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Iată că anul acesta nu se mai serbează ziua
Eminescu în chip oficial. Conform unei legi, din

iniţiativa academicianului E. Simion, data de 15
ianuarie devine „Ziua culturii naţionale“.
Comunicatul Ministerului Culturii arată de parcă ar
fi fost scris de un elev de clasa a şaptea care se ţine de
năzbâtii în loc să înveţe pe de rost poezii de
Eminescu, întru recitarea lor pe scenele patriei;
motivaţia alegerii acestei date este, surpriză!, naşterea
eminesciană, dublată de importanţa poetului
bucovinean, după cum reiese din citatul din Noica,
un clişeu care deja provoacă reacţii digestive nefaste.

Legea „obligă“ instituţiile publice să „reflecte“
evenimentul, orice va fi însemnând aceasta.
Comunicatul elucidează faptul că Ministerul va
publica anual un soi de îndreptar pentru organizarea
manifestărilor publice destinate celebrării „culturii
române“, data de 15 ianuarie devenind, pe această
cale, „o sărbătoare autentică pentru toţi cetăţenii
României“. Şi iată ce se petrece, concret: se depun
flori la monumentele poetului „naţional“ din
Bucureşti, se dau premii pentru poezie la Botoşani, se
cântă şi se recită la Ploieşti. Cetăţenii sunt îndemnaţi
de înaltele foruri să marcheze evenimentul cu o
floare, un gând, o poezie. Academicianul E. Simion
susţine că aceasţă zi trebuie să fie una de evaluare a
proiectelor naţionale: dicţionare, tratate de istorie,
fapte de cultură. Adică, vorba poetului, toate-s vechi...

Pentru a ieşi din monotonia generală a zilei

Eminescu, inventatorii culturii neamului ne servesc
această surpriză de proporţii a cântecelor, poeziilor şi
premiilor literare, fiind „obligaţi“ să ne simţim
români, sub aura tutelară a poetului. Să ne reevaluăm
dicţionarele şi tratatele de istorie, să cumpărăm flori,
să cântăm şi să dansăm, mândri că ne aflăm în ţara
binecuvântată, oaza de latinitate. Mă întreb în ce
lume trăiesc aceşti oameni şi îmi dau seama imediat
că nu e aia în care ne aflăm şi noi. Ce-ar fi de făcut:
dicţionarele nu sunt atât de bune, trebuie să investim
în altele, care să legifereze revenirea la vechile

norme; tratatele de istorie creează o imagine falsă
a ţării noastre, trebuie tipărite pe miere cu litere
de lapte; cluburile stau goale pentru că nu se
recită Somnoroase păsărele într-însele, trebuie

acordat un ajutor financiar pentru rectificarea acestei
probleme capitale; florile, de orice specie, vor purta,
în data de 15 ianuarie, portretul şi semnătura lui
Eminescu pe petale; fiecare individ care locuieşte în
această ţară, indiferent de etnie, se va declara
descendent al poetului şi va purta un tricou care să
ateste această calitate; mediile de informare în masă
vor analiza, pe tot parcursul zilei, dicţionarele
Academiei, pentru a arăta poporului cum se vorbeşte
corect limba lui Eminescu.

Venind de la nişte indivizi rupţi de lume,
iniţiativa aceasta nu poate decât să înfigă
bomboana pe coliva culturii „naţionale“. Sistemul
de educaţie, universităţile, cu tot cu diplome şi
clanuri, faptul că până şi la Medicină se copiază la
examene, neimplicarea celor care-şi spun
„intelectuali“ în viaţa publică petru apărarea
minimei morale culturale pe care se presupune că o
reprezintă, activităţile de cercetare ale Academiei
care nu fac decât să stoarcă nişte fonduri demne de
o soartă mai nobilă, prieteniile care nasc, prin
procese alchimice, competenţe, toate acestea sunt
ocultate. În locul discuţiei civice şi a implicării
publice în viaţa societăţii de azi, ni se predă
obligaţia de a fi bucuroşi de 15 ianuarie, ni se dă un
spectacol ieftin (pentru noi, privitorii, dar pentru
alţii, cine ştie?), cvasi-electoral, care nu are absolut
nici un sens, intitulat foarte pompos „Ziua culturii
naţionale“. Micii şi berea lipsesc pentru că este
criză. Dacă-l vreţi şi pe Guţă la microfon, trebuie să
fiţi de acord cu încă o tăiere de 25 la sută din
salariile bugetarilor, omul ăsta nu e ieftin, are
valoarea lui. Cu toate aceste lipsuri, vă urăm, totuşi,
vizionare plăcută!
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Heligoland este al 5-lea album de studio al
celor de la Massive Attack. Aşteptat timp de 7
ani (excluzând mai puţin convingătoarea
implicare în coloana sonoră a filmului Danny
the Dog din 2004), albumul ne dezvăluie, cu
puţin înainte de lansarea din februarie,
Paradise Circus, un single însoţit de un
videoclip interzis minorilor ce prezintă gloria
şi decăderea unui star porno a anilor 70. Un
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puternic impact, pe măsură promovat, face ca
aşteptarea să devină aproape insuportabilă.

Albumul, după o primă audiţie, a fost atât de
pătrunzător încât orice cronică citită pe net

s-a dovedit a fi total irelevantă. Ploaie,
halucinaţii, iarnă, dragoste, introspecţie,
creativitate, regret, frică, tristeţe plus ceva
asocieri social-politice ce mai intervin atunci
când eşti atent la versuri, albumul te lasă pur
şi simplu cu gura căscată, atât prin sound cât
şi prin profunzimea vocilor superb alese.

Pray for Rain este melodia melancolică ce
are un minunat sample de pian pe fundal şi

Massive AttackMassive AttackMassive AttackMassive AttackMassive Attack
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aportul regretatului baterist Jerry Fuchs (The
Juan MacLean, LCD Soundsystem, Maserati),
cu discrete elemente synthpop specifice
anilor 80, elemente ce devin mai evidente în
partea a doua a piesei şi completând vocea lui
Tunde Adebimpe de la TV on the Radio.
Babel adaugă un plus de tensiune atmosferei,
cu un tempo alert dar cald şi apăsător, în timp
ce Martina Topley-Bird şi chitara post-punk
pe alocuri inversată ŕ la Frusciante
desăvârşesc piesa, iar eu îmi observ umbra
capului cum se mişcă cu căşti cu tot pe ritmul
ameţitor şi complet al ansamblului de viori şi
electronice de la sfârşit, viori ce capătă un
ecou şi o tonalitate parcă scăpată de sub
control în debutul Splitting the Atom, o piesă
cu percuţie profundă, voci ambientale perfect
aranjate şi contribuţia vocală de poveste a lui
Grant Marshall, Robert Del Naja şi Horace
Andy. Artistul reggae al anilor ‘70 îşi aduce
aportul şi pe Girl I Love You, o piesă
puternică ce mă determină să mă gândesc un
pic şi la albumele mai vechi ce au adus pe
Massive Attack la statutul de inovatori. Avem
un bas electric şi o tobă rock cu fantomatice
efecte ambientale ce se desăvârşesc în
nebunia sunetului şi a trăirilor printr-o
agresivitate şi tensiune a ansamblului de
alămuri al căror suflu îţi face pielea găină, un
context paradoxal şi inedit specific artiştilor
cu adevărat speciali, dacă ne gândim că totuşi
avem de a face cu o piesă de dragoste cu
versuri siropoase! Psyche este o melodie ce

începe cu un nu prea promiţător beat
minimal şi dub, beat ce ne alungă
pesimismul în doar câteva secunde printr-o
trecere scurtă specifică reggae-ului şi prin
apariţia unei blânde linii melodice formată
în primă instanţă din două note ambientale
şi cu ecou pe superba voce a Martinei Topley-
Bird. Sintetizatorul devine mai evident în
Flat of the Blade, unde anxietatea creşte o
dată cu tensiunea ansamblului de suflători
simfonice, într-un context cu tempo scăzut şi
cu vocea lui Guy Garvey de la Elbow, însă
tristeţea împărtăşită în Paradise Circus de
vocea lui Hope Sandoval, alături de
nostalgicul pian şi de clopotele cu xilofon,
mă determină să par mai afectat decât în mod
normal de ploaia de dincolo de fereastră.
Robert Del Naja ilustrează vocal Rush
Minute, pe o chitară fără distorsiune ce ne
face să ne gândim puţin la Joy Division şi la
un context hipnotic şi neliniştit mai ales pe
parcursul refrenului şi finalului, iar calmul
chitarei acustice şi a discretei tamburine din
Saturday Come Slow, alături de nevoia de
iubire a lui Damon Albarn (fondator Blur şi
Gorillaz), tind să ne transpună, totuşi, în
realitate. Atlas Air, dominată de o temă strong
de orgă ce sugerează din nou nelinişte şi
dinamism, dispune de un tempo disco brut şi
înfricoşător şi atât de complex încât vom
distinge şi un mic pasaj de percuţie orientală
urmat de sunete sintetice, timp de aproape 8
minute.

„Partea ciudată cu noi este că, deşi ne-am
format într-un mediu cu o muzică plină de
influenţe şi sample-uri din cele mai diferite
surse, iar în prezent experimentăm şi
atingem extremul adesea, mereu am atenuat
acest aspect încercând să spunem o poveşti; şi
pentru că lucrăm cu o mulţime de vocalişti
povestind atâtea, este important să fim
coerenţi“, spune Robert Del Naja în presa
britanică.

Heligoland este un album ce-ţi pătrunde
prin pori, un album vivace şi care transmite
perfect mesajul dorit de Massive Attack. Este
un album imposibil de trecut cu vederea,
fiind una dintre cele mai reuşite apariţii a
anului 2010.
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- Salutare. Ne bucurăm să vă vedem iar cântând
ca partizanii. Cum s-a adunat noua formulă
PARTIZAN şi cât de mult se deosebeşte din punct de
vedere muzical de formaţia pe care o ştiam înainte?

Artan: Direct la obiect, direct la subiect, direct la
predicat.

Muzical se deosebeşte doar prin maniera nouă a
celor doi noi veniţi - Radu şi Robin.

Robin Proca: Partizan are o viaţă proprie, aproape
independentă de deciziile membrilor ei; ceea ce se
numeşte acum Partizan a luat fiinţă prin propria
voinţă, aşa cum într-o zi te trezeşti şi toţi copacii sunt
desfrunziţi sau se face întuneric ridicol de devreme şi
nu ştii exact cum s-a ajuns la asta. „Nu e ora cinci, e
ora patru. Şi vezi că eşti basist în Partizan”.

„Cântãm„Cântãm„Cântãm„Cântãm„Cântãm
binecunoscutbinecunoscutbinecunoscutbinecunoscutbinecunoscuteleeleeleeleele
piese Ppiese Ppiese Ppiese Ppiese Pararararartizan…“tizan…“tizan…“tizan…“tizan…“
Interviu cu formaţia PARTIZAN de Mihai Vakulovski

Radu Moldovan:  S-a adunat cam cum se
adună treburile bune de obicei: dragoste la prima
vedere . Din punct de vedere muzical, formaţia tot
aceleaşi piese cântă, dar cu antrenul mai potrivit
stilului, aş zice...

- Am văzut că la Peninsula aţi cântat piesele
cunoscute, care merg foarte bine la public. Albumele
Partizan mai pot fi cumpărate de undeva? La
concerte putem găsi aceste albume?

Artan: Avem doar câteva luni de la înfiinţare şi
începuturile sunt întotdeauna mai dinamice. Am
cunoscut mulţi oameni în această vreme. A fost o
experienţă grozavă, dar ne-a costat ceva timp, astfel
încât nu am pregătit decât 16 piese. Ar mai trebui
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16 şi unele chiar noi.
Albumele nu mai sunt pe piaţă. Poate mai scoate

Cat Music ediţii noi.
Robin Proca: Albumele Partizan mai pot fi

cumpărate de la oamenii care au avut inspiraţia să le
cumpere atunci când erau vândute la liber. Dar ceva
îmi spune că acum trebuie să faceţi o ofertă foarte
generoasă.

- În turneul în care sunteţi ce playlist aveţi? La ce
se poate aştepta publicul?

Artan: Deci, astea 16 piese şi ca aşteptări noi
promitem Măiestrie, Abnegaţie şi Profesionalism.

Robin Proca: Indiferent de playlist, publicul
trebuie doar să ştie că nu trebuie să se simtă prea în
siguranţă.

Radu Moldovan: Cântăm binecunoscutele piese
Partizan, cu câteva mici surprize la partea de
interpretare.

- De la refacerea formaţiei aţi creat piese noi?
Cum sunt ele? Ce stil au? Cine face versurile şi cine
compune melodia?

Artan: Sunt în proiect vreo două-trei piese noi
făcute de Răzvan de obicei şi la care sunt prezent
mereu la confecţionarea textului. Ele sunt piese
frumoase, pentru că sunt tinereşti şi sunt în stilul
acoperitor din care facem parte noi   PostPunk.

Robin Proca: Da. Mişto. Modern. Cine e? Cine e?
Radu Moldovan: Artan şi Suedezu ştiu mai bine.

- Fiecare dintre membrii formaţiei Partizan a
cântat sau încă mai cântă şi-n alte formaţii, Timpuri
Noi fiind cea mai cunoscută, fireşte. E greu să treceţi
de la stilul formaţiilor unde mai cântaţi la stilul
Partizan?

Artan: Vă voi răspunde în numele meu: Eu sunt
Artan de la formaţia Partizan. De-a lungul vieţii am
fost la Timpuri Noi şi eu, şi Răzvan, dar colegul nostru
Dan Iliescu ne-a rugat să continue el povestea.

Răzvan şi Artan trebuia şi ei să-şi găsească un
nume.

