the easy way, which would 
have been shocking the world with 
metaphors, but he chose instead to 
struggle with ideas and attitudes. In 
this country, the so many beautiful 
metaphors and phrases that say 
nothing are going to kill us one day. I 
like people who risk and choose the 
most difficult path. Like Mihnea. The 
good news it that it seems there are 
more of us out there, but we do not 
know each other yet.

3. I am reading it know. I haven’t finished 
it yet. But it is exactly how I imagined it 
would be and how I hoped it will be, for 
I knew Mihnea. It is about ideas, struggle 
and talking straight. Without superfluous 
words and sterile metaphors. This is the 
right path to take. 

 

Mihai Vakulovski:

1.Luna Amara, rock, literature, cultural 
anarchism, Rosia Montana, No future, 
Playlist ... Mihnea already means a lot of 
things, but this is not the appropriate 
moment to draw a conclusion about 
Mihnea Blidariu, because I’m sure he still 
plans to do a lot of things in his future. 

to anger the editorial director of 
the MediaPro media group plus - as 
a bonus - the PR at ProTV (but this 
is already a story for the history of 
media - because the decision taken 
back then by that director was indeed 
“historic”: he banned pamphlets from 
being published in the newspapers of 
the group! Well, that does not mean 
that the newspapers complied, but the 
decision (in written) still exists. 

3. It’s like you were asking me “what’s 
your opinion about the end of times?” 
Which will probably come by the way 
one day. Mihnea was only in a hurry 
to write the script. Make the final 
rehearsal. He staged it here, locally, 
thus taking good care of Romanians’ 
ego. Because yes, when the end of the 
world will finally come, Romania will 
be the navel of the universe (Jesus will 
show his face on the beach in Mamaia). 
Of course, one can take it the other 
way round too: Romania will be the 
Earth’s belly button (only) when this 
world will end. Like I said, “attitude” is 
a word that can still sound authentic 
when we refer to Mihnea. When all 
his experiences and the whole world 
around him annoy him, warning him 
that he writes “for nothing”, that 
“nothing can be changed,” Mihnea 
continues to write. Being convinced 
(and he is probably right) that what 
you write can make a difference. Not a 
big difference, but a small difference in 
the beginning, until one day when, along 
with others like him, they will be able 
to push the snowball down the hill and 
turn it into an avalanche. Of course, 
because he is (also) a musician, there is 
also need of a soundtrack for all this.

2. I think he is very good, as a poet and 
as a novelist too. Look for his books 
and read them; what he does is more 
than simply “literature” and you must 
read it!

3. It is a great novel, there is no other 
similar to compare it with, it is a 
unique book in Romanian literature, 
very well written and very good, 
which makes you pay attention to the 
story. Although you’re really tense 
when reading Playlist, in the same 
time you feel that you are reading 
it with pleasure and in the end you 
are surprised to understand that you 
haven’t read a simple fiction novel, but 
lived a variant of the end of the world 
... that started very long time ago ...

Mihai Goţiu:

1. Luna Amara, the Romanian police 
(the stupid side of it), Rosia Montana 
and finally: “Aaaa-tttiii-tuuu-de” (he 
is one of the few cases in which this 
word – attitude - remains true), no 
doubt about it. 

2. In 2005, I proposed to him to publish 
his second poetry book (mania.ro) 
at the publishing house I was heading 
back then (Tritonic Transilvania). In the 
end, the project failed, but not because 
I didn’t like the book, but because 
the whole project at the publishing 
house failed. Then, I proposed to him 
to write for “Clujeanul.” He accepted 
and because he is nothing like a 
“comfortable” author he managed 

by Natalia GRAUR
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And, beyond the rebellion, Mihnea 
writes well. He writes for everybody 
(not to be confused with “he writes in 
a populist manner”), he says “directly 
and sharply” what he has to say. He 
doesn’t make experiments just for 
the sake of doing them, but he simply 
says what he needs to say, just as if 
he would “download” in front of a 
friend who is keeping him company in 
a pub, after a concert by Luna Amara. 
And if he can be accused of anything, 
it’s him being contaminated by the 
Transylvanian way to be, the wise tone 
and at the same time anecdotic and 
ironic. But which tone does not bother 
the reader after all, being meant only to 
create the necessary detachment for 
his “sayings” to gain more power. Playlist 
is not a bandage, but the right vaccine. 
It does not cover the wound, hiding it 
along with the bad smell of the pus, but 
it goes directly to the root, searching 
for the virus to destroy it completely. 
Playlist is the book of the moment (I’m 
curious about how it will sound ten 
years from now), but with the moment 
asking for such a book too. While it can 
still make a difference. Because it is still 
possible.
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Moni STANILĂ (VAKULOVSKI)

157 steps to hell or save me at Rosia 
Montana or what happened at the book launch

It seems unbelievable but 
the truth is that my husband, 
Alexandru Vakulovski, author 
of no less than eight books, 
otherwise quite famous and 
controversial, has never dur-
ing the twenty months that 
passed since he returned to 
his home country, Moldova, 
had a book launch here. 
There were public readings, 
he participated in several 
events, but an actual book 
launch he had not!

Not until now.

On Thursday, November 
4, Alexandru Vakulovski 
launched his eighth book 
and fourth novel - 157 steps 
to hell or save me at Rosia 
Montana –, published by the 
Cartier Publishing House, 
at a bookshop downtown 
Chisinau. Not only that this 
was the first time when one 
of his books was actually 
launched in Moldova, but 
it was also the first time 
when one of his books was 
published by a Moldovan 
publishing house.

The book was presented 
– and I mention them as 
they took the microphone 
- by Constantin Cheianu, 
who emphasized the com-
b i nation of violence and 
finesse in depicting the 
action – completely original 
- the writer having managed 
to surprise his readers once 
more; Andrei Gheorghe 
spoke more about Pizdet1, 

the book through which 
he got to know the author, 
whom he accused of inviting 
him to speak about a book 
that he did not actually had 
a chance to read and he also 
spoke about the great talent 
of Moldovan writers; in his 
turn, after saying that many 
found that 157 steps to hell 
or save me at Rosia Montana 
was the best book wrote 
by Alexandru Vakulovski so 
far, Dumitru Crudu insisted 
on the raw realism, due to 
which the novel somehow 
turns into a treatise about 
humility, on all possible 
levels. Obviously, the event 
was moderated by Emilian 
Galaicu-Paun2, who backed 
up the speakers.

Since I have witnessed the 
other launches of this novel 
(in Timisoara and Rosia 
Montana) too, I can say that 
this time all the controver-
sies related to Sandu’s talent 
as a writer were melted 
in the unanimous vote of 
appreciation of those who 
read the book.

The shock the world has 
gotten used to expect 
whenever a new book by 
Alexandru Vakulovski was 
published was only felt when 
he started reading. The 
paragraph chosen by the 
author, which made Andrei 
Gheorghe say that Sandu 
understands very well what 
a promo was all about, was 
about a preteen’s thoughts 

about sexual intercourse, 
her inability to understand 
why nobody talks about it, 
when in fact “everybody” 
does it. Obviously, the novel 
deals with a whole different 
matter.

The bookshop was neither 
full of people nor empty (it 
was rather full than empty, 
anyways). I admit that this 
surprised me a little bit, 
considering that the author 
was always assaulted by 
fans on the Internet, who 
wrote to him and asked him 
where they could find the 
book – and quite a lot of 
them were living in Chisinau. 
However, even if there were 
not so many fans as I was 
expecting at the book launch, 
there were many young (and 
not only young) writers or 
people who were interested 
in writing, like Vlad Iovita, the 
Aurelia&Petru couple, Mihai 
Fusu, etc. Besides them, there 
were the television channels 
(Prime Jurnal TV, Publika), 
there was the Europa libera 
radio station, which made us 
feel like this was indeed an 
incredible event, while also 
remembering us we were in 
the middle of an electoral 
campaign that wrapped – like 
Urmuz used to say - in wet 
sheets the entire Moldova.

But let’s check now what 
kind of stayed with me after 
this book launch? Let’s take 
one thing at a time. It is 
generally true that people 

who speak when a book is 
launched tend to refer more 
to the good parts, only that 
in this case everyone praised 
the book so much that it 
became clear the novel was 
“worth all the money” and 
it also became clear that 
Alexandru Vakulovski man-
aged to shock this time not 
by raising more controversy 
but by his mature novel that 
completes a raw picture of 
reality - and I mean not only 
the tragedy that is happening 
at Rosia Montana - with an 
onirical novel, full of sensa-
tion and ghosts, obtaining 
thus an apocalyptic show 
that, unfortunately for our 
history, but fortunately 
for the author, can not be 
contradicted. In the end, by 
wrapping and unwrapping 
the world in magic, accord-
ing to the perception of the 
narrator / author, with all 
the flaws: the rush for gold, 
the single-parent families, 
alcohol, drugs, sex, super-
stition, depravity, despair, 
perversion, and if we are to 
believe Dumitru Crudu, with 
a gleam of hope at the end.

1 Pizdet  – is the title of the first novel 
written by Alexandru Vakulovski, which 
translated in English would have sounded 
like this: “The Pussy Chronicle”
2 Emilian Galaicu-Paun is a Moldovan 
poet and he is the book editor
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Goţiu MIHAI  

Where did they go, 
when did they sink
I had no idea that in a courtyard on 
Eroilor Street (a pedestrian street in 
Cluj), more precisely a gang, there still 
existed a wood-paved alley. Over a 
decade old. I had to wait for the launch 
of Mihnea Blidariu’s book  - Playlist -  
accompanied by music1, to discover it. 

But why “accompanied by music”? First 
of all, because this is what Mihnea does, 
he writes and he sings at the same time. 
In fact, he doesn’t usually write and sing 
simultaneously, but he could not resist 
combining the two things at least on 
occasions like this one. That’s why he 
decided to sing his novel, helped by his 
friends from Grimus, Familli Chilli, Luna 
Amara, Bogdan&Vali. But I hope you do 
not expect me to narrate the songs to 
you (you will have to read the book, see 
what songs it refers too, and then search for the “soundtracks” on the Internet – you will find them for sure).

The police showed up too, later in the evening (in fact, how could anyone expect a Luna Amara concert without the police 
to come?) Called by a neighbor who invoked “disturbing public order.” Funny thing that only a hundred metres down the 
street, the bunch of noisy supporters who were watching the Steaua-Dinamo soccer match on a huge LCD screen belonging 
to a terrace did not disturb public order at all, while a book launch, yes, it did. And yet, lucky us, this time it happened that the 
policemen who came to check what was happening “in the area” were smart guys, who as soon as they appeared (because 
they had to, it was their duty) they said NOPE (there was no need to prosecute anyone).  

One more thing I have to say a few words about the audience. There were young people of 18, 19 maybe up to 22-23 years 
old. Or younger. Very few over 30. You could count them on the fingers of one hand. Is this good or bad, I’m not sure! In fact, 
the real question would be: “where did they go” all those who used to be fans of Luna Amara ten years ago? I know! They’ve 
got themselves wives and children to take care of, they are serious people now, in a suit and tie, who no longer have time to 
waste at such rebellious book launches. Or maybe they simply don’t care anymore? Maybe they are through with all these? 
Maybe they did accomplish everything they dreamed of? Maybe all that they dreamed of was a quiet family dinner on Sunday 
evenings? However, I saw what they lost and they did lose a hell of a concert with Mihnea&Friends. But they don’t even know 
it. That’s why the policemen who were “on duty” were luckier.

Otherwise, as I said, the music is to be listened, the book is to be read. There is nothing else to be told. 

1 untranslatable pun, in Romania the phrase “cu cantec” means in the same time “with music” and “with scandal”
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Ecaterina Bargan. How did you meet 
Alexandru Vakulovski?

Andrei Gheorghe. I can’t say I 
remember exactly. I mean I have 
no such story to tell like I first met 
the writer in one April night when 
a lightning illuminated my path and I 
heard behind me an evil laugh… In fact, 
I think I met his brother first.

Ecaterina Bargan. Mihai?

Andrei Gheorghe. Yes, I first met 
Mihai. Then I read the stories about 
Pizdet1, but I didn’t meet the author 
until later. 

Ecaterina Bargan. It was after you 
heard the stories when you read Pizdet?

Andrei Gheorghe. I put in on my 
website. Then I met the author too, 
I don’t remember exactly when, 
perhaps I met him while I was out 
there doing my job. I think it was 
a historic and at the same time 
evanescent moment.

Ecaterina Bargan. What do you think 
about Alexandru Vakulovski, not the author 
the person?

Andrei Gheorghe. He is a very 
cool guy. He has that absent look on 
his face, but he is still funny, lazy, he 
works very slowly, he is always late at 
meetings. He told me he quit drinking a 
little while ago, but I don’t believe him. 
He is pretty ok. A nice person. Which 
is probably the most important thing, 
after all, right? What could possibly 
be more important than that? Nice 
people? He is a nice fellow.

“He is a pretty 
cool guy”

Ecaterina Bargan. Now, can you tell 
me something about the writer Alexandru 
Vakulovski?

Andrei Gheorghe. Yes. I haven’t got 
the chance to read the book that we 
launched today yet, but I enjoyed Pizdet 
very much. I really liked the text. It 
sounded so much different from the 
eternal sing-song we are used to in 
the Romanian literature, different from 
the steps dragged through the dust 
we were used to. Oh my! Sad topics, 
bad topics, obsolete, illiterate texts, 
uninteresting. And at the same time 
sounding so out-of-date ...

Ecaterina Bargan. And you’re saying 
that you saw something different in 
Sandu’s writing?

Andrei Gheorghe. Yes, I saw 
something different, I saw something 
new, this new power.

Ecaterina Bargan. But what’s your 
opinion about what he read today ... ?

Andrei Gheorghe. What I heard 
tonight was a very good text. It was a 
good promo to make me buy the book. 
Now, let’s be honest. We do not always 
read our friends’ books. When I read 
something he wrote for the first time I 
remember I said to myself that this was 
a pretty cool guy.

Ecaterina Bargan. This means that you 
will read the book?

Andrei Gheorghe. Yes, I’ll read it.

Ecaterina Bargan. Well, that’s pretty 
much all that I wanted to ask you. 
Thanks for the conversation.

Andrei Gheorghe. You’re welcome.

1 Pizdet is a novel written by Alexandru Vakulovski, whose title in English would 
sound like “The Pussy Chronicle” or close

By Ecaterina BARGAN.
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Andrei AVRAM

The year of lost opportunities

nother crisis year has passed, just like that… On both sides of the Prut river the 
resignation has settled – so characteristic for inhabitants of both Romania and the 
Republic of Moldova. We could talk about the shepherd from Mioritsa (Little sheep 

– a canonical piece of Romanian folk literature, t. n.) reloaded for the one thousandth time 
during our long history of collective resignation against any obstructions. It seems, though, 
that 2010 has brought an even deeper resignation, because the light at the end of the tunnel 
has changed, from a 25 W light bulb, in a Fata Morgana. 2009 was a generator of hope for 
the better – in Romania they were saying not just that the crisis is going to pass, but also 
that the state is going to enter a wide (and necessary!) process of modernization, that can 
bring it in line with the rest of the world. And in the Republic of Moldova, the horrible 
wound left by what happened on April 7 seemed to heal faster in a Bessarabia that promised 
to enter a European pathway.

What has become of our grand dreams? We can find the answer at the Băneasa airport 
in Bucharest and at the railroad station in Chisinau. Each plane that leaves the picturesque 
airport uptown the capital on the Dâmboviţa, filled with Romanians that didn’t choose, but 
had to search for luck somewhere else is a piece of the puzzle that, once it is assembled, 
could be called “National bankruptcy in images”. From the almost painfully clean railroad 
station in the capital of the Republic of Moldova, three trains, with up to 19 wagons, leave, 
heading for Moscow. Modernization, Europeanization, internalization of the values that 
made the West the success story of humanity? Romania’s long awaited entrance in the 
Schengen space is emblematic for the failures of the year that is going to end, when, at the 
same time, even more saddening, our brethren from across Prut, even today, have to wait 
for hours in kilometrical lines for a visa that allows them to take a look at Europe – even 
Albanians will escape this torment in December. 

Traditionally, in times of crises we are to search for the guilty ones. Every television tells us 
that the guilty one is a political class, whose only purpose is its own enrichment, which goes 
together with fulfilling clan interests in a neo-feudalist age of local barons and executives, 
who, at a glance, became, from people with red cards, such inveterate capitalists that even 
Adam Smith would flinch if he saw how much they believe in the “invisible hand” of the 
market economy. Wage cuts, miserable allowances, people that depend on the local Western 
Union office like a newborn on her mother’s milk… To make matters worse, it happened in 
a year when we believed that we could end all this, when our young Bessarabians waited to 
feel the wind of change that The Scorpions murmured becoming a swan song of everything 
that the communist mentality means, and young Romanians wanted, finally, that an age would 
come when they could expect that, upon finishing their studies, they wouldn’t depend on 
their parents or grandparents in order to get a life.

But the search for guilty persons is a failure itself, since it channels our energies in a 
distructive manner. Maybe this is the lost occasion of today’s crisis – we had the opportunity 
to show, we, people on the both sides of the Prut, that we are able to avoid transforming 
the debate regarding the crisis in a witch hunt, but to have a mature discussion in our 
society on how to surpass difficult moments. At the same time, we aren’t mature enough 
to cease believing in political elites as in saviors of the nation. In fact, we don’t believe even 
in us, and even more in “them”. We are left with a single raison d’être: roads to the airport 
and railroad station. Little, isn’t it? 
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Iulia MODIGA

Voters in Moldova 
around the table of silence

few days ago I procured myself a 
revolution. One bearing an 
electronic title, taken from the 

very first drawer of the new media 
technologies: “Twitter.” I founded at the 
Gaudeamus International Book Fair 2010, 
where it was available as a “first episode.” 
Which fact staggered me a little, because 
I soon realized that the authors must 
have imagined a sequel too (since they 
called it, as I was saying, “Episode One”). 
That’s why I became curios, much more 
curious than the actual information about 
the “Twitter Revolution” in Moldova 
made me initially. My imaginative, 
inter pre tative and creative side were 
soon leading me into making various 
sce narios based on that ,,to be conti-
nued.” It is known that the road to a 
friend never seems too long, but what if 
you do not find your buddy there where 
you expected him to be?

In the beginning, representations of the 
Republic of Moldova on the eve of new 
elections, of early parliamentary polls, 
this time (i.e. starting this year) focused 
on the impact of the sixteen months 
of democratic government (from 
July 2009) on the Moldovan society. 
And I don’t mean here the feedback 
from the public presented by the 
Opinion Barometer or by the usually 
not so accurate surveys (it may seem 
paradoxical, but we must not lose sight 
of the fact that polls are only two steps 
away or in other words coming very 
soon, which explains the (super)natural 
high atmospheric pressure), but I refer 
here to the affective dimension of 
pre-election behavior, which last year 
produced an effervescent expression 
of ideas, fears, plans, alternatives, even 
if not that clearly seen bursting in the 
public space 

(with certain exceptions, like 
ThinkMoldova for instance - which, by 

democratization, for we must prove 
also the ability to recognize and resolve 
critical situations or even improve them.

However, what struck me in the past 
few days was the absence of the human 
element in this election mechanism. 
Where are the people? Where are 
those people who live in the villages, in 
the small towns and in the big cities, in 
Chisinau or even abroad? Do they have 
similar expectations as in April 2009? 
We couldn’t possibly know, unless we 
rely on the opinion barometers that 
indicates a noteworthy passivity (like a 
kind of warning to the political class) 
and (still) a lack of strong will, of a 
concrete positioning in relation to a 
theme or another of public interest.

Voters in Moldova seem to sit around 
the table of silence in the latest period, 
with all kinds of delicious foods waiting 
in front of them, while they don’t know 
how to use the fork …

November 28 will be the day of the 
great banquet. But that depends on all 
those who have the right to vote.

the way, should also be regarded with 
more caution), but still spread into the 
atmosphere with youthful enthusiasm, 
especially in the online environment, 
which environment the communist 
regime could not control (while the 
multiplication of Mark Tkachuk having 
proved impossible).

Well, as I was saying, find the friend (i.e. 
the feedback) if you can! I saw some 
discussions and debates initiated or 
“moderated” (for we shouldn’t forget 
the recent propaganda related to 
businessmen who own and control the 
Republic from the shadows, with no 
right of appeal) by the various youth 
associations in Moldova (students, 
young people, perhaps even pupils?) 
and political parties, trying to highlight 
the positive changes in the first year 
of democracy after 2001, endorsed by 
a population exhausted by eight years 
of “communist” (we have our doubts) 
oligarchy .... Of course, there are plenty 
of such associations, which explains 
why we usually tend to observe rather 
the clumsiness, contradictions, the 
conflicts arising during the course of 
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Each cultural year is like a miniature 
of one culture’s life. Of course, in any 
system that tends to set up rules of 
civilization, the stars change depending 
on the system of reference one 
chooses. Unfortunately, this precise 
rule can be applied to all areas in 
Romania, the hunger for becoming a 
star, even a legend, triggering all kinds 
of false problems in this cultural space. 

As far as I am concerned, what I 
saw and read this year encourages 
me to believe that those centres of 
independent forces that any kind of 
political force, feeling threatened, 
wishes to abolish, are finally beginning 
to appear. I am very pleased to write 
in exactly the last number of such a 
centre: the POSTBOX magazine has 
done its job, working as a platform for 
the trends that are manifested today in 
the Romanian-speaking society on both 
sides of the Prut River and now it is 
being punished for doing precisely that. 

A personal context

For almost 10 years I have been writing 
in cultural magazines. I do not remem-
ber the precise moment when it all 
began. But I have very vivid in my mind 
the many endings that I experienced 
every time I was faced with what I call a 
moral invention. I remember very well 
when the Cornel Nistorescu era ended 
at the Evenimentul zilei newspaper, I 
remember when the Cuvantul magazine 
where I was collaborating with Cosmin 
Perta and Teodor Duna ceased to exist 
as we knew it and wanted it to be and 
I also remember when the Versus-
Versum magazine shut its doors. In all 
those cases I felt like something was 
completely changed for me. Each time 
someone invoked professional-mor-
alistic principles as motivation for the 
change. Each time, subsequent events 
have shown that their own lack of 
professionalism against which we were 
protesting gave the most vivid evidence 
of moralistic incompetence.

Do not expect things to happen 
other wise in the case of POSTBOX 
and, in general, do not expect any 
kind of power or authority to do 
things differently. Nobody needs 
you to do your job well. This is just 
a matter of personal choice. Faced 
with situations like this one we can 
do nothing else but get sure that this 
examples of cultural aberration will 
not be forgotten. One of the reasons 
that contribute to the perpetuation 
of this trend of capricious decisions in 
Romania is the illusion of literary fame. 

Now, let’s go deeper into the 
problem

The year 2010 is somewhat exemplary 
for the kind of situation I was 
describing above, so that we can 
consider the cultural conflict still open.  

What so many generations of writers 
involved in all kind of fights have failed 

As always, in the end we draw a conclusion

The life behind 
cultural 

executions
by Răzvan ŢUPA
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to change was something quite simple: 
the obsession for achieving literary 
fame. Whether it’s about poetry or film, 
fine arts or music, the public debates 
are almost every time reduced to the 
binomial brilliant-ordinary. And the 
reason for that is quite simple: very few 
are interested in and use the analysis 
tools adequate to the concrete things 
someone is representing. But as long 
as the situation doesn’t change, it 
encourages deception, empty words 
and demagogy. 

More than that, all that lies at the 
foundation of a cultural or poetical 
work, the contextualization, is fiercely 
discouraged by the so-called relativity 
of interpretations. This is what both 
literary critics (and you might be 
surprised to discover that including 
some writers who not so long ago 
were strongly claiming otherwise are 
suddenly talking about relativity) and 
the television commentators and media 
services of any color are repeating 
again and again. Luckily there’s no single 
text in the entire literary history that 
has value while we completely ignore 
the context in which it was written, 
and even in the one in which it is 
interpreted. And this is exactly what 
the archangels of literary fame are 
trying to prevent by all means. In fact, it 
is much easier to promote people than 
ideas, concepts and systems. But people 
will not resist too long. After several 
decades, their ideas and achievements 
will be the only ones to remain.

Poetry

As a justification for my introduction, 
I should note that 2010 is the first 
year when a literary clone succeeded 
to publish a volume of poetry. The 
Paralela 45 publishing house published 
the book My name is Dmitri signed by 
one of the most active clones in the 
literary environment in Romania in 
recent years. Someone (a poet who 
had its debut volume signed by his real 
name – Robert Madroiu – launched 
a few years ago) managed to keep 
secret his identity while manipulating 
the identity of the other, a poet called 
Dimitri Miticov, pretending to be from 
Dubasari (a locality in the Republic 

of Moldova, while Robert Mandroiu 
lives in Bucharest) writing a strange 
mix of autobiographical poetry 
with traditional notation. However, 
surprisingly, the true revelation came 
from an author whose debut was 
delayed by several years. Fuck tense is a 
true collection of clichés, rumors and 
games representing the 1980s Romania. 
From the direct notations to the ironic 
allusions to urban culture, the book 
signed by Bogdan Lipcanu would be the 
manifest of the year in poetry.

Since I have no intention to enumerate 
here all the novelties in poetry 
this year, I will only note one more 
thing. This year I was able to draw a 
conclusion and decide what were the 
most important books about poetry 
published in this first decade after 2000 
(since we grew up, so to speak).