E greu să nu-ţi urmezi calea.
Robin Proca: Nu e deloc greu. Cânt la fel, numai

că pe un instrument mai mare şi zâmbesc mai mult.
Radu Moldovan: Deloc greu. Mai mult,

experienţele anterioare nu reprezintă un impediment,
pentru că tot din rock venim şi tot către rock vom
merge. Ca atitudine, adică.

- Cât de tare rimează Partizan cu Artan? E
posibilă o existenţă a formaţiei Partizan fără liderul
ei? (Nu ne dorim asta, fireşte, e doar o
provocare…)…

Artan: Năşicu Radu Munteanu când ne-a propus
numele „Partizan“ a zis că e benefică rima, noi voiam
să ne numim „Veveriţa Mariana“. Partizan e mai
guerilos-under-grabnic.

„Veveriţa Mariana“ e mai zglobie.
Nu este posibilă existenţa Partizan fără Răzvan.
Robin Proca: Partizan rimează cu Artan dacă

melodia e destul de rapidă. Iar Pink Floyd fără Roger
Waters este ca Pink Floyd cu Ozzy Osbourne.

Radu Moldovan: Rimează foarte bine, şi rimează
şi cu Răzvan, şi mai rimează şi cu Radu, şi cu Robin.
Şi... cam atât, deocamdată.

- Dacă lucraţi la un nou album… v-aţi gândit
la un titlu al albumului deja? (Întreb asta pentru
că, până acum, titlurile au fost foarte sugestive,
„Păpuşa masculină“ şi „Am cu ce“, mai puţin

Artan
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„Bucureşti“, ca denumire).

Artan: Da, vor fi poate două albume: 1. „Piese Noi“
şi al doilea: 2. „Timpuri Noi anii ̀ 80“.

Robin Proca: Greşeşti cu „Bucureşti“. E mai cu ce
decât „Am cu ce“. Daca Bucureşti nu e sugestiv, nimic
nu e. În fine, următorul album se numeşte Codul
Bunelor Manele.

- Când sunt întrebaţi ce formaţie românească le
place, băieţii de la Zdob şi Zdub mereu încep lista
(cam scurtă) cu Partizan. Vouă ce formaţii actuale
vă plac?

Artan: Mie îmi plac poate mai multe formaţii
româneşti, întâmplător, bineînţeles şi Zdob si Zdub,
nu numai că facem parte dintr-un stil comun, dar mai
ales pentru că sunt foarte tari. Iar despre o listă cu
formaţiile româneşti care-mi plac nu vreau să mă
extind acum, pentru că nu aş putea s-o fac pe loc fără
să greşesc. Dar oricum îmi pare foarte bine că lista e
aşa mare.

Robin Proca: Am fost la câteva concerte The
Backstabbers şi Toulouse Lautrec şi nu mi-a displăcut.
În rest, dă-ne, Doamne, măcar puţin mai mult. Dar
nimeni nu trebuie să treacă prin viaţă fără să vadă
măcar un concert White Walls şi/sau Amsterdams.

Radu Moldovan: Trebuie să recunosc că-mi place
Guess Who (dintre trupele mai „pe valul românesc“).
Şi în rest, o (destul de bună) parte din trupele
româneşti ce se aud pe radio-urile de rock de pe
meleaguri.

- Ce muzică ascultaţi între turnee, în drum spre
următorul concert? De exemplu, ce aveţi acum în
MP3?

Artan: DJ de serviciu a fost până acum Pipai, care
ne-a pus muzică astfel încât am trecut ca prin urechile
acului să nu primim şi o porţie de Gentle Giant. Noi
vom face cu rândul la dj-ing în maşină, ca să
comunicăm mai bine.

Robin Proca: Dacă aş avea un mp3, aş avea pe el
Lucie Thorne, Grinderman şi LCD Soundsystem. Dar
n-am, aşa că răspund degeaba.

Radu Moldovan: Muse. Mda. Atât, deocamdată...
Şi poate un pic de Thievery Corporation, pentru
relaxare.

- Când nu sunteţi în turnee ce vă place să faceţi?
Care-s hobby-urile voastre?

Artan: Când suntem în turnee ne place: să
concertăm, să vizităm, să petrecem frumos… Iar când
nu suntem în concerte ne place: să repetăm, să
vizităm, să petrecem frumos…

Robin Proca: Când nu suntem în turnee stăm la
coadă la supermarket şi ne plângem de preţul exagerat
al iPhone-urilor. Sau petrecem frumos.

Radu Moldovan: Îmi place să mă plimb prin
oraşele pe unde ajungem, pe cât ne permite timpul, şi
să prind „pulsul” locului. Îmi place să „degust“
mâncăruri şi băuturi de prin părţile locului. Dar, în
principiu, îmi place să stau cu gaşca şi să ne facem de
cap.

Rocka-Rolla
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Alice Alice Alice Alice Alice DROGOREANUDROGOREANUDROGOREANUDROGOREANUDROGOREANU
(Ploieºti,

alicedrogoreanu@yahoo.com)

În 2 zile vine Crăciunul peste noi. E vacarm, e cald,
e hieneală după pâine, după panettoni. La casă

lumea e agitată, casiera formal amabilă. Toată
lumea e cu nervii pe moaţe şi când ies din
supermarket mă aştept să văd mitraliere, taburi şi
poziţii de atac. De la uşile glisante încolo următorul
pas îl pun fix pe cer. Cu sacoşa în braţe fleoşcăi prin
zăpada din parcare şi asta e cea mai puternică
senzaţie pe care o am. Un cer albastru de Ucraina
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Motto : “The Great Depression caused

many photographers to consider the camera as
an instrument of social change”

intens şi neobişnuit. Ridicat de felinare. Pare şi mai
albastru datorită lor. Felinarele sunt banale jegoase
model mouse neschimbate de 30 de ani. Dar acum
sunt aberant de albe, acum intensifică demenţa asta
de viziune. Undeva departe se naşte o idee de roşu
dintr-un morman de culori care mănâncă unele
din altele şi primul meu gând e photoshop curat,
frate. Şi-mi  pipăi aparatul. Să scot capacul de pe
obiectiv şi să-i dau setări să iasă Ucraina ţais şi
blocurile proiectate pe nori una cu norii city of god.
Dar ăsta nu e oraşul minune, cerul lui nu e
niciodată curat - albastru nici atât. Cerul de Ploieşti
are farmecul cârpei de şters pe jos şi izuri diverse de
noxe. Dar a nins câteva zile la rând şi iarna e fată
bună, asta ştie să facă: îmbracă urbanu’ sec ,
gunoaiele şi anodinul cu haine  curate. Cu  stări
sufleteşti şi mai ales cu magie. Stau în mijlocul

pe zebrã. mãrunþiº.
©alicedrogoreanu
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parcării şi fac la pistol automat zeci de cadre. Apăs
cu sentimentul că asta e istorie.

Un nene cocoşat îmi ţipă ceva în ureche. Are un
braţ de ziare locale. Numai 50 de bani, doamna,
numai aici găsiţi, numai 50 de bani. Cum îmi ţipă
mie, ţipă tuturor învârtit vag între sacoşi, pachete,
portiere şi liste de cumpărături. Lângă bancomat, o
ţigancă între două vârste se milogeşte de
consumeriştii agasaţi de timp, de goană. Are 3 copii
de poale, în scara măgarului, cu mucii aferenţi.
Înţeleg cu juma de cap ce vrea: să-i scoaţă şi ei cineva
banii, domnuţă dragă, ca ea nu ştie cu pinu`, cu d-
astea. Că ea nu poate să ia mâncare la copii cu pinu`,
cu cardu`. E femeie de serviciu la fabrică. Lumea se
înghesuie, o răstoarnă, o evită.Femeia se roagă în
continuare, cerşetorii zonali o îngână, superiori. Aş
face o poză. De ce să-i fac poză? Călare pe
tomberonul magazinului nişte unii răscolesc după
ceva cât de bun de dus acasă. Nu-s categoria cu roaba
plină de peturi, sunt din aia de speră ca pachetele
dezvirginate de clienţi şi varza pe jumătate degerată
să ajungă vreodată şi la gunoi. Chiar, unde ajunge
marfa violentată? La angajaţi sau la tomberon? Mai
adineauri, cocoloşită lângă rafturi, o băbuţă spărgea
ţiplele la cutiile cu bomboane.Le lua la rând. O cutie
– o bomboană. Degetele reumatice scociorau după o
bomboană obligatoriu din capătul cutiei. N-are nicio

grabă - n-are nimeni timp să se uite la ea, s-o
împiedice nici atât. Să-i fi făcut o poză. Şi ei, şi celor
dintre rafturi, şi celor buimăciţi, şi celor de renunţă,
şi la caşcaval, şi la portocale şi la multe. Şi casierei,
turbată şi încercănată. Şi celor doar cu cartofi şi
ceapă pe bandă. Să-i fi făcut o poză difuzorului cu
now this is x-mass.

De ce? De ce să le fac poză? Am mii de imagini
cu cer sideral cu felinare inuman de pure. Cu
cerşetori, umbrele şi biciclete triste. Cu
tomberoane, amărâţi, derutaţi. Cu zâmbete. Cu
uimiri, cu suferinţă. Cu spinări umilite, cu spinări
demne. Nu fac nimic cu ele, poze fac în continuare.
Mereu am senzaţia de istorie în declanşare. E
istorie? E istorie pe dracu`. Unde trebuie să ajungă
pozele astea, unde trebuie să ajungă mâna întinsă
cu povestea din ele, ce le face pe ele artă şi nu
simple capturi de realitate? Sunt şi eu o prezumtivă
Dorothy Lange? D. Lange a reuşit să rămâna în
istorie. Fotografiile ei au descris cel mai bine marea
depresie din SUA : cu  durerea, agonia şi sărăcia
oamenilor rămaşi pe drumuri. Au umanizat şi
transmis mai departe consecinţele crizei. Pe străzi
şi şosele, la cozile la pâine şi birourile de şomaj, la
greve etc. camera ei a scos în atenţia opiniei publice
imagini mişcătoare. Imagini care au  devenit figuri
ale epocii.

Dorothy Lange
© US Library
of Congress
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(Constanþa, teodora_dumitr@yahoo.com)

Locuitorii teritoriului românesc al sfârşitului
secolului al XIX-lea puteau visa la o vacanţă la

mare, iar cei care îşi permiteau să vină până la
Constanţa, nu aveau nimic de pierdut. Pentru
aceştia, au luat naştere „trenul şi băile de la vii cu
berăria Gruber“, „stabilimentul băilor din oraş“,
„băile de la Mamaia“ şi , pe faleza de pe
Bulevardul Elisabeta, „Salonul de dans Kursal“.
Cel din urmă edificiu nu este altceva decât primul
cazino din Constanţa. Documentele de arhivă
spun că acesta a fost construit începând cu anul
1879, când, prin Procesul-verbal al Primăriei nr.
106/12 iunie s-a decis „să se facă un bufet lângă
Faru“. „Faru“ fiind Farul Genovez, una dintre
construcţiile emblematice ale Constanţei acelei
epoci. Acest „bufet“ ar fi trebuit să „serve la

KurKurKurKurKursalul din 1salul din 1salul din 1salul din 1salul din 1880,880,880,880,880,
ca-n o mie ºi una de noca-n o mie ºi una de noca-n o mie ºi una de noca-n o mie ºi una de noca-n o mie ºi una de nopþipþipþipþipþi

distracţiune visitatorilor“, să fie dotat cu spaţii
pentru „jocuri, reprezentaţii teatrale şi baluri de
binefacere“. Salonul de dans s-a construit în 1880
şi se compunea dintr-o sală zidită în paiantă care,
împreună cu Bufetul, devin neîncăpătoare pentru
mulţimea vizitatorilor. Primul concesionar al
primului cazino, Henri Guarancino, propune încă
de la 1 iulie 1880 , mărirea localului prin adăugarea
unei noi aripi, vopsită în culoarea roşie, iar
construcţia Bufetului să fie lăsată în alb. Între
pereţii săi de lemn, vechiul Kursal adăpostea o sală
de dans, două săli de lectură, unde vilegiaturiştii
puteau citi ziarele locale şi reviste, precum
„Telegraf“, „Figaro“ şi „L’Ilustration“, două săli de
jocuri şi o terasă la malul mării, unde se spunea că
însuşi poetul naţional, Mihai Eminescu, în timpul
vizitei sale din 1881, a admirat amurgul. Poate aşa
se explică şi amplasarea unei statui a acestui poet în
imediata apropiere a locului respectiv.
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Terasa era locul preferat da întâlnire al
marinarilor, turiştilor şi a elitei constănţene,
deoarece aproape în fiecare seară de vară, aici se
organizau baluri, valsându-se în acordurile muzicii
fanfarei militare. Tot aici se desfăşurau periodic
concerte susţinute de celebrităţile vremii, care erau
aduse pe cheltuiala Primăriei Comunei Constanţa.
Edilii locali au vrut ca respectiva locaţie să
deservească toţi vizitatorii, motiv pentru care s-a
cerut amplasarea unui „kioşk“ lângă Bufet, cu
scopul de a atrage vizitatorii care nu mai aveau loc
în Salon. Conform actului de concesionare, semnat
la 12 februarie 1880, chioşcul este preluat de
Stelianos Mussuri în schimbul unei taxe de 60 de
lei, reprezentând chiria şi spaţiul trotuarelor din
împrejur. Primărie convine ca respectivul „Kioşk“
să fie amplasat „dinaintea cafeului domnului
Cicianopulo“. Mai mult decât atât, concesionarul
este obligat să monteze 12 bănci de lemn vopsite,
având dreptul „să folosească trotuarele aşezând
mese şi scaune“. Aspectul general are un colorit
aparte în zona de distracţii „pe Bulevardul Elisabeta
vis-a-vis caselor domnului Kogălniceanu se află o
fântână unde unii continuă a adăpa caii, trecând
printre scaunele şi mesele unde şade publicul“. Din
cartea „Călători la Pontul Euxin“, scrisă de
Constantin Cioroiu, aflăm că „într-un kioşk de pe
bulevard, […] se vinde rahat, meşi, cafea, fesuri şi
alte turceşti cişituri“. Clădirea Kursalului era
„luminată cu 20 de lămpi cu gaz amplasate de-a

lungul Bulevardului care duce spre Port“, care
reprezenta 10 procente din totalul felinarelor din
oraş, ceea ce nu era deloc puţin. Furtuna cumplită
din iarna anului 1889-1890 a produs multe
necazuri şi a provocat însemnate stricăciuni
clădirilor oraşului, iar Kursalul-Salon de Dans a
fost serios afectat. Acoperişul a fost smuls şi o mare
parte din peretele faţadei era dărâmat. În referatul
său din 8 martie 1890, arhitectul oraşului
consemna că „localul era supus căderii“ şi
propunea „construcţia altui lăcaş“. Consiliul
Comunal aprobă, la 29 ianuarie 1891, „construirea
unui Kursal provizoriu“, iar clădirea deteriorată a
fost dărâmată. Clădirea improvizată pe acelaşi teren
a mai supravieţuit până la 30 iunie 1893, dată la
care se inaugurează al doilea cazinou al oraşului.
Cea de-a doua clădire a Kursalului, terminată în
1893, era tot o construcţie din paiantă, susţinută de
piloţi din lemn şi compusă dintr-o sală de dans,
mai multe camere şi o terasă către mare. Vorbind
despre Cazinoul sfârşitului de veac al XIX-lea,
scriitorul Petru Vulcan spune: ,,Îndată la început ne
atrage pavilionul de petrecere, ale cărui picioare se
ridică din valuri, câtă vreme veranda e împinsă
deasupra mării. Înlăuntru cânta muzica şi perechi
vesele dansează bostonul; din afară lampioane
atârnate spre mare fac o lumină feerică, sub
care dame şi domni conversează intim,
desfătându-se în marea dinaintea lor, ca-n o
mie şi una de nopţi“.
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Mihai Mihai Mihai Mihai Mihai DUÞESCUDUÞESCUDUÞESCUDUÞESCUDUÞESCU
(Bucureºti,

m_dutescu@yahoo.com)

Trei ani după vizita din mai 1924, acelaşi
grup parizian Dada are să organizeze o altă
intervenţie în spaţiul real. De data aceasta, în
loc de o întâlnire într-un loc selectat din oraş,
a fost pusă la cale o călătorie întâmplătoare
într-un teritoriu natural vast şi amorf. Acest
voiaj este materializarea lui lâchez tout
enunţat de Breton: o iniţiere veritabilă şi,
totodată, o tranziţie definitivă dinspre Dada
către Suprarealism. În acea perioadă,
evenimentele Dada începeau să se desfăşoare
cu din ce în ce mai puţin entuziasm, relaţiile
cu Tristan Tzara se deteriorau şi se simţea
nevoia unei surse de energie care să
pregătească grupul pentru noi experienţe.
Exact în această perioadă delicată, Louis
Aragon, André Breton, Max Morise şi Roger
Vitrac au organizat o plimbare la ţară, pe
undeva prin centrul Franţei. Grupul a decis să
plece din Paris înspre Blois, un oraş mic ales
la întâmplare de pe hartă, cu trenul, pentru ca
mai apoi să continue la picior până la
Romorantin. Breton numea asta „promenadă
pe patru voci“, conversând şi mergând pe jos
zile în şir, ca o „explorare a lumii reale şi a
lumii din vis“. După întoarcerea din excursie,
el a scris o introducere la Poisson soluble, care
avea să devină primul Manifest Suprarealist, în
care găsim şi prima definiţie a termenului
„suprarealism“: „un automatism psihic pur cu
care cineva vrea să exprime, fie verbal sau în
scris, sau în alte feluri, funcţionarea reală a
gândului“. Excursia, fără scop sau destinaţie,
fusese transformată într-o formă de scriere
automată în spaţiul real, o rătăcire literară /
rurală imprimată direct pe harta teritoriului
mental.

OOOOOrrrrraºul ca aºul ca aºul ca aºul ca aºul ca mediummediummediummediummedium ar ar ar ar artistististististic:tic:tic:tic:tic:
prprprprprooooomenada suprmenada suprmenada suprmenada suprmenada suprarararararealisealisealisealisealistãtãtãtãtã

Spre deosebire de excursia Dada, de data
asta locaţia acţiunii nu e oraşul, ci un
teritoriu „gol“. Promenada suprarealistă s-a
desfăşurat prin păduri, pe poteci de ţară,
prin mici aşezări rurale. Se pare că dorinţa
de a merge dincolo de real, către lumea
viselor, a fost însoţită de o dorinţă de
întoarcere la spaţiile vaste, nelocuite, de la
limita lumii reale. Calea suprarealistă a fost
poziţionată în afara timpului, traversând
copilăria lumii, preluând forme arhetipale
de rătăcire în teritorii emfatice, într-un
univers primitiv. Spaţiul apare ca un subiect
activ, un organism autonom capabil să
producă emoţii şi relaţii  o parte
complementară a omului, cu stări
schimbătoare şi cu care părea posibilă o
relaţie mutuală de schimb reciproc. Drumul
trecea prin pericole şi capcane, provocând o
stare puternică de „descoperire“ în cel care-l
urmează, atât în sensul de „a simţi frica“, cât
şi în cel de „a învăţa“. Acest teritoriu trece
dincolo de cele mai profunde straturi ale
minţii, evocând imagini din alte lumi, în
care realitatea şi coşmarul trăiesc unul lângă
altul, transpunând fiinţa umană într-o stare
de inconştienţă în care ego-ul nu mai este
definit. Promenada suprarealistă este o stare
de hipnoză obţinută prin mers, o pierdere a
controlului şi a orientării. Este un medium
artistic prin care se intră în contact cu
partea inconştientă a teritoriului.

Întocmai ca şi alte excursii anunţate de
Dada, şi care n-au mai avut loc, aşa şi rătăcirile
rurale ale suprarealiştilor s-au întâmplat doar
o singură dată. Dar continuarea promenadelor
de grup prin împrejurimile Parisului  nişte
„plimbări interminabile“, după cum le numea
Jacques Baron  a devenit una dintre practicile
artistice cele mai frecventate de suprarealişti,
pentru investigarea acelei părţi neştiute a
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oraşului care suferea transformări burgheze.
În 1924 Louis Aragon a publicat Le Paysan de
Paris, al cărui titlu pare a fi exact inversarea
excursiei rurale. În timp ce mai înainte patru
parizieni s-au lăsat în voia sorţii, rătăcind
liber pe dumuri de ţară, acum oraşul este
descris din punctul de vedere al unui paysan,
un ţăran care trebuie să se confrunte cu
vertijul modernităţii provocat de metropola în
plină dezvoltare. Cartea e un soi de ghid al
minunilor cotidiene din interiorul oraşului
modern. Este descrierea acelor locuri
necunoscute şi fragmente de viaţă care stau
departe de itinerariile turistice, într-un fel de
univers subversiv. În timpul unei rătăciri
nocturne, parcul Buttes-Chaumont este descris
ca un loc în care „s-a instalat inconştientul
urban“, un teritoriul al experienţelor în care
este posibil să întâlneşti surprize
extraordinare şi revelaţii.

În Le Paysan de Paris, Mirella Bandini
găseşte o „similitudine redundantă cu marea,
cu spaţiul său mobil, labirintic, cu infinitatea
acesteia. Oraşul Paris se aseamăna cu marea,
în sensul unui pântec matern şi al lichidului
placental, în sensul a ceva total“. În acest
lichid amniotic, unde totul creşte şi este
transformat în mod spontan, în afara oricărui
cod estetic, cu plimbările sale nesfârşite, cu

întâlniri neaşteptate, cu „trouvailles“
(descoperirea unor objects trouvés)  acolo se
petrec evenimente surprinzatoare şi jocuri
colective. Aceste itinerarii au dus la ideea
percepţiilor spaţiului urban ca nişte cartes
influentielles care vor prinde cu adevărat
contur în baza acestei viziuni, a oraşului
lichid, în cartografia situaţionistă. Ideea era
să se creeze nişte hărţi bazate pe variaţiile
percepţiei, obţinute când se parcurge din
mers ambientul urban; hărţi în care să se
includă impulsurile cauzate de oraş asupra
sentimentelor afective ale pietonului. Breton
credea în posibilitatea desenării acestor hărti,
în care locurile care ne plac să fie marcate cu
alb, locurile pe care încercăm să le evitam  cu
negru  în timp ce restul, cu gri, să reprezinte
zonele în care senzaţiile de atracţie şi
repulsie alternează. Aceste senzaţii, cu
privire la diverse locuri, puteau fi percepute,
de exemplu, în plimbarea pe o stradă unde
„dacă suntem cât de cât atenţi, putem
recunoaşte zone în care ne simţim bine şi
altele în care ne simţim rău, alternate, şi ale
căror lungimi / lăţimi le putem determina.“

Suprarealismul, poate fără să fi înţeles
deplina sa importanţă ca formă estetică, a
utilizat mersul pe jos  cel mai natural şi
cotidian act al omului  ca pe un mijloc prin
care se investigau şi se descopereau zonele
inconştientului urban. Adică, acele părţi ale
oraşului vernacular care transced conceptelor
de planificare şi control şi care, drept
consecinţă, reprezintă expresia deplină a
vitalităţii socio-urbane, aproape imposibil de
transpus, de exprimat sau ilustrat prin
metodele de reprezentare tradiţionale.

Situaţioniştii aveau să-i acuze pe
suprarealişti de faptul că au ratat continuarea
proiectului Dada, neputând să-i atingă
potenţialul său maxim. De altfel, conceptul
de „artless“  adică arta fără lucrul unui artist,
arhitectura fără implicarea unui arhitect,
respingerea reprezentării şi a talentului
personal, căutarea anonimatului, a artei
colective şi revoluţionare, aveau să se
combine, alături de experienţa estetică a
mersului pe jos, în rătăcirile aproape savante
ale lettriştilor / situaţioniştilor.

André Breton
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La douăzeci şi ceva de ani de la ieşirea
României din anormalitatea comunistă, se
vorbeşte tot mai mult de lipsa de reacţie a
românului în faţa aberaţiilor social-politice, de
o pasivitate care înseamnă laşitate, până la
urmă, ca şi cum tot curajul s-ar fi strâns în
morţii Revoluţiei. Reprezentanţii societăţii
civile nu reprezintă o forţă pentru că nu au
coerenţă în acţiuni şi nici consens în luările de
poziţie. Ba mai mult, unii dintre ei
fraternizează cu puterea pentru obţinerea de
beneficii. Liderii sindicali sunt, de asemenea,
pionii puterii, jurnaliştii poartă războaiele
patronilor lor.

Mihail-Sorin Gaidău face imaginea unui
Don Quijote care îşi asumă posibilitatea
inutilităţii luptei sale pentru o coloană
vertebrală dreaptă a societăţii, dar care nu
cedează, rămânând coerent cu principiile sale.
Bestiar (Editura Cetatea Doamnei, Piatra
Neamţ, 2010) reuneşte în jur de 300 de
caricaturi politice, realizate de artist în
răstimpul de la Revoluţie şi până acum, o istorie
în imagini a derapajelor puterii, indiferent de
regim, fapt demn de subliniat. Desenele sunt
însoţite şi de câteva texte care mărturisesc atât
despre viziunea analitică asupra diverselor
situaţii politice cât şi despre viziunea artistului
asupra actului său de creaţie. Discursul său este
unul informat din surse semiotice, filozofice,
estetice, sociologice, literare. Benedetto Croce,
Nicolai Hartmann, Henri Bergson, Umberto
Eco, Nichita Stănescu sunt doar câteva dintre
numele citate de Sorin Gaidău pentru a-şi
argumenta viziunea artistică şi civică,
poziţionând-o dincolo de parti pris-uri sau de

Cu peniþaCu peniþaCu peniþaCu peniþaCu peniþa
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ignoranţa celor care confundă fabula cu atacul
la persoană. Artistul pune diagnosticul stării
actuale cu maximă limpezime, pornind de la
rădăcina răului: „Un regim politic abuziv,
discreţionar, agresiv mutilează pe termen lung
valori naturale esenţiale. Libertatea, onoarea,
demnitatea nu mai pot fi percepute ca utile
unui sclav. La fel de estropiatoare este şi sărăcia
pe termen lung. Consecinţa este limpede: sacul
gol nu stă în picioare! (…) Un obiectiv atins:
săraci şi cumplit de îndatoraţi, dar temători
ca vitele care urmează a fi duse la tăiere, fără cea
mai simplă reacţie vizibilă!“.

Caricaturile sunt grupate în funcţie de câteva
mari teme  situaţii care au bulversat la un
moment dat societatea: instalarea regimului neo-
comunist în 1990, mineriadele, legea presei,
poliţia politică sau dosariada, eşecul conducerii
C.D.R. etc. Cele mai numeroase caricaturi par a
se referi la tentaţia puterii de a cenzura
exprimarea prin mass-media, pentru că, aşa cum

grafice
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arată autorul în prefaţă, himerele totalitare
„bântuie mintea prea odihnită a «crocodililor»
puterii, indiferent de culoarea lor politică“.
Fiecare caricatură în parte ar merita comentată,
însă nu e nici timp şi nici loc într-o semnalare
editorială. Totuşi mă voi opri asupra câtorva, la
care am rezonat intens, făcând deci o alegere pur
subiectivă. La pagina 128 veţi găsi un cap rotofei,
puţin cam pătrat, din a cărui gură se revarsă un
sul de hârtie igienică în faţa unui microfon.
Caricatura din 1994 mi-a apărut ca o sintetizare
genială a fenomenului de rostogolire a vorbelor
în cadrul talk-show-rilor politice, indiferent că e
vorba de mediatori TV, de invitaţi ai puterii sau
ai opoziţiei. În acelaşi câmp de semnificaţie se
înscrie şi caricatura de la pagina 43, publicată în
1992, în care un televizor încopitat are ataşat un
plug. La el ară un ins îmbrăcat în ţăran cu
ochelari negri care rosteşte cuvintele: „Vom ara
ogorul cu…televizorul!“ Sărăcia noastră cea de
toată zilele este simbolizată la pagina 345 printr-
un desen în care un cerşetor acoperit doar cu
frunza adamică primeşte uimit în pălăria aşezată
dinaintea sa o altă frunză de la un trecător la fel
de despuiat de toate cele ca şi el. La pagina 106
veţi găsi silueta bine îmbrăcată, arătoasă, a unui
taur/ bou care ţine în mână un cap de om, desen
din 1991. E o poziţie hamletiană: potentatul zilei
este dilematic în faţa valorilor umane, pe care nu

le (re)cunoaşte. Omul cu calota craniană
decupată care îşi mătură creierul, desen din
1992, este emblema manipulării dar sugerează şi
dispreţul faţă de valorile autentice: la gunoi cu
creierele! În caricatura de la pagina 124 credem
că autorul s-a autoportretizat într-un desen din
1992, care ilustrează inutilitatea de a dialoga cu
cei limitaţi.