There are at least two books which I 
consider essential for the change that 
was so much needed in these 10 years 
of poetry. One of the two books, which 
unfortunately hadn’t had the chance to 
be seen by too many people, because 
of the poor distribution was entitled 
Mircea Ivanescu. Poetry of absolute 
discretion and it was written by Radu 
Vancu, who proposed a coherent 
poetics of the famous poet living in 
Sibiu. Another book that it is a must 
read for those who want to understand 
what happened in Romanian poetry in 
these past ten years was The Iceberg of 
Modern Poetry, by George Craciun. This 
is one of the few books that succeed 
in reflecting the tension between the 
metaphorical lyrical, the reflective 
and the direct, transitive one, which 
separates two ages of poetry and 
covers the contradictory aspects of 
this art. 

The event of the year

But the true cultural surprise of this 
year was, in my opinion, the premiere 
of the film directed by Constantin 
Popescu Jr., Portrait of a Young Fighter. 
As friendly as the title might seem, as 
direct is the image it creates about the 
anticommunist resistance in Romania. 
All I knew about the resistance, 
more or less deformed by all forms 

of propaganda, communist or neo-
demagogical, finally faded in my mind. 
Invaded from all sides by propagandistic 
speeches, both nationalist and anti-
nationalist, we tend to forget that the 
identity of each of us can be described 
in very simple words. The hero of the 
film by Constantin Popescu Jr. is one of 
those few heroes who manage to give a 
direct answer to a simple question: but 
what about the demagogic language?

Briefly, Ioan Gavrila Ogoranu is 
one of those who have retreated 
to the mountains and stayed there 
fighting the communist order. After 
29 years he was caught and arrested. 
He miraculously escaped the death 
sentence and lived almost unknown 
until 2006. No propaganda could 
understand that one of the few lessons 
of patriotism is signed by Ogoranu, 
who wrote: “We do not admire and 
praise Stephan the Great in empty 
words. And we do not use his name as 
a base on which to raise the statue of 
our insignificance. We love him with 
the love of the solider who sacrificed 
himself for his ruler, for the freedom 
of Moldova, in the White Valley. And we 
bow our heads alongside with bailiff 
Purice, so that our ruler to mount the 
horse. We hear the sweet words of 
Stephan thanking us like a whiff. We 
extend a brotherly hand over centuries 
to those who defended Sarmizegetusa, 
to the archer of Stephan, to the soldier 
at Rovine, to Tudor’s pandours and 
to the moti1 of Horea and Iancu. We 
communicate from soul to soul with 
every Romanian forever, the holy fire of 
our large Romanian family.” And he also 
noted that although times and rulers 
change, profiteers remain the same. 

1 Inhabitant of the Motilor Land
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POSTBOX magazine / english supplement

Media Cube Mortal

In some French article someone expressed concern that 
the huge number of works of art begin to invade and smash 
us. I kept thinking about this conclusion, but I haven’t drawn 
a conclusion of my own yet. It is true that there are places 
overcrowded with objects of art but equally there are 
places completely empty. One of those crowded places is 
my home, almost a cabinet of curiosities. The most crowded 
place in the house, like some kind of epicenter of wealth, 
is a cubic closet hanged on a wall that one night fell on me 
and left a rather discreet (considering the great danger I was 
in) scratch on my temple, close to a red patch right below 
my hair line. The episode is rather fabulous and sounds a 
little bit like a mystical story, leaving aside its journalistic 
camouflage. Let’s keep in mind that the closet was filled with 
media files with music, films and recordings of performances 
in various genres. Full! All things, except for a CD holder, 
escaped without the slightest scratch, even arranged in 
a convenient order, similar to how they were previously 
stored. There is no point in discussing now how stupid of me 
to hang a closet above my head – it was obvious a matter 
of economy of space - but the fact is that the closet should 
have been anchored in solid eight points and it was not. In 
fewer words, the closet falling down on me could have been 
regarded as a cultural accident, which would have been a 
successful topic, no doubt about it.

As regards the 2010 cultural agenda, it placed me in the 
most unexpected context. In 2007, Adrian Ghenie made 
a painting entitled Crawl Under the Desk, 80 x 91 cm, u / p. 
The painting shows from behind a man bent beneath a 
heavy desk from which it hangs a phone off the hook. I 
can not remember if I saw this painting last winter at the 
exhibition at MNAC too, but what I know for sure is that 
the image appeared in my mind as more than terrifying on 
the occasion of the crazy accident I was telling you about. In 
the night of the accident, the electric power was off, which 
was almost premonitory and represents a precious detail for 
my scenario. For several days I recalled the works of Ghenie 
from my memory and that had me completely paralyzed. 
Obviously, I hated them, but only to return later to my 
initial fascination. However, at least to a certain extent, I still 
remember the discomfort. The cupboard is for me a supra-
cultural story, but one that I can not recommend to anyone!

Following step by step a rich cultural agenda like that of 
this year implies a privileged condition defined by money 

and time. Without perseverance, an active performer can 
not be a conscientious consumer too, except in special 
circumstances, i.e. when he/she practices a type of art that 
is not so much based on material production or constant 
physical effort. For me, 2010 meant less but better. I have 
no idea how to put it. Sometimes is less, sometimes is less 
good. But let’s return to the cube for a little while: I placed 
an event at every corner. I placed Ghenie’s exhibition at 
the corner that hit me in the temple, at another corner I 
placed the show Push, of R. Maliphant / S. Guillem, staged at 
the National Theater in Bucharest, and I placed at the other 
corners the two art biennials in Bucharest and the rest 
of the events that I attended but I decided to say nothing 
about. These corners are different and sharp inside. My cube 
changes its perspective. Both biennials testified for certain 
assumptions at least as strange and contradictory as my 
accident was. According to some opinions – please note 
my polite ambiguity! BB (4) is (or was) an Eastern event 
designed for Western consumers, especially if we think of 
the popularity in the Western media, inversely proportional 
to the local echoes. The other biennial, of the Young Artists, 
was even more “shining”! A perfectly challenging theme, 
Police, The Police, a location at the same time hot and frozen, 
the Ştirbei Palace on Victoriei Street in Bucharest, an overall 
framework. Also, an almost coyly discretion, considering 
the central location. In the midst of the cube, at the same 
time mortal and cultural, I forgot to stuff all those evenings 
at the Opera (a taboo for most of the contemporary 
artists), exhibitions at the art museums, concerts, Anim’est 
+ Kinofest, the Comics Salon that is still waiting for me, and 
the other cultural / fashion events. The cube is dark and 
deep and with not so clear details (this is it!)

From Anim’est, I remember a film with several consecutive 
self-murderers, drawn in a realistic manner, dressed in animal 
costumes like huge promotional outfits made from felt and 
linen, for waffles and sandwiches. This is not the only film 
that I remember, but this is the single one because of which 
I still fear things. My hanged closet is still full of video and 
audio CDs, but I placed it not above the bed but in a corner 
of the room instead. Above it are art albums, one with 
pictures from Spain. This is how 2010 looks in my mind: like 
the glitter from the bright Christmas tree balls crushed in a 
towel and glued on cardboard.

Bogdan TEODORESCU
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20 de ani de democraţie.
Perspective asupra postcomunismului 

în Europa Centrală şi Orientală

Liana IONIŢĂ
Studentă la Master în „Relaţii Internaţionale”, 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Univ. Bucureşti

20 de ani de democraţie. Perspective asupra postcomunismului în Europa Centrală şi Orientală este o conferinţă 
studenţească desfăşurată pe 16 şi 17 aprilie 2010 la Institutul de Cercetări Politice, Bucureşti. Studenţii de la 

Facultatea de Stiinţe Politice, Universitatea Bucureşti au manifestat interes pentru o conversaţie interculturală despre 
ce însemnă democraţie şi cum putem privi amintirea comunismului în democraţiile din Europa Centrală şi de Est, la 
20 de ani după prăbuşirea acestuia. Sistemul politic al ţărilor din Europa Centrală şi de Est se integrează progresiv în 

spectrul european, conservând particularităţi definite de traiectoria asumată de către fiecare societate în parte. 

Ceea ce este interesant la acest eveniment este faptul că a reprezentant un moment bun pentru tinerii din Europa, 
şi nu numai, să gândească acelaşi fenomen; expunând complexitatea şi diversitatea perspectivelor de cercetare, 

fiecare dintre participanţi a avut o contribuţie importantă, urmând noua regulă a jocului democratic:„reinventarea 
politicului” (V.Tismăneanu). Democraţia este recentă în ţările ex-comuniste, iar din această perspectivă conferinţa 
a urmărit o definire a traiectoriei postcomunismului în Europa Centrală şi de Est. Procesul de democratizare are un 
final deschis, când natura umană e liberă să se exprime şi să-şi manifeste dorinţele, iar statele postcomuniste sunt 

libere să afirmă poziţii definite în diferite structuri europene şi internaţionale. 

Şi studenţii participanţi au resimţit libertatea de a evalua trecutul comunist. O naţiune poate să depăşească limita 
unui regim, deşi rămân amprente mai mult sau mai puţin profunde asupra instituţiilor statului, asupra societăţii 

civile în general şi naturii umane în particular. Odată cu prăbuşirea blocului sovietic, ţările ex-comuniste s-
au proiectat într-un nou viitor şi au ales drumul spre democraţie. Memoria persistă, iar transformările sunt o 

necesitate pentru succesiunea stucturii si dinamismului unei naţiuni. A privi construcţia democraţiei în spaţiile ex 
comuniste le-a oferit participanţilor instrumentele de percepţie a dimensiunilor diferenţelor în Europa şi a creat 

un sistem ce operează în logica înţelegerii a ceea ce s-a întâmplat. Într-o Europă postcomunistă, după cum afirma 
Pierre Manent, este dificil să fii „prieten al democraţiei”, dar este necesar.

În vreme ce trecutul este apăsător, comunicarea are impact asupra tuturor participanţilor la conversaţie. A-şi 
aminti trecutul recent sau a privi realitatea imediată nu este niciodată a atitudine inocentă. Este mai degrabă 
curajul care ne îndeamnă să investigăm, să cercetăm, cu riscuri în totalitate asumate, pentru a deschide noi 

perspective asupra nouă înşine. Partea optimistă este că, ascultând istoria, ea are un efect eliberator, dacă nu chiar 
terapeutic. A-şi aminti de ceva care a durut sau care încă se resimte în diferite articulaţii ale societăţilor actuale 

permite să mergem mai departe. Am încetat a gravita în cercul comunismului după 20 de ani? De ce facem 
referire la aceşti 20 de ani vorbind de postcomunism? Democraţia e realmente văzută ca o alternativă, este ea 

sinonim pentru postcomunismul din Europa Centrală şi de Est? 

Conferinţa studenţilor în Ştiinţe Politice devine o tradiţie şi răspunde nevoii de definire a relaţiilor interinstituţionale, 
a reformelor sociale si politice, a consolidării unei societăţi civile, a elementelor de stabilitate într-un stat de drept. 
Organizată în colaborare cu Centre d’Etudes de la Vie Politique de l’Univeristé Libre de Bruxelles, conferinţa s-a 

adresat studenţilor înscrişi în anii terminali de licenţă sau master în diverse ştiinţe sociale şi umaniste şi a avut 
participanţi din centre universitate din România, Bulgaria, Belgia, Polonia, Rusia, Serbia şi Cehia.

Încercând să aducem în atenţia studenţilor aspecte care generează dezbateri teoretice de actualitate, gândim deja 
conceptul de conferinţă pentru anul 2011.
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Dragoş CARCIGA 

ERNESTO „CHE” GUEVARA 
– POVESTEA EŞECULUI UNUI MIT 

Anul acesta au fost lansate cu mare 
tămbălău, de către editura Polirom, 
trei volume scrise de celebrul Ernesto 
„Che” Guevara de la Serna, corifeu 
al revoluţie cubaneze şi un spirit 
ino vator în domeniul războiului de 
ghe rilă: Jurnalul pe motocicletă, istoria 
marelui periplu iniţiatic al lui „Che” 
prin America de Sud, alături de un 
prieten, Jurnalul revoluţiei cubaneze, 
succesiune de evenimente definitorii 
pentru victoria revoluţionarilor pro 
Fidel Castro împotriva dictatorului 
cubanez Fulgencio Batista, susţinut 
de nord americani, şi un ultim volum, 
Jurnalul bolivian, istoricul luptelor 
de gherilă din Bolivia anului 1967, 
dintre forţa lui „Che” şi armata 
locală, încleştare inegală, prin care 
El Comandante dorea să creeze baza 
necesară pentru o revoluţie panameri-
cană marxistă – ceea ce nu i-a reuşit, 
din pricina trădării, a necunoaşterii 
terenului şi a faptului că ajunsese, din 
păcate pentru el, mult prea târziu în 
Bolivia: deja fusese înfăptuită reforma 
agrară, de care ţăranii bolivieni erau 
suficient de mulţumiţi încât să nu 
acorde credit unui aventurier ce, de 
peste mări şi ţări, dorea să le impună, 
mai cu forţa, mai cu vorba, searbăda 
încredere în ceea ce se numea în ter-
me nii propagandei comuniste „viitor 
luminos”, sau mascarea unui unilateral 
dezastru moral, economic, social, în 
termeni reali. 