Dacă i-am împărţi pe caricaturişti în satirici şi
metaforici, Sorin Gaidău s-ar încadra mai mult
în a doua categorie. El nu este un pamfletar prin
excelenţă, ci mai degrabă un reflexiv capabil de a
ridica particularul la general, în exerciţiul său de
demascare a imposturii. Spre sfârşitul cărţii,
autorul are o mică răfuială cu cei care i-au furat
desenele, publicând variante ale acestora, la ceva
timp de la publicarea creaţiilor sale. Printre
caricaturiştii incriminaţi se află şi celebrul Ion
Barbu.

Bestiar este o carte bine întocmită şi
interesantă inclusiv ca obiect estetic. Titlul îşi
prelungeşte rezonanţa prin ornamentele
grafice ce încadrează temele sub care sunt
reunite caricaturile, prin gravurile maeştrilor
medievali care deschid aceste teme, maeştri cu
care autorul are în comun tendinţa spre
alegorie, spre metaforizare. Această antologie
este felul lui Mihail Sorin Gaidău de a se opune
anormalităţii din România postrevoluţionară.

grafice
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Secolul al XVIII-lea este cunoscut sub
denumirea de „Secolul Luminilor“. În
respectiva perioadă istorică, pe teritoriul actual
al Dobrogei şi implicit al Constanţei, se
desfăşurau lupte pentru putere între ruşi şi
otomani, dezvoltarea zonei fiind imposibilă.
Din acest motiv, nici în această perioadă nu se
poate vorbi despre stil vestimentar în
Dobrogea. În schimb, restul Europei se afla
într-o eră nouă. În secolul Luminilor, tonul
modei este dat din Franţa, unde Versailles
străluceşte şi îşi impune moda şi ritualurile.
Poate cea mai emblematică „figură“ a veacului
este cea a Regelui-Soare, Ludovic al XIV-lea al
Franţei, care, în patru ani, nu a făcut decât o
baie! Aşadar, mizeria domneşte, iar pentru a
acoperi mirosul insuportabil, femeile şi bărbaţii
folosesc şi abuzează de parfumuri şi cosmetice.
Curtea lui Ludovic al XV-lea este botezată
„curtea parfumată“ şi folosirea unui parfum
diferit în fiecare zi este obligatorie. Se folosesc
şi oţeturile pentru toaletă.

Apa de Cologne

După ce Parlamentul autorizează maeştrilor
ce creează mănuşi să se numească „parfumeurs“,
Montpellier şi Grasse îşi dispută cultura
ierburilor medicinale şi a florilor, printre cele
mai dorite şi căutate arome fiind ale garoafelor,
violetelor, lavandei, iasomiei, trandafirului şi
tuberozei. În acelaşi secol îşi are originile şi
„apa de colonie“, în Cologne (Köln), Jean-
Antoine Farina lansând apa ce poartă numele
oraşului. După ce, în secolul al XVII-lea,
perucile erau principalul motiv pentru apariţia
păduchilor, din cauza purtării lor excesive,

UUUUUn secol de mizern secol de mizern secol de mizern secol de mizern secol de mizerie, luxie, luxie, luxie, luxie, lux
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începutul Secolului Luminilor înseamnă şi
decăderea acestora. Perucile purtate în secolul
al XVIII-lea erau mult mai lejere decât cele din
secolul precedent, marcând apartenenţa
posesorului la o anumită categorie socială sau
profesională. Părul artificial era atunci o
emblemă pentru oamenii legii, în special în
statele anglo-saxone şi în America, acest
„obicei“ fiind păstrat în instanţe până în zilele
noastre. Spre sfârşitul secolului, dar şi în
secolele următoare, purtarea perucii nu va mai
fi doar apanajul persoanelor din înalta
societate. Femeile le vor utiliza tot mai puţin,
fiind preferate de doamnele mai în vârstă.
Aranjarea părului era mai importantă decât
îmbrăcămintea, motiv pentru care era aranjat
în coafuri foarte complicate, adevărate
monumente capilare, împodobite cu accesorii
care trebuiau să ilustreze tendinţele timpului.
În 1778, ducesa de Chartres purta în cocul
perucii, pe lângă voaluri şi panglici, un
pampon mare şi păpuşa sa preferată. Şi cum o
coafură elaborată trebuia pusă în valoare de un
machiaj pe măsură, din cap până în picioare, în
secolul al XVIII-lea domneau nuanţele din
paleta culorii roşu: de la purpuriu, la violet şi
chiar oranj, acestea arzând în obrajii tuturor, ca
un foc artificial la curtea Regelui Soare.
Versailles era scena teatrului unde cei de la
curtea regelui se ghidau după nişte coduri
estetice tiranice, iar cei care nu le respectau
cădeau în dizgraţie. Prin urmare, nimeni nu
umbla nefardat la Curte şi toată lumea se
machia chiar şi înainte de a se culca. Madame
de Pompadour îşi ruja buzele şi obrajii chiar
înainte să stingă ultima lumânare.

Machiajul, echivalentul crimei
În mod surprinzător, stilul natural era

dispreţuit, iar producţia rujurilor câştiga teren
în lumea întreagă. La polul opus în ceea ce
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priveşte preferinţele machiajului se situau
Anglia şi Germania. În Marea Britanie, legile
contra machiajului erau la fel de aspre precum
cele pentru crimă. În 1770, Parlamentul
britanic a votat o lege prin care se preciza că
orice femeie care este prinsă purtând ruj poate
fi judecată pentru vrăjitorie. Regina Victoria a
Britaniei considera nepoliticos ca femeile să
poarte orice fel de machiaj. Acesta era
considerat vulgar şi destinat în special actorilor
şi prostituatelor. Totul s-a respectat cu sfinţenie
până în momentul în care persoane cu sânge
albastru, precum contele de Cagliostro,
împreună cu soţia sa, au deschis un salon de
frumuseţe şi poţiuni afrodisiace la Londra, iar
atunci restricţiile au fost retrase. În acel
moment a prins viaţă şi industria revistelor
„glossy“ din zilele noastre, prima publicaţie
pentru femei fiind Lady’s Magazine, iar
informaţiile pe care le furniza erau legate de
produsele şi tehnicile de machiaj. În aceeaşi
epocă, rujul vegetal de Circassie, provincie din
nordul Caucazului, era în mare vogă la New
York. De abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
odată cu Revoluţia Franceză, s-a relansat moda
lookului natural, singurul ruj cu care se
machiau nobilii fiind cel al propriului lor

sânge, execuţiile oferindu-le prilejul. Ludovic
al XV-lea iubea simplitatea şi frumuseţea
naturală, iar Marie-Antoinette, regina lui, se
conforma, fiind recunoscută în istorie ca o
icoană a frumuseţii naturale. Însă, prietena ei
cea mai bună, Virgee-Lebrun, pictoriţa, adopta
frumuseţea foarte studiată a eleganţei aparent
neglijente. Ea folosea pudră, meşe de păr
artificiale, însă nu se împodobea cu panglici şi
perle ca Antoinette.

Lenjerie folosită toată iarna

Anul 1793 aduce şi prima lenjerie din bumbac,
începutul secolului găsind europenii fără lenjerie
intimă, ba, mai mult, nobilimea purtând la brâu o
ploscă „mobilă“, pe care o foloseau oricând aveau
nevoie, în orice loc, golirea acesteia făcându-se pe
jos, fără prea multe probleme. Este inventată
lenjeria din bumbac, lucru care a crescut
necesitatea bumbacului, ajungând ca acesta să fie
produs în cantităţi industriale. Aşa numita „union
suit“ este, de fapt, lenjeria care consta într-o
salopetă din bumbac  indispensabilii în stare
incipientă, aceasta devenind lenjeria de corp
obişnuită în secolul al XIX-lea. Oamenii de la ţară
purtau aceeaşi „salopetă“ toată iarna, spălând-o

fashion
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doar când venea primăvara. Secolul al XVIII-lea a
adus o explozie a dantelelor, broderiilor şi a altor
decoraţiuni migăloase, ce se regăseau atât în
pliurile rochiilor, cât şi în decolteuri. Pe atunci s-au
pus bazele conceptului de push-up şi au apărut şi
decolteurile adânci, care erau reprezentative
numai pentru prostituate. Corsetele au devenit
mai relaxate, astfel încât contesele şi baronesele să
se poată bucura de ultimele tendinţe fără a se
sufoca.

Gheişele purtau okobo

În anii 1700, ciorapii şi pantofii deveniseră
foarte importanţi, mai ales pentru bărbaţi, iar
moda punea accent şi pe forma cât mai zveltă a
piciorului. Când Ludovic al XIV-lea şi-a
procurat prima pereche de pantofi cu toc,
frumos brodaţi, toată lumea de la curte a copiat
modelul. De atunci, bărbaţii se întreceau în
modele care mai de care mai „împodobite“ cu
catarame, rozete sau panglici aşezate cât mai
inedit. De abia în acest secol, designul
pantofilor bărbăteşti diferă de cel al femeilor.
Cea mai ciudată pereche de pantofi a veacului
vine din Japonia, numindu-se okobo. Cu mult
înainte de anul 1970, când au apărut pantofii
cu platformă, în Japonia secolului al XVIII-lea
gheişele, dar şi ucenicele lor, purtau

încălţăminte cu platformă de 14 cm. Motivele
nu erau doar estetice, ci şi practice. Cocoţate pe
platformele care erau confecţionate din bucăţi
mari de lemn, acestea evitau murdărirea
chimonourilor. Okobo este, de fapt, o
onomatopee care reproduce sunetul pe care-l
scot saboţii. Banda colorată de pânză, sub forma
de V, de deasupra platformei, era de culoare
roşie, la o maiko (ucenica) începătoare, iar la
gheişă era de culoare galbenă.

Primul „costum“ de baie

În ceea ce priveşte vestimentaţia, cea mai
interesantă invenţie a epocii era rochia paner,
numită şi „Rochia zburătoare“, care pornea din
umeri şi se lărgea imens la partea de jos. S-a
trecut apoi, la rochia suplă, de mare frumuseţe.
Moda epocii era rochia albă. Cu toate acestea,
rochia de mireasă nu avea aceeaşi culoare, ci era
preferat argintiul, în combinaţie cu roşu. Rochia
de mireasă trebuia să fie extrem de elaborată, cu
foarte multe detalii şi cât mai încărcată.
Costumul bărbătesc a cunoscut o stabilitate prin
cele trei piese: haina, vesta şi pantalonul scurt,
care era purtat zilnic şi la ceremonii. În anul
1842 a apărut crinolina, o fustă imensă de formă
cilindrică susţinută pe arcuri de metal.
Îmbrăcămintea de seară a apărut în secolul al
XVIII-lea ca uniformă pentru ofiţeri, ulterior
devenind îmbrăcăminte pentru civili. În prima
parte a secolului al XIX-lea a început să fie
purtată cu pantaloni lungi, iar la mijlocul
aceluiaşi secol a devenit îmbrăcăminte de ocazie.
O altă noutate a secolului a fost costumul de baie.
Astfel, femeile care îşi făceau curaj să se
îmbăieze în apele mării sau ale oceanelor se
îmbrăcau cu rochii lungi, fabricate dintr-un
material special, care să nu devină transparent în
contact cu apa. În plus, croiala era realizată în
aşa fel încât rochia să nu se umfle în apă, iar
respectabilele doamne să nu arate hilar. În
schimb, costumele bărbăteşti erau confecţionate
din lână şi acopereau corpul de la genunchi şi
coate până la gât. În ciuda tuturor acestor măsuri
de precauţie faţă de cei care ar fi îndrăznit să
admire mai mult decât gambele şi antebraţele
unei persoane de sex opus, pe plaje erau
amenajate încăperi speciale pentru îmbăiat.

fashion
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ChinezãrChinezãrChinezãrChinezãrChinezãrieieieieie
Tot mai puţini au un loc de muncă.

Oricum pleacă toţi în vacanţă acum.
Eu nu.

N-am loc, dar munca se ţine scai de mine.
Ah, urăsc asta.

Muncă, muncă, muncă.
Nu pricep asta şi pace.

De unde vine, că n-o recunosc.
Sunt sigur că nu-i din părţile noastre.

Uite numai cum sună: muncă.
E clar ceva de import.

Cred că vine din China.
Greu mai găseşti chestii originale acum.

Totul vine din China.
Până şi moartea,

la cât e de migăloasă şi ieftină,
cred că-i o chinezărie.

PPPPPoemuloemuloemuloemuloemul
luniiluniiluniiluniilunii

Mugur GrosuMugur GrosuMugur GrosuMugur GrosuMugur Grosu
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regatul se împărţise pe cărţi de tarot
giuggiola mare mie, giuggiola mică ţie
copilul artist s-a îmbătat, mocofanul
l-au minţit că are epilepsie
şi acum nu mai pune gura pe ţuică
are în creier doar o dorinţă
celebru până-n treizeci de ani plus comă alcoolică

_____capitolul unu
_____misterul poşetelor cu paiete şi strasuri

ascund ciocolata amară sub limbă,
îşi topeşte gustul sud american în ritm de samba şi
labanova
mă aplec spre nailoanele cusute vag
îmi dezmorţesc bikinii în carnaval
mă las purtat de unsori şi sclipicimi
avântaţi cu toţii într-un shake
ne scuturam oasele, cărnurile, demonii
cearcănele ascunse sub makeup
aluviuni şi praf stelar împrăştiat în alergii
jose albuqueque se crăcăna cu thongul prea strâmt
anticipând cu o zi epilarea totală în cadă
cremuit cu lavandă şi uragane, pretext în
a mă pune în patru labe de faţă cu toţi
legat de cătuşe la membrele sfintelor martire
spre colţul străzii se dăruiau genţi, poşete,
portofele umplute cu meteoriţi, pocnitori,
fluiere, magnetisme şi răbufneli rinoragice
_____capitolul doi
_____poporul migrator al pisicilor de plastic

tocmai ne despărţisem. eu îmi pierdusem
rucsacul, îl găsisem apoi.
sacoşa cu vaporul de plastic ascunsă înainte de
check-in, să n-o ia la cală,
gardianul care-mi făcea gură c-am pus aeroportul
în alertă
pentru nişte boarfe din rucsac, şi alea mirosind a

MarMarMarMarMartin Emilian Btin Emilian Btin Emilian Btin Emilian Btin Emilian Balintalintalintalintalint

Născut în 1982 în Constanţa
Absolvent al Academiei de Arte Venezia,

ulterior master în Noi tehnologii ale Artei la
aceeaşi instituţie. Momentan locuieşte şi
lucrează în Bucureşti. Are participări la

expoziţii de grup internaţionale printre care:

The Cream Society, Fundaţia La Fornace,
Asolo, Italia, 2009

Crossbreeds Platform 09
WUK (Werkstatten - und Kulturhaus), Viena,

Austria, 2009

3rd International Art Prize “Arte Laguna”
Treviso, Italia, 2008

Il Vuoto e le Forme
Chiavenna (Sondrio), Italia, 2008

Cream on Madness în cadrul OPEN 11
Insula San Servolo Venezia, Italia, 2008

Manifesta 7, AIRSWAP
Rovereto, Italia, 2008

Open 10
Venezia – Lido, 2007, Italia

“P3Project” - Performative-Paper-Project –
Bienala de artă  2007

Venezia, Italia

“90ma Colletiva” – Fundaţia Bevilacqua la
Masa

Venezia 2006-2007, Italia

“ICZ_VPI2006” – A 10-a Expoziţie
internaţională de arhitectură – Bienala din

Venezia 2006
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hotel ieftin
până la epuizare am privit cum se micşorează
printre turişti
vaporaşul pe bandă înainta curajos în spaţiu
internaţional
căutând valuri la duty-free shop
eu încă îl tânguiam - vaporaşul meu, vaporaşul
meu
şerveţelele se ascundeau speriate de mine prin
buzunare
celularul zvâcnea de-atâta semesuit
nici nu vrei să ştii cât însemni pentru mine
te voi iubi mereu
să ai grijă de tine şi de vaporaş
şi alte banalităţi din astea.
acum râd când îmi simt obrajii delubrifiaţi
în aşteptare

umiditatea poate ajunge aici până la 90%
o simţi în oase

toate monotoniile din declaraţii sunt partea
necontrolabilă din noi
necesară şi ridicolă

uşile se deschideau sesamic
îmbrânceam turiştii - excusez moi, dar mor
înaintam pe scările rulante fără pic de noimă
îmi priveam mesajele pe telefon
să le şterg, să nu le şterg
alte patetisme,alte taxiuri a teptând

sentimentele, hai mă, sentimentele?
sentimentele cele mai frumoase sunt cele mai
rizibile

apoi pisicuţele au început să sară una câte una în
valiza roz
hello kitty unu
hello kitty doi
hello kitty trei şi aşa mai departe

lacrimile crucite, mesajele în blocaj, stupefiate
hello kitty patru, hello kitty cinci
tot continuau să intre repejor ca nebunele
într-un ditamai geamantanul pe coridor
lumea se adunase ca la circ
toţi îşi suspendaseră sentimentele undeva în
undele teta
şi se holbau la pisici

vaporaşul meu decolase deja cu pânzele umflate
îndopat probabil cu mâncare monodoză
fără gust, în cutii de carton, sorry
do you have decaf coffee?

_____capitolul trei
_____despre ierarhia lobilor

cele patru stări majore ale undelor cerebrale sunt
undele beta - bărbat inteligent dotat curat prosper
caut unde între 12 şi 35 Hz
undele alfa - instructor de tae-bo şi pilates
romantic visător caut unde între 8 şi 12 Hz
undele teta - toxidependent recidivist caut unde
între 4 şi 8 Hz
frecvenţele joase – copil artist caut priviri gesturi
şi unde între 0 şi 1 Hz

m-am întins liniştit printre electrozi, tanti mi-a
spus să nu mă mişc, să nu clipesc, să nu înghit, să
respir normal
electroencefalogramă
mirosul de spirt se îmbibase în firele de păr
mâzgălite printre ţâmburuşele alea de plastic
câteva fire s-au smuls singure de emoţie
eu totu i continuam să fiu calm
ascultam acele cum zgâriau hârtia rulantă
uneori erau mai agitate
alte ori parcă voiau să recite verseteîntregi
sau pur şi simplu să tacă
permanent
respiră adânc
fără să clipeşti
lobul drept juca barbut cu lobul stâng
se bâţâiau ştrengăresc lângă fereastră
ochii îmi erau acoperiţi cu pansament
vată umezită
tata mă privea de parcă eram comatos

 tiţi, lumina părea albastru-verzuie când mă
încordam
linia genelor nu reuşeam să mi-o scot din minte
rămânea acolo tremurândă
ca o şosea cu ulmi

acum deschide ochii
tata nu mai era acolo
lobul drept câştigase
în sfârşit
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Vişniec, Matei, Cronica Ideilor
Tulburătoare, ed. Polirom, 2010,
ISBN 978-973-46-1658-9, 330 p.

La începutul lui decembrie 2010, Matei
Vişniec a fost invitat la Berlin de către

Institutul Cultural Român pentru a face o
lectură publică a nuvelelor sale fantastice
proaspăt traduse de Jan Cornelius:
„Zersetztes Theater oder der
Mülltonnenmensch“ (Teatru Demoralizat
sau Omul pubelă). Lectura a fost
acompaniată muzical de către pianistul
român Andrei Banciu. În final a avut loc o
discuţie liberă între public şi invitatul Matei
Vişniec. La întrebarea unei persoane din
public cum a reuşit să reziste în comunism,
Matei Vişniec a răspuns citind poemul său
Corabia. Prin poezia aleasă de mine ca
motto, publicată de autor în 1984 în
România comunistă, doresc să evidenţiez atât
mesajul ei critic la un sistem totalitar care
părea redutabil, cât şi forţa ei sugestivă în

CrCrCrCrCrooooonica Ideilonica Ideilonica Ideilonica Ideilonica Ideilorrrrr
TTTTTulburãtulburãtulburãtulburãtulburãtoaroaroaroaroareeeee

contemporaneitatea „enigmatică“ şi „plină
de amărăciune“ aşa cum este ea prezentată în
volumul „Cronica Ideilor Tulburătoare sau
despre lumea contemporană ca enigmă şi
amărăciune“ apărut în 2010 la editura
Polirom. Cartea cuprinde articole pe care
eu le-aş numi eseuri comprimate sau
puseuri care invită la reflecţie publicate în
majoritatea lor în România Liberă, în
Ziarul Financiar şi în Jurnalul de Duminică.
Conform „Avertismentului“ autorului,
cartea se adresează în special elevilor şi
adolescenţilor, adică acelora care „vor
trebui să găsească soluţii în următoarele
trei sau patru decenii, pentru a opri cursa
de autodistrugere lansată pe planetă.“
Autorul îi însărcinează pe tinerii de azi cu
rezolvarea acelor probleme pe care părinţii
şi, în general, generaţiile precedente n-au
ştiut să le prevadă şi să le evite; o misiune
destul de grea, întrucât aceasta presupune
în vizuinea lui Matei Vişniec: „un nou
model economic care să nu epuizeze
resursele naturale, (...) un nou
comportament în materie de consum care
să nu polueze, (...)  noi reguli de convieţuire

Motto1:

„Corabia se scufundă încet noi ziceam
şi ce dacă se scufundă
într-o zi şi ne strângeam mâinile
ne luam rămas bun
dar corabia se scufunda atât de încet
încât după zece zile noi cei care
ne-am dat mâinile încă ne priveam
ruşinaţi şi ziceam nu-i nimic asta-i
o corabie care se scufundă mai încet
dar până la urmă se scufundă iat-o
dar corabia se scufunda atât de încet

încât după un an încă ne era ruşine
nouă celor care ne-am dat mâinile şi
în fiecare dimineaţă ieşeam unul câte unul
măsuram apa. hm nu mai e mult se
scufundă încet dar sigur
dar corabia se scufunda atât de încet
încât după o viaţă de om încă
mai ieşeam unul câte unul şi priveam
cerul şi măsuram apa şi scrâşneam din dinţi
şi spuneam asta nu e o corabie
asta e o...
asta e o...“

de Matei Vişniec
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în această unică locuinţă pe care o avem şi
care se numeşte Terra“ precum şi
umanizarea globalizării şi reinventarea
democraţiei.

Pe parcursul lecturii, mi-a revenit
deseori în minte sintagma utilizată de Kant
în cartea Zum Ewigen Frieden (Spre pacea
eternă) şi anume aceea de cetăţean al lumii.
În această carte destul de puţin cunoscută,
dar bogată în resurse pentru soluţionarea
unor chestiuni de drept actuale, filozoful
german vorbeşte despre dreptul
cetăţeanului lumii (jus cosmopoliticum) şi
despre posibilitatea unei convieţiuiri
paşnice, chiar dacă nu neapărat
prietenoase, a popoarelor ca un principiu
de drept. Potrivit naturii, posesia
Pământului pe care trăieşte un pământean
nu poate fi gândită decât ca posesie a unei
parţi dintr-un anumit întreg, adică o
posesie la care fiecare locuitor al planetei
Pământ are un drept originar. Kant
considera că omenirea ajunsese la un
asemenea grad de dezvoltare a comunităţii
pe pământ încât lezarea drepturilor într-un
loc de pe pamânt se resimte pe tot globul.
De aceea, „ideea unui drept al cetăţeanului
lumii nu este o imaginaţie fantastică sau
exaltată a dreptului, ci o completare
necesară a codex-ului nescris atât al
dreptului statului, cât şi al dreptului
popoarelor spre drepturile omului mai ales
şi, astfel, spre pacea eternă, de care omul
numai sub aceste condiţii se poate consola
că se află într-o continuă apropiere.”2

Spre această direcţie pare să se îndrepte
şi sugestiile autorului Cronicii Ideilor
Tulburătoare. Abordând subiecte din cele
mai variate, de la cultură la economie, de la
ecologie la politică, de la mass-media şi
cultura de masă la festivaluri prestigioase
de teatru, de la Rădăuţi la Paris şi Tokyo, de
la om la delfini, etc., Matei Vişniec
propune o imagine a nebuniei acestei lumi
dar şi „sclipiri de tandreţe şi poezie, de
speranţă şi frumuseţe“ a
contemporaneităţii, fiind fascinat de
contradicţiile profunde ale fiinţei umane.

Primul articol, intitulat „Visul şi

realitatea“ este o mărturisire a autorului de
a fi confruntat cu două realităţi diametral
opuse: cea de scriitor şi de jurnalist, care
departe de a se completa armonios, sunt
mai degrabă într-o continuă luptă: în
vreme ce literatura îl împinge spre tot ceea
ce e mai sublim în om, jurnalismul „te
izbeşte de pământ, de realitate, de
actualitate.“ Şi totuşi aceste eseuri
comprimate sau puseuri care invită la
reflecţie  după cum le-am numit mai sus  se
constituie ca o armonioasă îmbinare între
talentul scriitoricesc şi caracterul
informativ bine documentat al
jurnalistului.