Volumele s-au dus rapid de pe rafturile 
librăriilor în bibliotecile unei mase 
de curioşi, pe fondul forţei exercitate 
de noutatea absolută a unei astfel de 
lansări în România; rezultă, credem, 
de aici următoarea concluzie: „Che”, 
în ciuda măgăriilor comise în perioada 
în care a dirijat economia sau finanţele 
cubaneze, continuă să placă, în calitate 
de rebel idealist care, oriunde şi oricum, 
se pune contra sistemului corupt ame-
rican şi fie îl învinge, aşa cum a fost 
cazul în Cuba, fie moare încercând, 

aşa cum a fost cazul în Bolivia. Dar o 
relaţie dihotomică de genul „american 
rău/războinic de gherilă bun” este un 
caz clasic de falsă percepţie istorică: 
primul e de fapt un bussinessman 
prag  matic şi cel de-al doilea un utopist 
pri mejdios, şi amândoi nu ezită să calce 
pe cadavre pentru a-şi atinge scopurile. 

În niciun caz nu putem exclama 
ase meni lui „Che”: „Orice acţiune 
de-a noastră e un strigăt de război 
împo triva imperialismului... Oriunde 
ne-ar surprinde moartea, fie ea bine 
venită câtă vreme strigătul nostru de 
luptă a ajuns la o ureche receptivă 
şi o altă mână se întinde să ne preia 
armele.” Şi în niciun caz nu putem 
gândi în termenii reglării de conturi 
dintre cubanezii anti sau pro Castro, 
de care se folosesc americanii pentru 
a-l captura viu pe „Che” în Bolivia 
– reprezentantul serviciilor speciale 
americane în acea acţiune era un 
cubanez emigrat din ţara sa în SUA 
în ajunul preluării puterii de către 
comu nişti; trebuie, ca oameni, să ne 
păstrăm intactă luciditatea, pentru a 
putea judeca evenimentele din urmă cu 
43 de ani cât mai obiectiv cu putinţă. 
Fiindcă reala libertate, mereu promisă, 
dar niciodată obţinută, constă în refuzul 
permanent de a te autoamăgi, doar 
pentru că un fapt sau un altul nu (mai) 
convine unei prejudecăţi iniţiale. 

N-am reuşit să pun mâna decât pe 
jur nalele războaielor de gherilă din 
Cuba şi din Bolivia, şi le-am citit, cu 
mult interes, din scoarţă-n scoarţă. 
Bine traduse, cu aparat critic, conţinând 
ima gini relevante pentru subiect şi 
prefeţe semnate de oameni care l-au 
cunoscut îndeaproape pe „Che” – Fidel 
Castro, de pildă – sunt în fapt un mij loc 
de propagandă procomunistă într-un 
mediu ce se resimte încă de pe urma 
tarelor – de netăgăduit – ale comu nis-
mului: deprinderea de-a primi totul 

de-a gata sau neputinţa de a face faţă 
concurenţei de piaţa muncii, specifică 
lumii capitaliste. 

Fiindcă nu conţin nicio opinie contra 
manifestelor comuniste ce prefaţează 
volumele semnate de cunoscuţii lui 
„Che”, fiindcă sunt tributare fără 
scrupul dorinţei de senzaţional a edito-
rului, volumele respective nu oferă 
vreun element necesar configurării 
unui util echilibru între antiteze; acest 
echilibru trebuie să creeze senzaţia 
unei obiectivităţi mai utile astăzi decât 
tocita deja exaltare a personalităţii 
„marelui damnat” revoluţionar, un fapt 
inexistent. 

Minuţios exacte ca formă şi ca fond, 
volumele sunt reduse la derizoriu prin 
cunoaşterea fondului problemelor 
completate la nivel documentar de 
cărţile în cauză: în Cuba, revoluţia avea 
şansa reuşitei fiindcă oamenii erau sătui 
de un regim tributar colosului nord 
american; în Bolivia, ea va fi unilateral 
pusă în inferioritate de nerespectarea 
condiţiilor necesare reuşitei şi care sunt 
enunţate sumar la sfârşitul volumului 
dedicat războiului bolivian de gherilă: 
crearea anticipativă a unor reţele de 
sprijin urbane şi rurale, solid articulate, 
împrospătarea rândurilor războinicilor 
de gherilă, capacitatea de izolare 
efectivă a trupelor guvernamentale ca 
premisă a înfrângerii lor definitive. 
În Cuba, Statele Unite nu-şi susţin în 
mod real aliatul, în schimb, în Bolivia, 
susţinerea determină, pe termen lung, 
victoria trupelor guvernamentale. 
Istoric, volumele nu aduc nimic 
în plus faţă de ceea ce se ştia deja, 
literar, reprezintă nişte simple exerciţii 
stilistice ale unui spirit mai mult decât 
exaltat, iar comercial, reprezintă un 
succes de casă. Care este folosul pe 
care îl are cititorul? Acela doar de a 
avea nişte curiozităţi livreşti, simple 
poveşti ale eşecului unui mit. 
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Ştiu ce-ai făcut în viaţa asta

„oameni de stat”), despre 
statul român şi politicienii lui 
corupţi, paginile despre statul 
român, care „trebuie resc-
ris în favoarea cetăţenilor” 
şi cetăţenii lui prevestind 
în SGB un analist politic 
bătăios sau un politician de 
cea mai înaltă clasă („Statul 
Român, chiar şi azi, în 2010, 
când eu scriu rândul ăsta, e o 
epavă care încă mai consumă 
combustibil. El nu întreprinde 
nimic. Face afaceri numai în 
dauna cetăţenilor, dar în fa-
voarea politicienilor. Cu bani 
luaţi de la gura cetăţenilor. La 
câte o sută de mii de săraci 
există un multimilionar. 
Şi sunt milioane de săraci. 
Statul român trebuie rescris 
în favoarea cetăţenilor. Ălora 
mulţi şi pârliţi. Pentru că 
Statul Român e un aparat care 
funcţionează ca un storcător. 
Iar cei storşi sunt chiar 
cetăţenii care îl populează. 
Sistemul său trebuie recon-
figurat. Clasa politică actuală, 
cu comuniştii de mâna a 
doua, cu securiştii şi copiii 
securiştilor, cu tot neamul lor 
de la maimuţă la cimpanzeu, 
n-o să reconfigureze sistemul 
ăsta, pentru că e-n detrimen-
tul lor. Pierd puterea de a 
tăia şi spânzura după cum 
le poftesc inimile. Trebuie 
să vină cineva să-i tragă de 
cravată şi să-i întrebe: Băăă, 
unde-s banii? În ’90, când aţi 
pus mâna pe hăţuri, căruţa 
avea două miliarde de dolari 
pe plus şi alte nu ştiu câte sub 
formă de creanţe. Bani de 
primit de la alte State. După 
20 de ani, are o sută douăzeci 
de miliarde pe minus. Bani 
de dat. Unde-s banii? Aţi 
vândut tot. Unde-s banii? 
Po porul e pârlit, te plimbi 
prin Piaţa Unirii şi vezi oa-
meni care dorm pe cartoane. 

După un super debut cu un 
vo lum de poezie, „Chipurile”, 
Stoian George-Bogdan vine 
cu o interesantă carte de proză, 
intitulată „Nu-ştiu-cîte-zile”. 
„Nu-ştiu-cîte-zile” este un 
roman ori ginal, scris cu mult 
nerv şi pasiune, plin de viaţă 
şi de sînge şi la propriu, şi la 
figurat, o nara ţiune alertă care 
ţine citito rul încordat pînă la 
„SFÎRŞIT”, ultimul cuvînt 
al textului care cuprinde nu 
ştiu cîte zile din prezent şi nu 
ştiu cîte amintiri din trecut. 
Romanul are două planuri pe 
care le adună împreună un 
personaj cu o poveste mişto. 
Acţiunea primului plan are 
loc în 2008, iar al II-lea plan 
se petrece în copilăria şi ado-
lescenţa personajului homo-
diegetic, Narcis, poreclit El 
Presidente. Naratorului i se 
acreşte cu prea-binele şi se 
întoarce aşa, pur şi simplu, 
în orăşelul natal, Comăneşti. 
Fiind un tînăr avocat de 
suc ces, logodit cu fiica unui 
interl op celebru, mare om de 
afaceri - cum altfel? - isteaţă, 
fru moasă foc, bogată şi care-l 
iubeşte, Narcis e atras brusc 
de trecutul-miraj care aduce 
în palmele cititorului viaţa lui 
Narcis dinainte de-a se muta 
la Bucureşti. Băiatul avea 
nişte părinţi care n-o duceau 
rău deloc, doar că într-o 
seară a rămas orfan. Vinde 
aparta mentul şi se mută la 
Bucu reşti, unde intrase la 
uni versitate, la Facultatea 
de Drept. Aici îşi face două 
feluri de prieteni – scriitori şi 
golani, astfel SGB-ul reuşind 
să împletească-n „Nu-ştiu-
cîte-zile” două lumi cu totul 
dife rite, paralele chiar, dacă 
nu opuse. Narcis e un student 
care – datorită banilor luaţi pe 
aparta mentul părinţilor, dar 
şi anturajului – are altfel de 

viaţă studenţească decît ne-au 
obiş nuit pînă acum scriitorii. 
El e destul de snob şi nu prea 
simpatic, destul de tipicar, 
destul de şmecher, destul de 
misogin şi la limita dintre 
intelectualii rasaţi şi coca-
larii agresivi, vocabularul şi 
vră jeala personajului central 
fiind o altă caracteristică 
ine dită a romanului. În fine, 
băiatul pentru care între timp 
„iarba era perechea de oche-
lari prin care privea realita-
tea” s-a întîlnit cu Catarina, 
fata marelui interlop, chiar ea 
fiind logodnica lui din planul 
principal, din prezent. De aici 
toate s-au schimbat pentru 
El, chiar dacă „uneori am 
sen zaţia că viaţa e de fapt o 
mare băşină. Te târăşti toată 
tinereţea să atingi un scop, 
de obicei scopul e să ajungi 
cineva important, şi fix când 
mai eşti la o stradă să-l atingi, 
dă moartea cu roţile peste 
tine. Mă întristează oamenii 
care mor fără să fi trăit ceva 
senzaţional, oamenii fără bio-
grafie, oamenii a căror viaţă 
poţi s-o rezumi într-un rând. 
Cred că viaţa fiecărui om ar 
trebui să fie la un moment dat 
un best-seller. Cred că şi dacă 
eşti sărac, şi dacă nu eşti, 
trebuie să ai o poveste mişto. 
Mie îmi plac poveştile mişto. 
Nu contează că personajul e 
cerşetorul de la metrou sau 
preşedintele, nu contează că e 
tragedie, comedie sau dramă 
– povestea să fie mişto” – „E 
mult imprevizibil în viaţa 
asta. Uneori parcă ai trăi un 
film. Unul prost. Al cărui 
final, oricât te-ai strofoca, 
tot nu-l poţi prevedea”. Un 
roman despre vrăjeala de doi 
lei şi despre corupţia la cel 
mai înalt nivel, despre lumea 
scriitoricească şi lumea bor-
faşilor (ordinari, mafioţi sau 

Unde-s banii? Cineva care 
să se întrebe: Cum o să dea 
românii banii ăştia dacă sunt 
conduşi de băşinoşii ăştia şi 
de copiii lor făcuţi cu dosu’ 
pulii? Cineva care să le spună 
oamenilor să fie mai puţin 
atenţi la circul de pe scena 
politică şi să îşi fixeze atenţia 
pe întreg teatrul. Că teatrul 
se dărâmă”). Un roman cu 
foarte multă acţiune. Da, 
e şi sex, şi viol, şi bătăi, şi 
crime, şi urmăriri ca-n filme, 
şi întîmplări neverosimile, 
şi execuţii la comandă, şi 
răzbunări calculate sau no-
rocoase, şi furturi de maşini, 
şi răpiri (pentru rinichi), şi 
droguri, şi prostituţie, şi peşti, 
şi fete de bani gata, şi scriitori 
de tot felul, unii dintre ei uşor 
recognoscibili. Un roman 
care se termină într-o noapte 
„ca o bilă de biliard umplută 
cu universul”, în ritmurile in-
imii personajului central, care 
bate „ca o maşină de cusut 
frică”. „Nu-ştiu-cîte-zile” este 
o carte care la început pare 
de consum, dar care, de fapt, 
e o dramă actuală foarte bine 
ilustrată de Stoian George-
Bogdan, care sînt sigur că 
acum doar a debutat în proză 
şi are tot viitorul în faţă. 

c r o n i c ă
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„Marţi, după Crăciun” de Radu 
Muntean este un film regizat aşa 
cum un scriitor hiperrealist îşi scrie o 
carte. E un film făcut profi cap-coadă, 
de la prima scenă, care se petrece 
în pat, pînă la ultima, care are loc 
înainte de ziua din titlul filmului, de 
care se mai aminteşte de cîteva ori 
pe parcurs, dar nu ştiu dacă a existat 
vreo a două zi după Crăciun care să 
fi picat vreodată marţea. Regizorul 
Radu Muntean, ajutat de scenariştii 
Răzvan Rădulescu şi Alexandru 
Baciu, descoperă o situaţie limită din 
realitatea la fel de dură ca şi această 
poveste mai degrabă de viaţă decît de 
dragoste, o ia din această oglindă care 
e realitatea şi o aşează pe ecran. Fără 
interpretări inutile, fără speculaţii, fără 
sentimentalisme, fără prejudecăţi. De 
aici încolo intră în scenă actorii, care 
trebuie să trăiască în film o situaţie 
cu care probabil că fiecare dintre ei 
speră să nu se întîlnească vreodată 
în realitate. Tema filmului e şi nu e 
adulterul, pentru că la Radu Muntean 
nu e vorba de un adulter obişnuit, 
fireşte, ci de o întîmplare în care te poţi 
trezi aproape fără voia ta, dacă eşti un 
personaj care nu ai voinţă nici măcar 
să te laşi de fumat, cum e Paul, unul 
dintre cele trei personaje principale, 
interpretat de Mimi Brănescu, pe care 

îl cunoaştem şi ca dramaturg. Paul este 
însurat cu Adriana (jucată de soţia sa 
din viaţa reală, Mirela Oprişor) de vreo 
10 ani, au o fetiţă de 8 ani şi deşi în 
familia lor totul pare a fi foarte frumos, 
spectatorii ştiu chiar din prima scenă a 
filmului că Paul are şi o amantă (Maria 
Popistaşu). Actorii îşi joacă perfect 
rolurile, nu numai actorii principali, ci 
şi cei cu roluri secundare sau episodice, 
Dragoş Bucur jucînd rolul prietenului 
lui Paul (care îşi permite să facă 
mişto de acesta, spunîndu-i că Anul 
Nou îi aduce acestuia noi schimbări, 
„cum se zice”), iar Victor Rebengiuc, 
de exemplu, joacă rolul tatălui lui 
Paul (mişto dialogul dintre ei de la 
cumpărarea bradului). Filmul pare 
atît de veridic, încît spectatorii parcă 
ar vrea să se implice cumva, speră ca 
situaţiile din film să se aranjeze altfel, 
dar Radu Muntean este crud şi nemilos 
şi cu personajele sale, şi cu spectatorii, 
aşa că leagă firul naraţiunii profi şi cu 
sînge rece, îi lasă să discute despre 
planurile de revelion, face ca Adriana 
să se întîlnească cu Raluca, amanta 
soţului ei, în cabinetul stomatologic 
al acesteia, unde discută „despre ce e 
bine” pentru fetiţa celor doi, îi pune 
faţă în faţă pe Paul şi mama Ralucăi („ 
Ce face fiica dvs.? Am auzit că e tare 
dulce” – „Da, e”), apoi Paul îi spune 

Adrianei că e îndrăgostit, iar filmul se 
termină înainte să se termine povestea 
lor, de Crăciun, cînd Paul deja-şi dusese 
lucrurile din casa lor faină în cămăruţa 
cam studenţească a Ralucăi, şi se 
întîlnesc la părinţii lui Paul, de Crăciun, 
ca să respecte tradiţiile pentru fetiţa lor, 
dar şi pentru părinţii care n-au de unde 
să bănuiască nimic din ce vedem noi. 
„Marţi, după Crăciun” este un film viu, 
foarte concentrat, intens, metonimic, o 
dramă existenţială bine făcută şi bine 
interpretată, cu replici mişto, scenariu 
simplu, care-l implică foarte mult şi pe 
spectator, care trebuie să lege singur 
povestea, dar şi să accepte la sfîrşit că 
n-a văzut o poveste obişnuită, ci a fost 
pus pe gînduri. Vizionare utilă.

„Marţi, după Crăciun” (România, 2010, dramă)

Regia: Radu Muntean.

Scenariul: Răzvan Rădulescu, Alexandru Baciu, 
Radu Muntean.

Cu: Mimi Brănescu, Maria Popistaşu, Mirela 
Oprişor, Dragoş Bucur, Victor Rebengiuc…
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Moni Stanila: 
sal

Moni Stanila: ai chef sa facem 
interviul?

vleac: hai

Moni Stanila: iti dau cate un 
cuvant si la care nu vrei sa 
raspunzi spui pas si eu il sterg la 
transcriere. incepem? arad

vleac: 1 oras kafkian. n-o să-l 
inteleg niciodata

Moni Stanila: joy’s / joyce

vleac: joy’s - 1 bar misto. james 
joyce unul din preferati

Moni Stanila: cina cea de taina J 
(in viziunea ta)

vleac: 1 spot publicitar: in locul 
apostolilor laptopuri care se 
deschid incet; in locul lui Iisus 
1 Apple care se deschide incet, in 
timpul asta celelalte se inchid.

Moni Stanila: peste

vleac: = hazard

Moni Stanila: pescuit

vleac: exercitii de relaxare

vleac: care costa bani. ar veni 
asa: exercitii de relaxare pe bani

Moni Stanila: bani

vleac: banii imi dau siguranta. 
da, imi plac la nebunie banii (ca 
oricarui lefter).

Moni Stanila: 
J

Moni Stanila: plic

vleac: aoleu, asta-i de la finante.

Moni Stanila: tiuk

vleac: o lume:  tiuk! 

Moni Stanila: republica moldova

vleac: m-ai prins. nu am fost niciodata acolo, pt mine e ceva exotic si absurd (cam ca-n ‘enciclopedia sufletului rus’ care e valabila si pt ro.)

Moni Stanila: bucuresti

vleac: da-te mai la o parte, esti orb?

Moni Stanila: J

Moni Stanila: pufuleţi

vleac: imi place sa-mi imaginez ca ninge cu pufuleti roz.

Moni Stanila: savarsin

vleac: 1 loc in care nu exista pesti, dar exista o tabara de poezie.

Moni Stanila: mere

vleac: imi place sunetul 
merelor proaspete atunci cind musti cu pofta. imi plac 
studentele innebunite dupa mere.

Moni Stanila: miau

vleac: J

show recent messages
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show recent messages
Moni Stanila: dumitru

 crudu

vleac: 1 scriitor car
e mi-a dat 

in 2003, la cluj, ‘ec
ograffiti’ de 

ruxandra novac. 

Moni Stanila: sgb

vleac: 3 consoane, gr
oaznic

Moni Stanila: koreea

vleac: de nord sau de
 sud? astia 

din nord au o echipa 
feminina de 

fotbal tare de tot

Moni Stanila: si aia 
din sud?

vleac: aia fac kia si
 biscuiti 

pentru pisici

Moni Stanila:   

Moni Stanila: buuuun

Moni Stanila: arkadi 
avercenko

vleac: 1 autor rus ca
re imi place 

mie f mult, a aparut 
la paralela 45 

acum citiva ani. si p
e care ti-l  am 

daruit acu citiva ani

vleac: daca imi aduc 
bine aminte

Moni Stanila: dada, s
i care mi-a 

placut f mult

Moni Stanila: si pe fi
nal, regula 

casei: v.leac

vleac: asa semnez eu.
 nu mi plac alte 

forme

Moni Stanila: mulţam!

vleac: cu placere!
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Aici, la porţile beznei

itlul articolului nu-mi aparţine. Este, de fapt, numele 
unui spectacol de teatru, regizat de Mihai Măniuţiu, pe care 
l-am văzut în cadrul Festivalului Naţional de Teatru 2010. 
Cu toate că voi vorbi în rândurile care urmează despre acest 
spectacol, analiza pe care o voi face nu va forma  nucleul 
articolului, ci va fi doar un preambul: mă va ajuta să schiţez 
cadrul unei întâmplări pe care vreau să v-o împărtăşesc şi 
care o să vă facă să înţelegeţi de ce am ales să scriu tocmai 
despre acest spectacol de teatru.

Revenind la spectacolul lui Mihai Măniuţiu, ceea ce am 
văzut timp de o oră şi patruzeci de minute pe scena TNB 
a fost o reconstrucţie după „Hecuba” şi alte tragedii de 
Euripide, prin care regizorul a încercat să transmită un 
mesaj politico-social foarte critic. S-a dorit a fi o incriminare 
scenică a degradării morale şi a unei civilizaţii care promo-
vează nonvaloarea. Însă nu doar a civilizaţiei antice, ci şi a 
celei contemporane. Viziunea regizorală a reuşit să surprindă 
valoarea universală a unei scrieri datate cu secole multe în 
urmă, prin găsirea unor similitudini cu o lume aparent de 
mult apusă. Elementul regizoral care a fost folosit pentru a 
exprima degradarea culturală a prezentului a fost maneaua, 
alegere care a  provocat stupoare celor prezenţi în sală. Ne 
plac sau nu, manelele sunt un specific al realităţii noastre şi 
regizorul nu le-a folosit pentru atractivitatea lor, ci pentru a 
contura stadiul societăţii actuale. Spaţiul public românesc a 
fost invadat în ultimii ani de manele, care se aud pe stradă, 
în magazine, la tv, în tren sau când sună telefoanele mobile, 
dar şi de tot felul de personaje dubioase, care au devenit 
pseudomodele. Este o agresiune la care suntem supuşi zi de 
zi. În spectacol agresiunea lumii contemporane, cuceritoare, 
asupra lumii vechi, păstrătoare a valorilor, este exprimată 
prin lupta dintre cele două coruri, al aheilor cuceritori, 
care fac tot felul de gesturi vulgare şi cântă manele şi cel 
al troienelor, învinse. Corul format din ahei îşi va arăta, 
în debutul spectacolului, lipsa de respect faţă de suferinţa 
aproapelui, prin deghizarea în femei batjocorind grotesc pe 
cele din Troia cucerită.

Toate aceste imagini degradante, mizerabile care pluteau 
către spectatori în ritmuri de manele au făcut ca spectacolul 

să fie cam greu de digerat. Lucru pe care l-am observat la cei 
din jurul meu: erau violentaţi de ceea ce vedeau şi auzeau, 
fiind cuprinşi de o stare de disconfort. Dar, până la urmă, 
un spectacol de teatru trebuie să tulbure, să neliniştească, 
să zdruncine pe cel care priveşte, mai ales când avem de-a 
face cu o tragedie. Este posibil ca mulţi dintre spectatorii 
care merg la teatru să căute în această o lume un refugiu, o 
evadare din mocirla cotidiană, iar faptul de a fi nimerit la un 
spectacol care a folosit ca intrument estetic chiar kitsch-ul 
pentru a transmite ideile este posibil să fi deranjat pe mulţi.

Unii dintre spectatorii prezenţi chiar şi-au arătat nemulţu-
mirea, într-un mod cam....manelist. Şi aici am vrut să ajung, 
de fapt. La felul în care trivialitatea spectacolui (trivialitate 
ce avea însă un rol demonstrativ şi era prezentă în mod voit) 
parcă a spart bariera scenică şi s-a revărsat asupra unora 
dintre spectatori. Sau poate a reuşit să scoată la suprafaţă 
lipsa de respect a unor oameni care au impresia că fac parte 
din „lumea bună” (care este aceasta „lume bună” nu mă între-
baţi, pentru că nu ştiu) pentru simplu motiv că sunt cri tici de 
teatru sau pentru că sunt consumatori fideli de cultură. 

În apropierea mea se aflau câteva persoane care, după felul 
în care îşi notau în carneţelele lor tot felul de lucruri despre 
spectacol, păreau a fi critici de teatru sau cel puţin făceau pe 
criticii şi care au început să-şi arate nemulţumirea într-un 
mod agresiv: prin gesturi largi şi vulgare care-mi obturau 
perspectiva spre scenă sau prin tot felul de comentarii cam 
gălăgioase, care mă îmi zgâriau urechile. Începusem să pri-
vesc două spectacole, cel de pe scenă şi cel de lângă mine. 
A avut loc un efect de oglindă, care reflecta unul şi acelaşi 
lucru: ,,bezna” bunului simţ şi a respectului. Se pare ca 
unii spectaori priveau în oglinda spectacolului şi nu vedeau 
nimic. Într-un fel, şi despre ei era vorba în acest spectacol.