Una dintre temele recurente în acest
volum o reprezintă intelectualitatea
occidentală de stânga faţă de care autorul
se arată critic, imputându-i acesteia orbirea
de-a lungul unor decenii în faţa ororii
comuniste din Europa de răsărit şi din fosta
Uniune Sovietică. Pentru autor, cea mai
supărătoare atitudine a acestor intelectuali
este susţinerea ideii că doctrina ar fi fost
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bună, însă a fost prost aplicată, idee care
persistă în mediile intelectuale din vest.
Unul dintre cei traşi la răspundere de către
autor este Sartre, care în 1953 credea în
„democraţia centralizată în interiorul
partidului (unic)…“. Autorul îşi arată
nedumerirea faţă de constatarea că „dintre
toate doctrinele inventate de mintea
umană, doar cele ucigaşe sunt capabile să
înflăcăreze pe oameni (de la cea nazistă,
trecând prin cea comunistă, şi ajungând la
noul integrism islamist)“. În aceeaşi
direcţie critică asupra intelectualilor
stângişti din vest se constituie şi articolul
„Sunt marile democraţii sinucigaşe?“
arătând că aceştia ar trebui să facă procesul
sistemului comunist. Din lectura mai
multor articole care ating această temă
reiese poziţia autorului şi anume că
dictatura şi regimul comunist ar trebui
condamnate asemenea naţional-
socialismului şi fascismului, că este necesar
un proces al comunismului pentru
judecarea nu atât a persoanelor, cât a
doctrinei. În articolul „Nu se compară“
autorul insistă asupra acestui fapt,
afirmând ca ar fi necesar mai ales „un
Tribunal Internaţional al Intelectualilor,
pentru ca însuşi cuvântul comunism să fie
ostracizat.“ Şi în discursul lui Matei
Vişniec se poate identifica o presiune
asupra Occidentului  născută din
experienţa regimului totalitar comunist
din Europa Răsăriteană  presiune care
doreşte ca în Uniunea Europeană
comunismul să fie condamnat aşa cum s-a
întâmplat în cazul nazismului prin
Tribunalul Internaţional de la Nürenberg,
prin care s-a obţinut cel puţin ostracizarea
cuvântului nazism. Dar ostracizarea unui
cuvânt nu aduce cu sine şi extirparea totală
a unei realităţi. Dovadă sunt proliferările
grupurilor fasciste sau de extremă dreapta
în vest (dar atenţie: şi în Est sau în fosta
Uniune Sovietică) care îşi revendică
ideologia din naţional-socialism. În plus,
probabil Matei Vişniec ştie, că chiar şi în
cazul nazismului, acest tribunal de la
Nürenberg nu a fost foarte eficient,

întrucât după 1945 au existat mulţi foşti
nazişti care au făcut cariere universitare
sau chiar judecătoreşti, fără a fi fost
judecaţi de nici un tribunal al Germaniei
Federale (în 1949 în Germania Federală
90% din judecători erau foşti nazişti).

O altă dimensiune a societăţii actuale
globale pe care Matei Vişniec o ia în
vizorul cronicii sale este consumul.
Societatea de consum, inventată la
jumătatea secolului trecut este o
„modalitate de a continua uciderea
copiilor, prin transformarea lor în
consumatori“(în Uciderea Fiilor). În
articolul Mame de închiriat Matei Vişniec
denunţă caracterul devastator şi dictatorial
al „orânduirii comerciale“: „Iar la orizont
se profilează tot mai clar o dictatură din ce
în ce mai pronunţată a comerţului. Nu
democraţia este astăzi în expansiune, ci
comerţul care se poate acomoda cu toate
sistemele sociale, cu toate culturile (...)“.
Articolul „Rolul ambalajelor occidentale în
căderea comunismului“ este o fină
observaţie a comportamentului românilor
în calitate de consumatori moderni,
apelând la o paralelă între destinul
ambalajelor produselor occidentale care
înainte de `89 erau aşezate în vitrină în
case şi ambalajele produselor din societatea
actuală care sunt aruncate pe stradă:
„Aruncând milioane de deşeuri în natură,
aşa arată şi românii acum lumii civilizate
ce ştiu ei să facă“ Prin aceasta autorul
atinge şi o consecinţă din ce în ce mai
amplă, anume a poluării mediului
înconjurător. Chestiunea ecologiei este, de
altfel o temă constantă pe care Matei
Vişniec o abordează în articolele sale
trăgând un semnal de alarmă. Dar discursul
său nu este unul pesimist, nu cade în
nihilism, ci este un discurs care, prin
metoda conştientizării pericolului, incită
la un comportament social politic şi civic
responsabil. Astfel, în articolul „Omul şi
zeul automobil“, autorul constată că
„Nimeni nu se indignează că anual mor pe
planetă în jur de un milion trei sute de mii
persoane (...) din cauza ataşamentului
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nostru pentru automobil“. Comportamentul
oamenilor faţă de acest produs este doar o
parte din chestiunea mai complexă a
modelului de producţie şi consum inventat
în Occident care încă este perceput, din
păcate, drept „reuşita supremă a
umanităţii“. Într-un alt articol intitulat „Şi
dacă e deja prea tîrziu“, Matei Vişniec se
apleacă asupra semnalului de alarmă tras
de ecologişti în legătură cu distrugerea
ireversibilă a planetei în câteva decenii.
Din această perspectivă, fiinţa umană are
un „comportament sinucigaş şi
iresponsabil“. Este nevoie, scrie autorul de
adoptarea unui comportament ecologic la
nivelul statelor şi naţiunilor, arătând că
„Ceea ce a fost până acum considerat drept
progres, creştere economică etc. va deveni
în curând crimă împotriva viitorului“.

Într-o lume a monumentelor
„postcatastrofă“, autorul are conştiinţa
faptului că „ororile comise pe această planetă
sînt atît de multe, încît oamenii nu mai au
timp să le comemoreze“.„Primele flori după
catastrofă“ este un articol care se referă la
monumentul dedicat victimelor catastrofei de
la Hiroshima. După trei luni de la catastrofă
au început să apară primele semne de viaţă
nişte flori  fotografiate de un fotograf ,
imaginea fiind expusă la ieşirea din muzeu,
cu mesajul că nu totul e pierdut şi că viaţa
merită trăită. Acest mesaj transpare şi din
articolele lui Matei Vişniec, posibil însă
numai în virtutea unei conştiinţe civice şi
politice asumate. Conform autorului,
contemporaneitatea moşteneşte nu numai o
lume a monumentelor „postcatastrofă“
(Europa a dezvoltat de-a lungul secolelor , de
pildă, o veritabilă cultură a războaielor) ci şi
o planetă infanticidă: „În fiecare an mor pe
planetă în jur de 12 milioane de copii (deci
32 de mii pe zi!) (...). Iar dintr-un total de
două miliarde patru sute de milioane de
copii, peste un miliard trăiesc sub pragul de
sărăcie“. (În articolul „Întîi iunie sau planeta
infanticidă“). Intervenţiile armate americane
în Afganistan şi Irak cu scopul de a impune
un model democratic de guvernare este
denumită de autor drept recesiune a

democraţiei mondiale. (Vezi articolul
Recesiunea democraţiei). Astfel, Matei
Vişniec remarcă cu luciditate: „Greu de spus
unde a greşit Occidentul când a crezut că
democraţia se va extinde pe planetă printr-un
elan natural, mai ales după căderea
comunismului. Sigur, ea s-a extins puţin, dar
tot în ţări care aveau deja o tradiţie
democratică, precum cele din Europa de
Răsărit. În rest, ceea ce se extinde în lume este
mai degrabă partea negativă a aventurii
occidentale, acele lucruri pe care Occidentul
le-a inventat şi de care ar trebui să-i fie
ruşine, cum ar fi societatea deşănţată de
consum, gustul pentru reuşita facilă, plăcerea
de a se droga cu imagini şi surogate culturale,
cultul excesului şi cultura violenţei“. (Vezi
articolul Mondializare fără democraţie).

Pe lângă „orânduirea comercială“, autorul
denunţă o altă formă de dictatură globală,
anume aceea a gândirii politice corecte, despre
care afirmă că „În sine, această dictatură la
nivelul limbajului ar putea fi comică, din
păcate este prea târziu ca să mai zâmbim în
faţa ei“, delegându-i pe intelectualii Europei
de Răsărit cu responsabilitatea acţiunii

Matei Viºniec
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împotriva extinderii acestei dictaturi: „(...)
dacă intelectualii de Răsărit vor face front
comun în faţa acestui virus, aceasta ar putea fi
cea mai mare contribuţie a lor în sfera gândirii
europene.“ Gândirea corectă politic este
identificată drept „o formă de spălare a
creierelor mai subtilă şi mai perfidă decât
ideologia comunistă“ (Vezi articolul O nouă
dictatură  gândirea politică corectă).

În articolul Cu mâinile legate, în căutarea
libertăţii, Matei Vişniec se apleacă asupra
fenomenului imigraţionist şi conchide ferm
că „(...) nimeni, niciodată, nu va mai putea
opri pe pământ nomadismul ca formă de
existenţă“. Cât priveşte intrarea României în
Uniunea Europeană, autorul consideră că
acest eveniment „este cel mai bun lucru care
ni s-a întâmplat de la căderea comunismului
încoace, şi, în general, de la Marea Unire din
1918“ (vezi articolul Europa ca balsam
universal), asta în cazul în care admitem
(ceea ce nu este o concluzie neapărat
necesară şi suficientă) că Marea Unire de la
1918 a fost cel mai bun lucru care i s-a
întâmplat populaţiei cuprinse pe teritoriile
României Mari.

O interesantă perspectivă asupra
cerşetorilor din Occident proveniţi din
statele est-europene, cu precădere din
România, îi califică pe aceştia drept
mesageri ai unui adevăr cât se poate de
simplu: „bunăstarea nu are sens şi nu va
dura nicăieri pe pământ dacă nu va avea
toată lumea acces la ea“, conchide autorul.

Tot în registrul inovator al gândirii aş
califica şi argumentul autorului privind
separarea Bisericii de Stat în România.
Autorul afirmă, în această ordine de idei, că
„Nu ne putem întoarce la Evul Mediu.
Societatea civilă trebuie să-şi amintească şi
altceva, şi anume că una dintre cele mai
mari revoluţii din istoria lumii europene a
fost separarea puterii cereşti de cea

pământeană, altfel spus separarea Bisericii
de stat. O democraţie nu poate funcţiona
fără asigurarea laicităţii în spaţiul public şi
cel politic.“ Argumentul este inovator,
întrucât Matei Vişniec consideră, pe bună
dreptate, că separarea celor două puteri ar
trebui să fie sprijinită chiar de către Biserică
„Dacă statul român nu are forţa de a asigura
laicitatea în spaţiul public, atunci primele
interesate de acest lucru ar fi chiar instanţele
religioase din România, în frunte cu cele
ortodoxe“, arătând că pentru a-şi putea
continua misiunea pe teren sufletesc,
Biserica ortodoxă ar trebui să condamne
întinarea simbolurilor religioase în arena
politică. (vezi articolul Smerenia hoţului).

În lumea pe care o propune Cronica
Ideilor Tulburătoare tinerilor cititori, aceştia
vor descoperi că omul în viziunea lui Matei
Vişniec este o fiinţă profund contradictorie,
capabilă de cele mai măreţe şi sublime
idealuri, dar şi de cele mai înfricoşătoare
atrocităţi; în altă ordine de idei, omul lui
Vişniec este în literaritatea lui un personaj
pitoresc, iar în lupta cotidiană o fiinţă
aproape sinucigaşă şi criminală. Între aceste
două extreme se construieşte fascinaţia
autorului faţă de fiinţa umană despre care
relatează această serie de articole marcate
adesea de note autobiografice. Din această
perspectivă cel mai emoţionant articol este
Oraşul Rădăuţi este totuşi în centrul lumii
care relatează starea de dor profund în
preajma sărbătorilor de iarnă manifestată de
o inimă care nu gândeşte, o inimă pe care
este greu s-o mulţumeşti cu lumi ca Bruxelles
sau Paris sau Londra, când această inimă s-a
născut la Rădăuţi  oraşul natal al autorului.
Alte articole se referă la cultura franceză şi
cea română la cea japoneză şi iraniană,
articole care s-au născut dintr-o observaţie
minuţioasă a realităţii trăite în viaţa sa de
dramaturg şi publicist.

1 Poezia Corabia aparţine lui Matei Vişniec şi face parte din volumul
de poeme Înţeleptul la ora de ceai, apărut la Cartea Românească în 1984

1 Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Kants Werke,
Akademiei Ausgabe, Vol. 8,  Editura Walter de Gruyter & Co., Berlin,

1968, p.360.
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(Constanþa,

selenarunegrea@gmail.com)

În toiul scandalului Eminescu din 1998,
şaizecistul George Alboiu făcuse o

remarcă la adresa „postmoderniştilor“, pe care
nu-i înţelegea de ce nu s-au numit
„postavangarzi“...

Poetul se supărase pe motiv că această
etichetă ar insinua faptul că ei,
postmoderniştii, ar fi urmaşii lui Arghezi,
Barbu & Blaga. Trecând peste evidenta
superficialitate în gândirea poetului, precum
şi inerţia separării avangardei de modernism
şi tradiţionalism, realizez cu uşurinţă faptul
că, de fapt, postmodernismul ar fi putut la fel
de bine avea cu totul altă denumire, fiind un
concept atât de relativ, în fond, că nu e o
ruşine să nu ştii nimic despre el. Unii cred că
exista, alţii pot argumenta la fel de bine că
nici nu există, cel puţin la noi...

Iată că, la 29 de ani de la lansarea celebrului
volum colectiv Aer cu diamante (semnat de
Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Florin
Iaru şi Ion Stratan), o ediţie secundă apare la
Humanitas (2010), schimbându-se doar...
materialul copertei. Şi ar mai fi şi cotorul, pe
care sunt înscrise nu convenţionalele trei stele
(pentru volume colective), ci... cinci stele
(ostentativ scrise de două ori!)...

Prefaţa lui Nicolae Manolescu a rămas
neschimbată, parcă în încercarea de a face un
„sâc“ detractorilor, ceva de genul: „Vedeţi?
V-am spus eu că a fost o generaţie!“... Astăzi,
când astfel de dispute şi-au pierdut
prospeţimea, putem observa cu mai multă
luciditate ce merite au şi ce merite nu au aceşti
deja „clasicizaţi“ optzecişti.

În primul rând, trebuie spus pe şleau un
lucru: aceşti optzecişti sunt, în fond, nişte
continuatori direcţi ai şaptezeciştilor. Între ei
şi Nichita Stănescu sau Dinu Flămând diferă

AAAAAer cu diamanter cu diamanter cu diamanter cu diamanter cu diamanteeeee
doar, în principiu, recuzita citadină, şi ea de
extracţie mai mult sau mai puţin livrescă.
Poate că meritul optzeciştilor n-ar fi
instituirea unei „culturi alternative“, cum
zicea Florin Iaru, ci tocmai aducerea în
„mainstream“ a unor elemente de poetice
observabile până atunci doar la câţiva poeţi
precum Petre Stoica, Mircea Ivănescu, Leonid
Dimov, Florin Mugur, unii poeţi de limbă
germană (totuşi, Vânt potrivit până la tare
apare posterior Aerului cu diamante)...

Să începem cu alfabetul. Mircea Cărtărescu
este, în mod paradoxal, un pic mai mult o
individualitate decât un lider de generaţie,
tocmai pentru că, măcar în unele aspecte, pare
mult mai radical decât colegii săi de volum şi
de generaţie. S-a vorbit mult despre calitatea
de neoavangardă a optzeciştilor, despre
influenţa imagismului lui Ilarie Voronca şi a

cronice ºi acute
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suprarealismului, despre caracterul livresc al
scrierilor acestor poeţi, dar Cărtărescu este
singurul dintre cei patru optzecişti în a cărui
creaţie se pot observa toate aceste lucruri.
Lucruri mai puţin evidente la ceilalţi poeţi,
chiar dacă ostentaţia specifică avangardelor şi
livrescul totuşi prevalează.

Cărtărescu e prezent aici cu doar câteva
(lungi însă) „poeme de amor“. Trecând peste
cruzimile şi artificiile lingvistice, nu i se poate
reproşa forţa vizionară (chiar dacă şi ea a fost
criticată, chiar dacă mai mult pe motive
extraliterare). Este o lirică de-a dreptul
„erotică“, în sensul erotizării tuturor lucrurilor
(ce umplu lumea până la refuz, până la
autoanulare, într-o aglomerare barocă a la
Dimov) şi exaltării continue  un filon puţin
întâlnit în poezia română (v. alţi poeţi ai
feeriei urbane, precum sus-menţionatul
Voronca, St. Roll, Aurel Gurghianu). În
treacăt fie spus, prefer acest Cărtărescu
timpuriu celui din perioada târzie (v. Nimic),
chiar dacă acesta din urmă are un grad mai
mare de „autenticitate“...

Grupajul lui Traian T. Coşovei survine ca
un duş relaxant, poate puţin prea steril (de aici
şi o oarecare superficialitate a ecourilor
bacoviene, mai mult ecouri după
„echinoxistul“ Ion Mircea, care, într-unul
dintre volumele sale, a introdus cuvântul
„moarte“ în aproape fiecare poezie). Din
fericire, Coşovei, nu aşa de prolix ca M.
Cărtărescu, dispune şi de un lirism cu efecte
scontate (v. excepţionalul „şine de tren  vieţi
paralele“), oricum mult mai convingător decât
manierismul umorist, de o artificialitate
stridentă, de care uzează mai ales în „Sunt şi
eu un june“.

Mult mai inautentic decât Coşovei este însă
Florin Iaru, ale cărui poeme, nu foarte bine
alese (sunt poeme mai bune în cartea sa de
debut, Cântece de trecut strada), sunt poate
cele mai slabe din acest volum. Fără a
introduce în prealabil un strat de profunzime,
Iaru pare doar să detoneze focuri de artificii,
încât totul pare un film de acţiune derulat în
viteză cu personaje malefice vorbind piţigăiat.
Poetul încearcă să pară un „bad boy“,
mecanismele nu sunt însă suficient de bine
unse ca să susţină „poza“.

Ultimul poet din carte, Ion Stratan, pare a fi
oarecum în plus. Singurul care foloseşte rime şi
cel mai avid de metafizic la prima vedere, este
în realitate o completare perfectă a trio-ului
Cărtărescu-Coşovei-Iaru. Ludicul se manifestă
la el fonologic şi morfologic, nu imagistic ca la
ceilalţi trei poeţi. În consecinţă, nici el nu e
ocolit complet de pericolele manierismului, dar
reuşeşte să iasă cel mai puţin „şifonat“ dintre
protagoniştii Aerului cu diamante, dând mereu
impresia că are într-adevăr ceva de spus şi
având, în plus, formulări memorabile precum
„o mie şi una de morţi“.

Cu tot cu ilustraţiile-colaje semnate Tudor
Jebeleanu, Aer cu diamante este, chiar dacă nu
o carte excepţională, o carte unitară şi nu o
antologie care, trebuie să recunoaştem, a servit
drept model tuturor volumelor colective care
au apărut ulterior. Dintre care Cinci sau Vânt
potrivite până la tare ar merita şi ele să fie
reeditate în cel puţin la fel de mare măsură,
chiar dacă nu se laudă cu numele lui
Cărtărescu pe frontispiciu...

Mircea Cãrtãrescu
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(Bucureºti, hamsun10@yahoo.com)

Cum se face că o carte despre moarte şi
boală te poate face să zâmbeşti şi-ţi dă

impresia că eşti mai inteligent după ce ai citit-o?
Poate pentru că autorul separă arta de viaţă încă
de la început: „mâncăm ca să mâncăm şi scriem
ca să scriem”? Atunci cum se face că cele mai
spectaculoase efecte poetice ţâşnesc chiar din
grozăvia vieţii: „mergeţi şi faceţi o clismă
înainte de rectoscopie”?

În Moarte de Om. O poveste de viaţă (Limes,
2010), Ion Zubaşcu a reuşit să atingă punctul
maxim al autenticităţii, al existenţei ca esenţă.
Ceea ce nu a putut Marius Ianuş, care acum se
dezice de toate scrierile sale fracturiste, reuşeşte

UUUUUrâtul cel mairâtul cel mairâtul cel mairâtul cel mairâtul cel mai
frfrfrfrfrumos din lumeumos din lumeumos din lumeumos din lumeumos din lume

mai vârstnicul său confrate cu o vitalitate şi o
curiozitate ce „artistizează” totul. Ochiul lui
funcţionează ca o cameră de filmat ce nu ratează
nimic, filmând hulpav cu ironie tragică, fără
sarcasm. Se montează astfel un reality-show fără
exhibiţionisme, incluzând doar strictul necesar.
Oarecum, înfăptuirea este asemănătoare cu cea a
lui Baudelaire din Une charogne, unde parada
estetizantă se baza pe înflorirea cărnii, pe
animalul vegetalizat. Un moto din Trupul ştie
mai mult al lui Gheorghe Crăciun, lămureşte
principiile de funcţionare ale acestui naturalism:
„Poezia utilizată/Ca un tratat de anatomie”. Cam
ceea ce făcuse şi Rembrandt în Lecţia de
anatomie. Ion Zubaşcu poetizează lexicul
oncologic, dispunându-l într-un epic alert.
Literalitatea este mixată cu un existenţialism sui-

Ion Zubaºcu

cronice ºi acute
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generis, cu debuşeu creştin. Aceasta este Profeţia
organică, primul ciclu al volumului: „într-o bună
dimineaţă m-a trezit Hieronimus Bosch din
somn/şi mi-a poruncit scurt du-te la ei coboară
între ei/în infernul din subsolurile Centrului
Mondial de Oncologie” (Tragedii de familie).
Asta după ce poemul inaugural fusese un psalm
implorator de viaţă.

Naturalismul obscen devine poetic datorită  greu
de crezut  transcrierii jurnalistice a stării de fapt:
„domnul cu valva aortică înlocuită şi testicolele
extirpate/îşi bea liniştit cafeaua cu doamna fără uter
şi rect/cu punga colostomică la vedere pe masă/şi
tuburile lungi de plastic prelungindu-i intestinul
gros” (Bufetul Oşanca). Rezultă un superb reportaj
de front, în care cultura este trăită, iar viaţa este
culturalizată.

Cucerirea de Noi spaţii pentru poezie nu implică
doar filtrarea suferinţei fizice acerbe prin lexicul
neologic, barbar şi poetic totdeodată, ci şi
reconsiderarea ironic detaşată a lumii scriitoriceşti.
Dacă în mini-ciclul Mesaje de familie e-mail-urile
schimbate între tată şi copiii răspândiţi prin lume ating
punctul zero al expresivităţii limbajului, tragedia fiind
transcrisă cu jale dar şi cu bărbăţie, Negresa, variantă
proprie şi Ioan Nou Teolog de la terasa MNLR sunt
delicioase (de)mitologizări ale breslei. Când aflăm că
„râul Iordanului trece prin mijlcoul grădinii de vară
MNLR”, ne umflă şi mândria, dar şi râsul.

Urâtul poate fi un stimulent şi pentru
rugăciune. Ion Zubaşcu poate fi considerat cu
uşurinţă un poet religios, ceea ce nu înseamnă
dogmatic. Boala este un semn al iubirii divine
Dumnezeu îi pedepseşte pe cei de care îi pasă.
Multe poeme sunt psalmi de strigare a
deznădejdii, precum o făcea Iov: „singur în toată
casa am plâns după mine ca după un om mort/
până am terminat absolut tot ce-am avut de plâns”
(Scrisoare către fiul meu Ilie). În toate, însă, o
iubire disperată de viaţă. Pentru că numai în viaţă
se poate produce şi consuma artă.

Dar cel mai important aspect al volumului este
cel de Jurnal de moarte şi de supravieţuire, care
pare să respecte legea de bază a jurnalismului de tip
american: it bleeds, it sells. „mi-a venit ideea să-mi
deschid un blog pe care să-l alimentez zilnic cu
însemnări şi texte, transmiţând astfel în direct
corespondenţe de la moartea mea, derulată lent,
sub ochii tuturor, în timp ce mă sting scriind”. Spun

că doar pare, întrucât bucuria copilărească de a trăi
nu lasă loc cinismului, deşi autorul, enciclopedist
cum îl ştim, are nervi şi pentru balcanismele
politice.

Omul disponibil a evoluat până la punctul
terminus. Aici, el constată uşor amuzat că viaţa nu
i-a permis să scrie capodopere, însă proximitatea
morţii îi dă posibilitatea să se autodepăşească. De la
postistorie şi regresie în comuna primitivă, adică în
arta orfică şi sacră, înapoi la greva de la metrou.
Omul disponibil este caracterizat de stoicism ocoş
şi de devotamentul pentru Maria şi coconi, pe care
îi cântă cu orice prilej. Şi pentru că poetul ştie că
viaţa fentează capodopera, el practică reducţia
fenomenologică, punând între paranteze ceea ce-l
interesează, izloându-l de context. Dar cum îl
interesează cam tot, o paranteză o include pe alta,
formând matrici cosmice.

Până la urmă, seducţia cărţii are mai multe surse:
onestitatea formală, tensiunea zicerii,
problematizarea continuă, naturalismul pudic,
poetica integrală, scutită de evaziuni, curajul de a
străbate zone dezolante şi (auto)ironia. De unde şi
senzaţia copleşitoare.
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ªtefania ªtefania ªtefania ªtefania ªtefania MINCUMINCUMINCUMINCUMINCU
(Constanþa)

Diana Geacăr, Frumuseţea bărbatului
căsătorit, Ed. Vinea, 2009

Aflată la al doilea volum al ei (după Bună, eu
sunt Diana şi sunt colega ta de cameră),

recent distinsă cu premiul literar „Marin Mincu“,
Diana Geacăr prelungeşte, în sensul pe care l-am
analizat la colegii ei douămiişti, dar în alt
diapazon, fenomenul denumit de noi o
autenticitate a inautenticităţii (vezi Douămiismul
poetic românesc, Pontica, 2007). Cuvântul
„autenticitate“ poartă dintotdeauna, dar agravat
mult în zilele noastre, un fel de aureolă obscură şi
ne trimite mai mereu înapoi la dicţionare să
distingem între „original“ şi „fals“, „identic“ şi
„deformat“ etc., în speranţa unei clarificări, însă,
în concordanţă cu meandrele existenţialului,
vocabula însăşi tinde să-şi sporească aria
semantică trimiţându-ne pe paliere noi, pe
măsură ce poeţii explorează noi zone ale
umanului.

Lăsând la o parte toate ingredientele
intertextuale cu care autoarea îşi împănează
volumul (Anne Sexton, Ann Carson, Fleur
Adcock, dar şi reminiscenţe ale narcisismului
infantil, suprarealist  oniric  fabulos preluate din
Lewis Caroll), ea reuşeşte să-şi introspecteze, prin
joc de oglinzi (dar mai ales să exprime
inautenticitatea scripturalului) un stadiu de o
intensitate extrem de dureroasă, insuportabilă şi
îngrijorătoare, alienarea şi dependenţa propriei
fiinţe în discursul celuilalt şi totodată pierderea
propriului discurs prin căderea în jocul seducţiei
vinovate. Estetica seducţiei, ne gândim, poate nu a
fost îndeajuns analizată prin efectele-i nocive.
Până la un moment dat, prin estetică se înţelegea
„partea cea mai de sus a eticii“ (aşa o considera şi

FFFFFrrrrrumuseþeaumuseþeaumuseþeaumuseþeaumuseþea
bãrbatului cãsãtbãrbatului cãsãtbãrbatului cãsãtbãrbatului cãsãtbãrbatului cãsãtooooorrrrrititititit

Nichita Stănescu, ne amintim  şi nu e cazul să se
supere nimeni că pomenim prea des acest reper).
Seducţia poartă, însă, cu sine, o trăire intens
deviată şi fără ieşire. E vorba de toate ravagiile
iubirii furate sau, mai de-a dreptul spus, de
complexul binecunoscut în literatură, al „iubirii
interzise“. Cititorul gustă întâi de toate francheţea
şi concreteţea gesticii fructului interzis,
însingurarea şi, mai ales, teribila nesiguranţă a
gesturilor femeii ce se complace în capcana
pasiunilor vinovate, ajungând în situaţia pierderii
propriei identităţi, a imposibilităţii luării
deciziilor şi a efortului milimicronic de a rezista
în această postură a conservării cu orice preţ a
unui echilibru de faţadă deloc de invidiat. Dar
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versurile au şi un ecou ciudat, o rezonanţă în
straturi mai profunde, unde drama individuală
poate trimite, fie şi nescontat, la o condiţie mai
generală: „E cam târziu pentru mine să ies de aici/
şi distractiv pentru terminaţii de la non stopul de
vizavi./ Am coborât doar pentru bere. Serios. Doar
pentru două beri. Sâmbătă-noaptea/ înseamnă cea
mai urâtă singurătate. Machiată şi gata/ să intri
într-o rochie de impresie, dar nu vine/ nimeni să
caute acest obiect preţios şi pierdut./ Unde ai vrea
să ajungi, domnişoară?“ (Obiecte pierdute).