Cred că cel mai bun mod de a încheia articolul ar fi prin 
cuvin tele lui Shakespeare, care spunea că rostul teatrului, 
,,dintru-nceputuri şi până acum, a fost şi este să-i ţină lumii 
oglinda în faţă, ca să zic aşa; să-i arate virtuţii adevăratele ei 
trăsături, lucruri de scârbă – propriul său chip, iar vremurilor 
şi mulţimilor – înfăţişarea şi tiparul lor.”
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Într-un articol franţuzesc oarecare era 
exprimată temerea că numărul uriaş al 
lucrărilor de artă începe să ne invadeze 
şi să ne sfărîme. M-am gîndit fără 
oprire la această concluzie şi nici acum 
nu am tras o linie. E drept că există 
locuri supraaglomerate cu obiecte de 
artă, dar în aceeaşi măsură şi deşerturi 
din care lipsesc complet. Unul din 
acele locuri aglomerate este locuinţa 
mea, aproape un cabinet de curiozităţi. 
Cel mai încărcat loc din casă, un fel 
de epicentru al abundenţei, este un 
dulap cubic suspendat, care într-o 
noapte s-a prăvălit peste mine şi m-a 
atins, destul de discret faţă de pericolul 
fatal pe care îl reprezenta, la tîmpla 
stîngă, aproape de o aluniţă roşie de 
lîngă primele fire de păr ale scalpului. 
Episodul care merită o relatare mai 
amplă, are deasupra unui aer jurnalistic, 
unul fabulos cu note mistice preţioase. 
Să ne gîndim împreună că dulapul era 
plin de documente media cu muzică, 
filme şi înregistrări după spectacole de 
genuri diverse. Plin! Toate, cu excepţia 
unui suport pentru CD-uri, au scăpat 
fără cea mai mică zgîrietură, aranjate 
într-o ordine convenabilă aproape de 
felul în care erau depozitate anterior. 
Prostia de a monta un dulap deasupra 
capului nu intră în discuţie din motive 
de economie de spaţiu, ci nu pentru că 
ar fi fost ancorat în opt puncte solide. 
În cuvinte mai puţine, întîmplarea 
cu dulapul putea fi o moarte sau un 
accident culturale, subiectele unui 
succes nemaipomenit. 

Conexiunea mea cu agenda culturală 
a anului 2010 trimite în locul cel mai 
neaşteptat. În 2007 Adrian Ghenie a 
pictat o lucrare cu numele (eng.) Crawl 
Under the Desk, 80 x 91 cm, u/p. În 
tablou se vede din spate un om aplecat 

Media Cub Mortal

Bogdan TEODORESCU

dedesubtul un birou greoi de pe care 
atîrnă un telefon scos din furcă. Nu mai 
ţin minte dacă l-am văzut iarna trecută 
la expoziţia de la MNAC, dar imaginea 
mi-a apărut în minte în momentul trăz ni-
tului meu accident, ca cea mai teri fiantă 
din cîte am văzut. În noaptea acci dentului 
a căzut curentul electric, fapt aproape 
premonitoriu şi amănunt valo ros pentru 
scenariul meu malefic. Mai multe 
zile am revăzut în memorie lucrările 
lui Ghenie, paralizîndu-mă complet. 
Evident le-am detestat, pentru a mă 
întoarce mai tîrziu la fasci naţia iniţială. 
Un pic totuşi, încă îmi mai produc un fel 
de disconfort. Dulapul este pentru mine 
o poveste supra-cultu rală, pe care dar, nu 
o pot reco manda nimănui!

Satisfacerea unei agende culturale încăr-
cate, precum cea de anul acesta, pre su-
pune o condiţie privilegiată formulată 
de bani şi timp. Fără insistenţe, un 
artist activ nu poate fi şi un consumator 
conştiincios, decît în situaţii deosebite, 
adică atunci cînd practică un tip de 
artă mai puţin bazată pe producţia 
materială sau efortul fizic constant. 
Pentru mine 2010 este o amintire de 
puţin şi bun. Sau puţin şi puţin bun. 
Habar n-am cum s-o întorc. Cîteodată 
e puţin, cîteodată e bun. Iau din nou 
exemplul cubului: la fiecare colţ am 
plasat cîte un eveniment. La colţul care 
m-a lovit, expoziţia retrospectivă a lui 
Ghenie, la unul apropiat, spectacolul 
Push, marca R. Maliphant/S.Guillem 
de la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar 
la celelalte, două bienale bucureştene 
plus evenimentele la care am participat 
eu însumi şi despre care îmi iau sarcina 
să nu spun nimic. Aceste colţuri sînt 
diferite şi ascuţite în interior. Cubul 
meu îşi schimbă perspectiva. Ambele 
bienale au fost proba şi mărturia unor 

ipoteze cel puţin la fel de bizare şi 
contrare ca accidentul meu. Conform 
unor părerei -observaţi politicoasa 
me ambiguitate! BB(4) este (ori a 
fost) un eveniment estic pentru clienţi 
vestici, mai ales dacă ne bazăm pe 
popularitatea invers proporţională cu 
ecourile locale, din presa occidentală 
de specialitate. Cealaltă Bienală, a 
Tinerilor Artişti, şi mai scăpărătoare! 
O temă perfect provocatoare, Police, 
The Police, un loc fierbinte şi îngheţat, 
Palatul Ştirbei de pe Calea Victoriei din 
Bucureşti, un cadru total. De asemenea, 
o discreţie aproape pudibondă, în deza-
cord total cu amplasamentul central. În 
mijlocul cubului şi mortal şi cultural, 
am uitat să înfund toate ieşirile la Operă 
(tabu pentru o bună seamă din artiştii 
contemporani), expoziţiile de peste 
an de la muzeele de artă, concertele, 
Anim’est + Kinofest, Salonul de BD 
care mă mai aşteaptă şi acum, şi alte 
evenimente cu parfum cultural şi/sau 
monden. Cubul este întunecat şi adînc, 
deci tulbure în detalii (iaca!).     

De la Anim’est mi-a rămas în memorie 
un film cu cîţiva sinucigaşi consecutivi, 
desenaţi sintetic şi realist, costumaţi 
în animale, cum sînt costumele promo-
ţionale uriaşe de pîslă şi vatelină, 
pentru napolitane şi sendvişuri. Nu 
este singurul pe care mi-l amintesc, 
dar acesta mă face şi azi să mă tem 
de lucruri. Dulapul meu suspendat 
adă posteşte şi acum materiale video 
şi audio, însă într-un colţ de cameră. 
Deasupra lui stau albume de artă, unul 
cu fotografii din Spania. Cam ăsta e 
2010 cultural: strălucitor ca sclipiciul 
din globuri de pom de Crăciun pisate în 
prosop, lipite pe carton.  
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The golden flat - Last carnival 
by Alexandru Potecă
Articol şi interviu realizate de Andreea Lăzărescu.

Alexandru Potecă este un artist con-
tem poran a cărui ascensiune artistică 
s-a realіzat pe baza lucrărіі sale - The 
golden flat. Apartamentul de aur este 
o lucrare care nu a urmărit să epateze, 
aşa cum se întâmplă în marea parte 
a lucrărilor contemporane de artă. 
Lucrarea sa are un mesaj, încărcătura 
obiectelor fiind una reală - o parte 
din ele i-au aparţinut, o altă parte 
le-a achiziţionat de la oameni care 
au trăit cu ele, le-au folosit, au făcut 
parte din viaţa lor. Cel mai important 
fapt legat de această lucrare este că 
mesajul pe care-l transmite este unul 
direct. Cei care o vizionează au reacţii 
ime diate - de nostalgie, repulsie, 
amu zament. Sunt genul de reacţii pe 
care ar trebui să le producă o lucrare 
de artă contemporană. Pojghiţa de aur 
pe care a atribuit-o artistul obiectelor, 
face din acest ansamblu o lucrare de 
artă care aduce  în atenţia celor care o 
vizio nează o transformare totală, dând 
va loare unor obiecte vechi devorate de 
pro pria lor funcţionalitate. The golden 
flat poate fi văzut la MNAC până pe 
data de 20.02.2011. În interviul care 
urmează Alexandru Potecă vorbeşte 
despre drumul pe care l-a parcurs în 
adu cerea apartamentului aurit în atenţia 
publi cului şi a criticilor de artă.

Când ai început demersurile pentru 
lucrarea ta?

Alexandru Potecă: Acum doi ani, în 
2008, am expus o parte din obiecte la 
Galeria Orizont şi acolo a început să 
pornească treaba. Am expus obiecte 
din casă de la mine care mă enervau şi 
mă incomodau şi am zis să le auresc. A 
început un joc la domiciliu…

Ce semnificaţie are pentru tine faptul 
că obiectele au deja o încărcătură a 
perioadei comuniste?

Obiectele aveau o semnificaţie pentru 
mine pentru că erau obiectele copi-
lăriei mele şi m-am gândit să mă întorc 
în trecut la obiectele de care eram 
ataşat, sau din contră. M-a interesat 
legătura afectivă dintre om şi obiect. 
A avut şi o parte documnetară treaba 
asta. A trebuit să umblu, să ascult 
poveşti despre obiecte. Asta a fost 
o parte interesantă. E aşa, un fel de 
antropologie urbană. 

Care a fost drumul pe care l-ai parcurs 
în a ajunge să-ţi promovezi ideea?

La început la MŢR când mi-am depus 
proiectul acolo şi lui Vintilă Mihăilescu 
i s-a părut foarte interesant. De acolo a 
început.

Te-ai gândit în momentele în care con-
cepeai această lucrare că vei fi asociat 
cu regizori români care au devenit foarte 
cunoscuţi tot pentru epoca de aur?

Nu. Mai târziu m-am gândit că poate fi 
interesant să colaborez cu ei

The golden flat. Alexandru Potecă - ansamblu
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Ce scop a avut lucrarea ta şi cum crezi 
că o percep cei care o vizionează?

Majoritatea se întorc în timp când văd 
lucrarea. Asta m-a bucurat pentru că 
fiecare venea cu poveştile lui despre 
obiectele pe care le-a avut. Vorbeşte mai 
mult despre memoria colectivă. Unii 
oameni erau mai nostalgici, alţii aveau 
o amintire mai amară, aveau repulsie. 
Ideea a fost transformată în reacţie.

În ce curent artistic se încadreaza 
această lucrare?

Nu cred că poate fi vorba numai ready 
made. Piesele sunt transformate. 

 The golden flat. Alexandru Potecă - bucătărie

Le-am transformat încărcătura. Am 
pornit de la obiecte uzate care-ţi aduc 
aminte de aminte de anumite lucruri 
şi le-am muzeificat căpătând şi o altă 
semnificaţie. Deci există şi un parcurs 
al obiectului, nu numai partea legată de 
memorie. Pleci de la uzat şi decreptit şi 
ajungi la ceva preţios.

Cum priveşti ascensiunea pe care o ai 
ca artist contemporan?

N-am preconizat că o să aiba un 
asemenea impact şi o să ajungă aşa de 
repede de exemplu la MNAC. A avut 
un impact la care nu mă aşteptam. Am 
avut multe emoţii şi mă gândeam că 

poate o să fie considertă o glumă aiurea 
care sa nu zică nimic. Sunt şi oameni 
care zic ce-i cu aiurela asta… Cum 
adică să dai cu aur nişte obiecte?.. Este 
într-adevăr şi o ironie, dar nu una care 
să şocheze. E ca o coajă. Aurul este ca 
o igrasie a fostei epoci.
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Ioana DUŢĂ

resetare 
la noi
mamele stau în roabe
şi taţii noştri nebărbieriţi le-mping
pe stradă 
noi jucăm x şi o cu doze de bere 
şi ţigări
iar noaptea se ghemuieşte
într-o căruţă sub movila de fier vechi

aici
timpul se numără în tropăitul
cailor
ce caută iarba pe sub maşini 

privesc pe geam la parafele puse 
pe scoarţa copacilor
şi-mi aduc aminte de prima zi
când mi-am tuns bretonul cu lama
şi m-am ascuns în şanţul din faţa casei

la noi
ştirile se scriu pe un cearşaf atârnat de gard
iar lumina se ghemuieşte într-o butelie

IIII

Sunt înfăşată
într-un pansament iodat
din cap până-n picioare
pe care însemnez fiecare dată
când mama a avut dreptate

desperecheat

e un pantof
dezlipit 
înghesuit sub pat
noaptea
când tu dormi cu
gura deschisă

îţi aduce aminte de tine
alergarea în jurul stadionului
dansul cu ochii închişi
dezamăgirea croşetată
cu degetele tale fine de inginer
în el înfigi în fiecare dimineaţă
câte un bileţel pe care notezi
ultimul cuvânt 

perechea lui e la mine
cu o şosetă în ea
de când am îngenuncheat
în staţia de tramvai şi am promis

o păstrez la intrarea în casă
să se ştie că doar desperecheaţii
pot înainta 
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ne-am suit într-o bărcuţă fără vâsle
ne-am luat rămas bun am împăturit într-o basma roşie
poze cu nunta părinţilor noştri am strâns flori de 
păpădie le-am întins pe fundul bărcii pentru
când ne va lua dorul de câmpie ne-am lăsat în voia
apelor strângându-ne de mână ştiind că nu ne va fi 
nici foame nici sete atingem apa printre degetele
noastre trec peşti şi solzii lor luminoşi ne tatuează
pielea 

***

de curând
m-am uitat la pozele de buletin înghesuite într-o tabacheră
de-a lui tata mare

pe spatele lor am notat anul mărimea ochilor în milimetri
şi numărul de ţigări fumate pe zi

le privesc
îmi revine mirosul sălilor de aşteptare
văd automatele de cafea şi
eu cu părul împletit chircită pe un scaun
scărpinându-mi genunchii

de-acum nu mai număr
nu mai strâng
nu mai vreau să mă ştiu cu dâre negre pe la ochi
o muscă ce se perpeleşte în faldurile unei perdele
transparente
cu pupilele dilatate

acum pozele
se fac cu ochii închişi
şi cu mâna la gură 
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patru şi şapteşpe dimineaţa
în spatele meu huruitul fabricilor de bere
din care ies oameni mirosind 
puternic a drojdie

cu cât mă îndepărtez mai mult
fabricile de bere cresc se multiplică
se subţiază prind conturul unor balize albăstrui

şi la celălalt capăt sunt eu
după câteva ore de dormit prin trenuri
la patru şi paişpe dimineaţa 
încerc inutil să îmi scot bani
de la bancomat şi un  bărbat care păzeşte 
terasa mă priveşte buimac

autobuzele cu primul schimb de subteran
încep deja să se mişte dube înalte 
umplute până la refuz

aş vrea doar să mă opresc cu 
fruntea sprijinită de suprafeţe reci
nu pot să fiu proastă acum doar atât 
e curajul vânzătoarelor care 
ies să măture trotuarul

poţi să tragi din ţigările lor
mă baţi prieteneşte pe umăr şi 
pleci nu am curajul să strig aşa cum ar trebui
frica nu trece când din stomac îţi ies paie 
şi ştii cât de aproape eşti

ai alerga de la un capăt la altul al 
acoperişului într-o singură noapte şi acolo
la capăt te-ai opri bărbaţi ar ieşi 
în stradă s-ar strânge în 

jurul tău şi te-ar privi te-ar 
obliga să tragi din ţigările lor să bei 
din paharele lor şi apoi te-ar
lovi peste faţă   

e ca şi cum până la inima mea s-ar fi trasat 
sute de dâre subţiri de benzină şi la capătul 
celălalt cineva m-ar privi în ochi 
aşteptând

aparate radio
nu mai vreau să stau aici
cercuri mari de fier îngroaşă pereţii 
ne privim pe furiş ca prin 
paharele puţin ciobite

ia-mă acasă aici 
vor să mă facă să uit
să mi se oprească în piele 
mirosul lor şi foşnetul 
aparatelor de radio

în camerele mici 
aş putea să mă opresc 
aş visa că lucrez la casa de bilete
în faţa unui carusel

tot aşa în unele clipe
când te privesc e 
ca un semn pentru ei 
se ridică şi încep să mi se 
târască pe abdomen

îţi cer să mai rămâi câteva zile
o să desfacem împreună etichetele
de pe borcane
şi o să le căutăm alte capace 

Ana PUŞCAŞU
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Anja ARSIĆ
(Serbia)

Potcoavă fericire
Coafeza Dobrila era cea mai cunoscută oaie din sat. Când a fost mică, bunica sa a învăţat-o să tundă. Pentru oi 
coafura frumoasă este lucrul cel mai important. Bunicii ei aveau frizerie şi Dobrila toata ziua era acolo. Coafeza 
Dobrila are acum şaptezeci de ani, lucrează la aceeaşi frizerie cu fiicele şi nepoatele ei. Pe zidurile frizeriei atârnă 
diplomele, pe care le-a caştigat Dobrila la concursuri pentru cea mai buna coafeză. 

În ultimii ani multe animale s-au mutat în oraş, să gasească un job. Coafeza Dobrila a pierdut mulţi clienţi şi nu 
mai avea mult de lucru. Ea era tristă şi se gândea tot mai des la vânzarea frizeriei.  Nu ştia ce o să facă, avea totuşi 
frizeria de la bunicii ei. 

Era sâmbăta după-amiază. Coafeaza Dobrila era la frizerie cu nepoata ei Ciufulita.

Nepoata Ciufulita i-a spus Dobrilei: “Bunica mea draga, mergi acasă, odihneşte-te, eu o să stau la frizerie.“ Dobrila 
a răspuns: Ciufulita, ce m-aş face fără tine? Ciufulita a rămas singură la frizerie. După jumătate de ora, s-au deschis 
uşile. A intrat un cal, cu pălărie pe cap. El a întrebat : Buna ziua, e deschis? Ciufulita a spus: Da, bine aţi venit. Calul 
a întrebat: Scuzaţi, aici lucrează doamna Dobrila? Ciufulita a răspuns: Da, normal că da, doamna Dobrila e bunica 
mea. Calul o priveşte lung şi îi spune: Mă cunosc cu bunica ta din copilarie. Bunica mea şi bunica ta erau prietene. 
M-am născut în satul acesta. Apoi familia mea s-a mutat în străinătate. Acolo am terminat şcoala. Ciufulita răspunde 
fără să stea prea mult pe gânduri: Îmi pare bine Coamici, mă numesc Ciufulita. Bunica mea povestea despre tine, 
ştiu că tu ai studiat celebra meserie pentru elaborarea potcoavelor.  Coamici: Da, asta e adevărat şi acum m-am întors 
să deschid o fabrică aici.  Ciufulita a întrebat: Tu nu ştii că toată lumea s-a mutat în oraş să gasesc un job. Bunica 
mea se gândeşte să vândă frizeria pentru că a pierdut clienţii.  Calul îi răspunde precipitat: Nu, asta nu se poate. 
Frizeria aceasta e tradiţia satului.  O să vorbesc cu bunica ta mâine. O să găsim o rezolvare. Acum dacă poţi, te rog 
să-mi tunzi coama puţin. Ciufulita i-a tuns coama Coamiciului. El era mulţumit. Ciufulita se gândea la Coamici. El 
era atât  de deştept cu un comportament aşa frumos! 

Acasă Ciufulita vorbea despre Coamici şi îi tot amintea bunicii ei că Coamici o să vine mâine la frizerie.

A doua zi de dimineaţă coafeză Dobrila era la frizerie, când s-a deschis uşa a apărut Coamici cu un buchet mare 
de floarea-soarelui. Coamici a spus: Bună dimineaţa, doamna Dobrila! Buna dimineaţa copilule! Ce faci, nu ne-am 
văzut de zeci de ani de-acum? “ Coamici a răspuns: Ieri am fost la frizeria voastră şi am cunoscut-o pe nepoată. Ea 
a tuns coama mea. Nepoata Ciufulita e foarte draguţă şi  talentată. Cred ca a moştenit talentul din familie. Dobrila: 
Asta e adevarat. Ciufuita este cea mai harnică nepoată de-a mea. Toata ziua e la frizerie cu mine, tocmai şi acum 
când n-am atât de mult de lucru. Coamici cade pe gânduri: Ciufulita a zis ieri că vă gândiţi să vindeţi frizeria. Mă 
gândeam la asta şi cred că am găsit o rezolvare. Dobrila a început să radieze.  Care e rezolvarea? Abia aştept să aud! 
Coamici îi răspunde: M-am întors în satul acesta, pentru că vreau să deschid o fabrică pentru elaborarea potcoavelor. 
Dacă deschid fabrica aceasta aici, animalele o să se întoarcă în sat,  să lucreze la fabrica mea. În felul ăsta voi veţi 
avea clienţi la frizerie din nou. Ce credeţi ?  Coamici! Ideea ta este excelentă. Mă bucur mult. Frizeria mea e salvată.   
Coamici vesel: Bine, atunci la treabă! 

Au trecut câteva luni. S-au întoars animalele în sat să ajute la construirea fabricii. Dobrila avea mulţi clienţi din 
nou şi era fericita. Coamici şi Ciufulita au devenit prieteni bunii. Ciufulita lucra toata ziua la frizerie. Când nu avea 
clienţi, se legăna pe un scaun şi privea potcoava care atârna pe colierul ei. Asta era un cadou de la Coamici.  

p r o z ă
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Mihaela POPA & Raluca PETRE-ŞANDOR

Sântana 
sau povestea memoriei colective

Sous l’histoire, la memoire et l’oubli.
Sous la memorie et l’oubli, la vie.
Mais ecrire la vie est une autre histoire.
Inachevement.
Paul Ricoeur

Proiectul  
 

 a fost coordonat 
de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc în colaborare cu 
Uni ver sitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca şi Facul-
tatea de Ştiinte Politice a Universităşii Bucureşti. 
Cercetarea antropologică şi istorică s-a desfăşurat în 
perioada 25 iulie – 05 august 2010 în oraşul Sântana, 
judeţul Arad şi s-a concentrat pe relaţiile interetnice 
precum şi pe modalitatea în care naraţiunile individuale 

formează memoria colectivă. Munca de teren a îmbi-
nat observaţia participantă, interviurile cu localnici 
(germani şi români) şi documentarea în arhivele 
judeţene. 

Interesul faţă de Sântana provine din modificările 
aduse de regimul comunist în harta etnografică a 
zonei (populată majoritar de germani) prin colonizare 
cu români originari din Munţii Apuseni. Astfel, 
principalele teme abordate în cercetare au fost depor-
tarea etnicilor germani în URSS, colonizarea şi 
colectivizarea, tradiţiile nemţeşti, traiul în co mun 
şi activităţile sociale precum şi emigrarile (i)legale. 
Articolul de faţă pune accent pe modul în care mo-
mentul colonizarii face obiectul memoriei indi vi duale 
şi colective prin istoria orală. 

În viziunea lui Paul Ricoeur, cunoaşterea istorică 
face parte din memoria colectivă şi individuală, 
reprezentând o etapă către înţelegerea şi definirea 
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sinelui1. De altfel, Maurice Halbwachs, în lucrarea 
Les cadres sociaux de la memoire, consideră că 
mentalitatea socială nu este altceva decât memorie, 
conţinutul acesteia fiind organizat în jurul amintirilor 
colective. Convingerile sociale, indiferent de originea 
lor, au un dublu caracter – pe de o parte vorbim 
de tradiţii sau memorii colective, pe de altă parte, 
de convingeri, care sunt rezultatul interpretării 
prezentului2. Memoria, în interpretarea lui Halbawchs, 
reprezintă o formă de organizare a amintirilor, ceea ce 
înseamnă că memoria colectivă este legată mai mult de 
conotaţiile culturale, decât de cele psihologice3. Cu alte 
cuvinte, pentru ca un individ să îşi poată evoca propriul 
trecut, trebuie să apeleze la cei din jurul său pentru 
a-l confirma sau infirma, dar şi pentru a completa 
cunoştinţele despre unui anume eveniment. Aşadar, 
amintirile sunt determinate de către ceilalţi, chiar dacă 
aceştia nu au fost direct implicaţi în evenimentele 
respective. Bazându-ne pe acest cadru conceptual, 
aplicat în interpretarea rezultatelor cercetării din 
Sântana, putem observa că memoria nu reprezintă 
doar un proces de înregistrare, ci şi un proces social de 
construcţie şi reconstrucţie4.

Memoria colectivă este construită din fragmente 
individuale, adesea influenţate de statutul social şi 
vârsta celui intervievat. Subiectul colonizării este 
amintit în tablouri diverse, de la imagini estompate 
până la dinamica retrăirii „invaziei”. Colonizarea a 
presupus, grosso modo, popularea caselor germanilor 
cu familii de etnici români, provenind în mare parte din 
Munţii Apuseni. Acest proces se încadrează în politicile 
de stat de „românizare” şi de uniformizare, impuse în 
primii ani ai regimului comunist, fenomen corelat cu 
debutul colectivizării. 

Diferenţa la nivel discursiv apare în primul rând 
datorită vârstei − în timp ce etnicii germani intervievaţi 
erau foarte tineri în momentul sosirii coloniştilor, 
neputând percepe conştient implicaţiile noului fenomen 
(fapt ce în prezent duce la formarea unor imagini 

difuze), românii rememorează perioada respectivă 
dintr-un unghi activ, implicat. 

„Care vrea, să meargă la Sântana!” este explicaţia unuia 
dintre coloniştii români, Marţian Macarie, privind 
sosirea lor în casele germanilor. Asemenea interpretari 
pot fi găsite în majoritatea interviurilor realizate 
cu români, semnificând astfel transformarea lor în 
convingeri colective. În ceea ce priveşte concepţia 
germanilor, sosirea coloniştilor români a fost resimţită 
ca o invazie a spaţiului intim. „Nici măcar nu ne-au 
întrebat dacă avem loc sau nu!”, răspunde Theresia 
Binder.  Aceste convingeri stau la baza definirii Sinelui 
în raport cu Celălalt, relaţiile interetnice fiind puternic 
marcate de imagini preconcepute: „Când oamenii 
au început să se cunoască, deja nu a mai fost vreo 
problemă. Atunci fiecare şi-a dat seama: noi am fost 
traşi pe sfoară, ei au fost traşi pe sfoară.”, mărturiseşte 
Martin Merle. 

Astfel, memoria reprezintă atât un reper al trecutului 
cât şi o activitate raţională ce provine din condiţiile 
actuale ale societăţii. Memoria joacă rolul unei medieri 
cu prezentul, referindu-se la un trecut ce necesită 
analiză, interpretare si înţelegere, şi care se constituie 
într-un orizont al acţiunilor viitoare5. Instrument al 
continuităţii memoriei, istoria orală este una dintre 
sursele esenţiale ale cercetării antropologice. Proiectul 
capătă importanţă prin autenticitatea mărturiilor orale 
puse faţă în faţă cu realitatea regimului comunist. 

1 Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Editions de Seuil, Paris, 2000, p. 3.
2 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, Paris, 1994,  
pp. 295-296.
3  Maurice Halbwachs, Memoria colectivă, trad. Irinel Antoniu, Institutul European, 
Iaşi, 2007, p. 95.
4 Charlotte Linde, The Acquisition of a Speaker by a Story: How History Becomes 
Memory and Identity în Ethos, vol. 28, 2000,  nr. 4, pp. 608-632.
5 Smaranda Vultur, Discursurile memoriei în România post-comunistă cu privire la o 
arhivă de istorie orală, în Istoria recentã în Europa: obiecte de studiu, surse, metode, 
2000, p. 213, http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/istoria. pdf.
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untem pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru 
expoziţia în care vom prezenta rezultatele cercetării de 
teren în care am fost în această vară. Îmi voi lua, totuşi, 

răgazul de mă detaşa de orice fel de detaliu organizatoric 
pentru a privi retrospectiv la acest proiect. Un exerciţiu util, 
fără îndoială. L-am încercat şi la întoarcerea de pe teren, 
când întrebările lăsate deschise de experienţa studiului 
empiric erau numeroase şi, spun cu toată sinceritatea, mult 
mai încâlcite. Puteam însă şi atunci, la fel ca acum, să afirm 
faptul că în mintea mea se născuse o curiozitate. Despre 
această curiozitate intelectuală am decis să vă vorbesc aici 
preţ de un articol.

Pentru a vă introduce în atmosfera Sântanei, unde am petre cut 
aproape două săptămâni vorbind cu localnicii, foto grafiind sau 
chiar participând noi înşine la Kirchweih, marea sărbătoare 
a germanilor, voi începe firesc prin a oferi câteva informaţii 
despre istoria şi memoria locului. Devenită din 2003 oraş, 
Sântana este situată în vestul ţării, la 28 km de Arad şi 20 
km de graniţa cu Ungaria. Comuna avea, până în 1945, o 
populaţie majoritar germană, alături de câteva familii de 
maghiari şi evrei, în timp ce în Comlăuş, satul alăturat, trăiau 
români şi germani. Perioada cercetată începe cu anii de după 
război, continuând prin comunism şi postcomunism, până 
astăzi. Vorbim astfel despre o înşiruire de etape esen ţiale 
din viaţa acestui oraş, pornind de la exproprierea etni cilor 
germani, deportarea lor în fosta Uniune Sovietică, „colo ni-
zarea” cu etnici  români, procesul de colectivizare, până la 
emigrarea în Germania a unei consistente părţi a comu nităţii 
germane şi situaţia actuală a Sântanei. Date fiind aceste 
condiţii, cercetarea şi-a propus să exploreze etnografic şi 
istoric felul în care membrii celor două comunităţi etnice 
dominante, cea germană (şvăbească) şi cea română, reme-
morează şi interpretează aceste episoade din istoria locului.

N-am plecat pe teren înainte de a fi averizată destul de 
politicos că dacă statul la palavre cu bătrâneii nu este, citez, 
„ceaşca mea de ceai”, atunci poate că ar fi mai bine să-mi 
caut altă ocupaţie ştiinţifică estivală. N-am zis nici da, nici 
nu. De unde era să ştiu eu despre astfel de ceşti de ceai, când 
nu avusesem niciodată până atunci o astfel de experienţă 
de studiu? Îmi căzuseră în mână vreo câteva volume despre 
contexte etnice mai mult sau mai puţin similare şi evoluţia 
lor sub comunism. Mi se părea interesant, dar din bibliotecă 
n-aş fi putut aprecia cu prea mare precizie impactul pe 
care studiul etnografic l-ar fi avut asupra deschiderii mele 
ştiinţifice ulterioare. Cât despre metodele unei astfel de 
cercetări, acestea-mi lipseau sau rămăseseră neatinse în 

Cristina GOLOMOZ

Despre întrebări deschise şi curiozităţi

„trusa” mea personală, căci, până atunci, preferam să observ 
doar. Nici cercetarea „micro” nu mă atrăgea prea mult, deşi îi 
înţelegeam atât rostul, cât şi importanţa ştiinţifică. 

Pe de o parte, formaţia academică (ştiinţe politice) mă adu-
sese, cred, în acest punct. Pe de cealaltă, ea se lipise perfect 
pe un profil favorabil, explorările conceptuale făcându-mi 
întotdeauna plăcere şi ocupându-mi mare parte din lecturi 
şi reflecţii. Preferam să mă lupt cu lucruri „mari” de tipul 
„fenomenelor de rememorare”, „justiţiei de tranziţie”, 
„moştenirilor” ori al altor chestiuni pe care le învăţasem la 
şcoală. De altfel, mă aflam într-o perioadă în care devoram 
pur şi simplu tot ce-mi cădea în mână pe subiectul „memoriei 
colective” şi apucasem să citesc vreo doi-trei autori mari. 
Cum mă consideram a fi încă într-un proces de construcţie a 
cadrului teoretic pentru viitoarea mea cercetare şi încercam 
să acumulez cât mai mult la acest nivel, începuseră să mă 
sperie întrebările de tipul: „bine, bine, dar ce anume din acest 
larg domeniu vă interesează mai precis?”. Primul contact cu 
studiul empiric era, deci, cum nu se poate mai binevenit. 

fost plăcut, foarte interesant, dar nu uşor, mai ales că 
deseori atingeam în interviuri puncte sensibile 
pre cum pierderea proprietăţii, sărăcia de după 

război, dramele familiale cauzate de deportări ori schimbările 
abrupte, produse de strămutarea unor localităţi întregi. Am 
reflectat mult timp după aceea la felul firesc sau chiar 
nostalgic în care oamenii vorbeau despre un trecut dureros. 
Cum e posibilă această nostalgie, cum se inversează semnul 
emoţiei în chestiunea memoriei − un concept definit prin 
excelenţă chiar de această încărcătură? Fără a spera că am 
găsit o explicaţie definitivă pentru acest cadru, ofer acum un 
răspuns la această întrebare ce va rămâne una deschisă pentru 
mine. Fenomenele de rememorare nu sunt doar graduale, ci şi, 
într-un fel, vii. Cu alte cuvinte, acestea urmează îndeaproape 
traiectoriile de viaţă ale actorilor individuali şi ale comunităţii 
din care aceştia fac parte. Împărtăşesc momente fundamentale 
de viaţă, precum naşterea, matu rizarea sau bătrâneţea, o etapă 
în care reconcilierea şi estomparea devin cuvintele cele mai 
potrivite pentru a descrie realităţile. În interiorul acestui 
cadru, amintirea trecutului dureros devine, odată cu trecerea 
timpului, din ce în ce mai ştearsă şi îndepărtată emoţional. E 
aproape o altă lume; o lume care, oricât de grea, este reme mo-
rată de multe ori cu nostalgie, căci „pe-atunci era[u] tineri”.

Dincolo de aceste valenţe ştiinţifice, experienţa de teren 
a fost pentru mine un moment de construcţie intelectuală: 
momentul în care curiozitatea pentru empiric s-a născut. 
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Alexandru VAKULOVSKI

Pe drum

100% România 
sau cu Andrei Gheorghe la Antoneşti

Uneori cred că e nasol să fii ve-
de tă pe bune. Aşa cum e Andrei 
Gheorghe. Oriunde te-ai duce – toţi 
te recunosc. Toţi vor să se bage 
în seamă. Dar Andrei şi-a asumat 
rolul: Dacă eşti Rege, nu te poţi 
ascunde – vedem pe situl lui.

După o înregistrare la Salutare 
na ţiune, i-am spus că merg în 
Antoneşti. L-am întrebat dacă nu 
are chef să vină. Normal, majo-
ri tatea vedetelor sunt şi foarte 
comode şi fiţoase. Dar un rege 
trebuie să ştie pe ce lume trăieşte 
– aşa că Andrei a acceptat pe loc.

„Moldova e o ţară uşor de cucerit” 
– a zis după ce a observat că nu 
se mai termină câmpia. Am oprit 
la Căuşeni de unde i-a luat mamei 
un ghiveci cu nişte flori foarte 
frumoase. 

Pe Marcel, căţelul nostru, l-a cucerit 
în câteva secunde. E prima oară 
când l-am văzut pe Marcel că nu 
mă bagă în seamă. Şi mai mult – a 
devenit extrem de gelos când l-a 
văzut la Andrei în braţe pe Mişutka, 
pisicul nostru.

După ce am mâncat (lui Gheorghe 
i-au plăcut mult cartofii din supa 
de pui – sunt ca în copilărie, ca-n 
supele bunicii, a zis), ca orice mol-
dovean adevărat – l-am dus în beci. 
Ca să mă dau şi eu mare! 

Aveam şi cu ce – pe lângă tradi ţio-
nalele butoaie de vin, mama a scos 
nişte samahon de peste 16 ani! 

Seara s-a încheiat în bibliotecă, 
Andrei şi-a căutat o carte, cu care 
l-am găsit a  doua zi, citind sub nuc.

Deşi a trebuit să plecăm mai repede 
(Andrei a fost invitat la o emisiune), 
l-am dus rapid şi la fosta mândrie a 
străzii, brigada de tractoare. Casele, 
beciul, fântâna, de fapt cam tot – a 
fost distrus. Moldovenii ca nişte 
gospodari adevăraţi au cărat totul 
acasă – de la tractoare, la stâlpi. Cred 

că a fost singurul loc pe care Andrei 
Gheorghe n-a vrut să-l cucerească.

Timişoara la 
Chişinău
100 % România, Moldova e 
România, Basarabia – Pământ Româ-
nesc: puteţi vedea aceste ins cripţii 
atât în Chişinău, Căuşeni, Ştefan 
Vodă – cât şi în Bucureşti, Braşov sau 
Timişoara. Simţim la fel. Doar graniţa 
şi alte lucruri nesem  nificative ne 
încurcă să fim împreună.
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Dar de când m-am întors în Chi şi-
nău – am observat că tot mai mulţi 
români din România vin în Moldova. 
Unii vin în vizită sau pentru un 
proiect, alţii rămân cu totul. Ceea ce 
mi se pare chiar mişto. 

Joi, 18 noiembrie, a continuat 
proiectul Interferenţe. Chişinău 
– Timişoara. Din partea Cenaclului 
Pavel Dan al Casei de Cultură a 
Studenţilor din Timişoara au venit 
scriitoarele Ana Puşcaşu, Beatrice 
Serediuc, Ioana Duţă şi Octavia 
Sandu. La Chişinău în gară le 
aştepta Moni Stănilă, soţia mea, 
pe care am cunoscut-o acum un an 
chiar la InterferenţeJ

Deşi Basarabia e România, trebuie 
să recunosc că avem destui gopnici 
şi bâci care-s în stare să se ia de 
cineva, dacă aud că vorbesc „prea 
româneşte”. Din păcate de fete s-au 

luat de câteva ori astfel de bâcălani 
atunci când n-am fost cu ele.

Proiectul a început la squatul 
Centro 73. La lumina lumânărilor, 
fetele au citit şi noi am ascultat. În 
timpul lecturii nimeni n-a scos nici 
o vorbă, deci vă daţi seama, a fost o 
atmosferă super. A urmat o discuţie 
lungă despre literatură, la care au 
participat Dumitru Crudu cu tinerii 
scriitori de la atelierul Vlad Ioviţă, 
Vladimir Us, Fix şi aţi spectatori. 
Înainte de a pleca din squat – Fix şi 
neastâmpăratul Marinică au avut un 
recital la tobe. La care şi-au încercat 
talentul şi fetele din Timişoara.

Vineri, când eu dormeamJ, tine-
rele scriitoare au citit la liceul 
Spiru Haret. Le-am recuperat după, 
la Salutare naţiune cu Andrei 
Gheorghe, unde Ana Puşcaşu şi 
Beatrice Serediuc au fost invitate. În 

tabere diferite la emisiunea despre 
educaţie! După care ne-am plim bat 
prin Chişinău şi le-am arătat câteva 
localuri. Ne-am culcat pe la 6, deci 
vă daţi seama că nu m-am trezit la 
10, când scriitoarele de la Cenaclul 
Pavel Dan au citit la atelierul de 
scriere creativă Vlad Ioviţă.

Sper că le-a plăcut la Chişinău. Pe 
30 noiembrie Chişinăul va merge 
în Timişoara. Pe 1 decembrie vom 
serba împreună Unirea. Interferenţe 
Timişoara – Chişinău e un proiect 
foarte fain, care sper că va dura. 
Suntem cu toţii 100 % România. 
Păcat de graniţă... Astfel de proiecte 
ne arată cât de inutilă şi de absurdă e.