Cu cât demnitatea rănită îşi caută poziţii mai
rigide, cu atât rezultatul e mai lamentabil şi
suferinţa lăuntrică mai accentuată, până la
disperarea imposibil de ocolit. „Obiectul pierdut“
(o, poate vestitul „objet damour“ lacanian, în fond
propriul nostru eu, foarte exigent şi atât de
răzbunător), de neregăsit tocmai atunci când ai
nevoie de el ca de aer şi greutatea de a recunoaşte
faţă de sine eşecul dureros provoacă stări
inavuabile, cumplit de complicat a fi gestionate,
ducând la o falsificare din ce în ce mai mare.
Entitatea feminină fragilă şi pătimaş-narcisică
este, de fapt, o victimă sigură a ei însăşi,
transformându-şi gestica în reacţii mecanice de
apărare, prin disimulări şi trucuri dintre cele mai
ieftine: „Ea se ridică în picioare. Acum el este/ cel
ce se uită în sus. Încruntat./ Pentru ea e important
să fie frumoasă. Nu mai ştie/ cum altfel ar putea
stăpâni situaţia“. Întâlnirile au loc în fugă, fiecare
dintre cei doi protagonişti mimând normalitatea,
ca într-un calvar: „Noi n-am făcut nici măcar
lucrurile simple,/ care contează atât de mult“, i-a
spus el cândva: „Să vedem un film stând în pat,/
de exemplu. Să intru cu tine într-un magazin“.
Sentimentul devine regresiv: un fel de
dependenţă pasională, un drog: „Ea nu poate găsi
un singur gest, o singură expresie/ care să nu-i
placă la el. Nici/ măcar n-o mai face să râdă“.
Trucurile pentru a-l reţine pe „bărbatul căsătorit“
sunt, în ciuda siguranţei şi nepăsării jucate,
nespus de ridicole: „Capul ei se apleacă/ deasupra
oglinzii de buzunar, îşi dă cu ruj“. „Tăria“ ei de a-
şi dovedi independenţa constă în refuzul obstinat
de a-şi arăta sentimentele reale. Ne amintim că
Freud, cel care a căutat, se spune, o viaţă întreagă o
formulă plauzibilă pentru a cuprinde ecuaţia
alienării specific feminine, a sintetizat, în cele din
urmă, astfel: „Femeia nu vrea ceea ce doreşte“.

Nespus de adevărat: victimă a propriei isterii,
manifestate paradoxal prin refuz şi prin „blindaj“
(vezi Angela Marinescu), incapabilă să se
manifeste altfel decât prin ascundere sub
nenumărate măşti, ea nu e lipsită însă de cruzimea
lucidităţii, faţă de sine, singura care ar putea-o
salva. Diana Geacăr ştie să ne facă să simţim pe
viu paradoxul acesta, ceea ce nu e puţin lucru. Din
când în când apar (iarăşi ca la Angela…)
proiecţiile deformate, halucinaţiile „reale“,
grăitoare de la sine. „Tot mai des mă îndrept spre
un bărbat/ îmbrăcat în negru, de fapt întunecat/ -
de parcă şi-a tras peste cap un sac - /…/ şi, când
aproape că m-a simţit şi vrea să se întoarcă,/ mă
trezesc brusc, transpirată“. Bărbatul văzut din spate
şi spaima că i-ar putea vedea faţa exprimă
incapacitatea totală a deciziei, lipsa de curaj în faţa
opţiunilor proprii, indecizia „reconstrucţiei“
propriei persoane care este permanent evitată din
spaimă. Terapia psihică nu pare să ajute:
întrebările „terapeutei“ revin ca un refren lovind
o ţintă fixă: „Adică sunteţi în căutarea propriului
discurs?“ şi „Adică doriţi ca cineva să aibă grijă de
dumneavoastră?“. Întrebările sunt cele juste, fie că
„terapeuta“ este una reală, fie că e doar instanţa
lucidă a conştiinţei proprii. Paralizia voinţei şi
muţenia (Et voila pourquoi votre fille est muette!,
ar fi exclamat Lacan) grăiesc de la sine despre
seriozitatea traumei: „A doua zi nu m-am putut
mişca:/Am ieşit din casă, am ajuns la job,/ dar nu
am permis nimănui să mă privească în ochi“.
Iubirea pasională, irezolută, anihilează fiinţa: „De
ce să fie. Ai vrut pasiune,/ frumuseţea lui a venit la
timp./…/ Oare e bine să zâmbesc acum?/ Oare e
bine să par indiferentă?“. Chinul se transformă în
autoagresiune obstinată şi dependentă faţă de
propria „frumuseţe“ greşit interpretată:
„Frumuseţea pune în mişcare, pe căi naturale,/
energia personală. Şi ce e mai natural decât
tăcerea?/…/ Propria frumuseţe eliberează“. Ceea
ce femeia doreşte este însă lipsit de orice
generozitate sau dăruire veritabilă: „Aş vrea ca
fără mine să nu mai poţi bea cafea. Attachment“.
Dependentă de propria-i obsesie de dominare,
într-un schimb erotic în care lipseşte tocmai
dorinţa de a da. Discursul propriu  când n-ar mai
trece prin atâtea alte discursuri de împrumut - ,
pentru a scăpa de monştrii narcisismului maladiv
(surprins totuşi cu atâta autenticitate) şi-ar încheia
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propriul travaliu psihic, prin redimensionarea
justă a fiinţei: „Eu nu mai sunt chiar nimic/ nimic
fizic nu mai are sens. Adică/ sunteţi în căutarea
propriului discurs?“. Stadiul este de refuz şi blocaj.
Urmează ciclul În căutarea propriului discurs
echivalând cu o viziune a propriei morţi: „Îmi
amintesc visul în care eram închisă/ sub nişte
scânduri, ciocurile negre/ tăiau lemnul în dreptul
feţei, iar eu încercam/ să acopăr spărturile cu
palmele“. E o mare vulnerabilitate peste tot.
Gesturile trădează, cu cât sunt mai minuţios
calculate. Diana Geacăr se vede din diverse
unghiuri în timp ce-şi trăieşte viaţă plină doar de
instantanee fotografice luate la distanţă: „Pantofii
purpurii împing pământul/ şi părul flutură în
aerul cald, ridicat/ de ciocurile păsărilor, tot mai
sus“. Ridicarea viziunii „în văzduh“ e ceva
echivalent (dar ŕ rebours!) privirii „en abîme“. În
ultimul ciclu, cel cu „zoolocatarii“, zoomorfismul
dianesc e un cod numai bun pentru a reevalua
experienţele trecute  aluzii la ispitele rezolute,
mitizate în registrul ironico-oniric, acoperit. Cea
care nu a ajuns la timp şi nu a ştiut să aleagă a avut
de întâmpinat opţiuni demonomorfe, chiar
înfricoşătoare: „Întunericul din casă inhalează/
particule de praf şi/ formează o siluetă din
cocoloaşe de păr şi piele,/ cu un topor într-o
mână/ - Unde ai vrea să ajungi domnişoară?/…/
Într-un spaţiu în care nu mai vrea nimeni.“

În ultimul ciclu, zoolocatarii nu e că s-a
descoperit vreo ieşire veritabilă din situaţie (cel
puţin, aşa percepem noi…). Încep să-şi facă loc
viziunile „zoo“, reduse la reacţii animalic-
primare. Întreaga lume înconjurătoare, de
indivizi zoomorfizaţi, nu comunică propriu-zis,
ci „socializează“ asemenea animalelor ciudate,
prin reacţii pur fiziologice, uşor decriptabile,
chiar dacă par criptice. Reacţii de refuz primite
din afară se transformă în auto-erotism jalnic, de
compensaţie: „Un câine  lup - eu tot îmi închipui
că e o căţea - / îşi freacă fundul  de roată? De
ţeava de eşapament?  de aceeaşi maşină. Apoi se
întinde pe nisip./ Ieri o mirosea un câine, dar
ea-şi ţinea/ coada lipită şi fundul tot mai jos, de
pământ.“ Asta ca să nu dăm decât un exemplu.
Refuzul şi muţenia sunt stadii maladive  dar prin
ele se pot vedea experienţele deja parcurse. Poeta
se autosurprinde făcând o echilibristică
dureroasă  asemenea gimnastelor educate să

performeze  „în aer“. Tacticile de cucerire sunt
perversităţi pure: paralelismul animal e
instructiv; de pildă: „eu urmăresc/ o pisică,
sărind gardul în ţarcul bizonului“. Aventuri, nu
glumă… Mari cât nişte „proiecte“ existenţiale. A
fascina un „bizon“ folosindu-şi doar „pielea
fină“. A-ţi domina frica „mucegăită“ cu tactici
aparent „adormite“… A „băga mâna în cuşca
tigrului“…crezând că e un act de curaj! A seduce
„pavianul cu mantie“ plictisit de perechea lui
ş.a.m.d. Finalul e mai obscur  şi-l lăsăm aşa, fără
să-l mai interpretăm: „Leagănul începe să
scârţâie./ De pe umăr mi se desprinde o frunză
cărnoasă/ de viţă-de-vie. Fără să mă gândesc,/
răzuiesc cu unghia coconii lipiţi/ de spatele ei“.
Cu o „privire mioapă“ ce se preface a nu vedea
bine, poeta vede cu lentile parabolice. Dar nu se
ştie dacă aceasta este şi ultimul ei limbaj, dacă
şi-a instaurat, în fine, propriu-i discurs sau va
recurge în continuare la alte magii de substituţie.
Deocamdată a reuşit să ne spună eficient ce se
petrece.

Diana Geacãr

starea poeziei
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DDDDDaniel aniel aniel aniel aniel CLINCLINCLINCLINCLINCICICICICI
(Constanþa,

daniel_clinci@yahoo.com)

Ultima iluzie, cea de care era şi timpul să ne
debarasăm, şi-a dezvăluit natura: mâna

invizibilă a lui Adam Smith. Capitalismul
liberal a parat întotdeauna orice lovitură cu
„mâna invizibilă a pieţei“, formând un discurs
dominant capabil să explice orice acţiune exact
în termenii califului Omar, cel care a dat
ordinul incinerării Bibliotecii de la Alexandria.
Acest discurs, care exclude prin  însăşi natura
sa orice alteritate sub pretextul ereziei, s-a
consolidat în decursul a două secole, însă şi-a
atins apogeul în ultimii ani. Heidegger ar vorbi
despre o metafizică împlinită şi ar avea
dreptate.

Minimalismul statului propus de apologeţii
liberalismului total s-a fundat, în teorie, pe
metafizica „mâinii invizibile“ a pieţei care
guvernează, prin nişte mecanisme absolut
impersonale, societatea. Eşecul sau succesul se
măsoară nu de către oameni, ci de mâna aceasta
divină. Orice calif liberal de ieri (cum ar putea
să existe o asemenea aberaţie azi?) va spune că
mâna dumnezeului pieţei funcţionează, iar în
cazul în care eşuează, este pentru că cineva i-a
limitat libertatea, intervenind în metafizica
proceselor sale. Credinţa aceasta aparţine unora
care se pretind a fi depozitarii raţiunii, semn că
modernitatea n-a reuşit să elimine tot ce era
superstiţie în om. De fapt, nu este decât o
inversare a utopiei creştine: egoismul dus la
nivel de metafizică.

Orice epocă îşi dezvăluie noţiunile care stau
la baza sa atunci când se încheie şi nu mai
devreme. În acel moment transpare fiecare

MeMeMeMeMetttttafafafafafizicaizicaizicaizicaizica
mâinii invizibilemâinii invizibilemâinii invizibilemâinii invizibilemâinii invizibile

iluzie şi fiecare construcţie culturală care a dus
la generarea unui model social, politic,
economic etc. Departe de a fi trăsătura
dominantă a capitalismului ca sistem socio-
economic, sintagma lui Adam Smith face parte
dintr-un anume discurs, după cum spuneam,
menit să acopere orice eşec din interiorul
sistemului şi orice abuz în afara sa. Ea atrage
atenţia abia astăzi asupra gradului de iraţional
din economia politică a capitalismului; astăzi,
când intervenţiile statelor ţin întregi sisteme
private în stadiul de funcţionare. Dacă o rotiţă
s-a stricat în angrenajul discursului liberal
capitalist, aceea este credinţa religioasă în
„mâna invizibilă“. Ceea ce s-a întâmplat în
România anilor 2000 este simptomatic pentru a
înţelege, cel puţin într-o anumită măsură,
situaţia: consumul excesiv (de orice natură),
alimentat de credite, nu de venituri, a susţinut
economia; investiţiile făcute pe credit au
explodat; profiturile au revenit mediului privat,
iar, când s-a prăbuşit un sistem artificial,
datoriile se naţionalizează.Aşadar, mulţi dintre
noi au trăit pe credit, iar acum este timpul să
returnăm datoria. În perioada exploziei
economice, a luat amploare discursul liberal
despre minimalismul statal şi economia mâinii
invizibile. Întreaga teorie, însă, se află sub
semnul artificialului.

Ceea ce apropie discursul liberal capitalist de
cel al fanatismului religios este chiar puternicul
element iraţional care îl provoacă. Nu militez
în nici un moment pentru raţionalitate, însă
trebuie să remarc modul în care se manifestă
credinţa în divinitatea impersonală a pieţei
pentru că aceasta sugerează camuflarea
artificialului. Într-adevăr, ceea ce promotorii
discursului despre care vorbim au încercat este
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să prezinte drept naturală o anumită organizare
socio-economică. Disfuncţiile pieţelor din
ultima perioadă, supranumite generic prin
termenul de „criză“, şi impactul lor asupra
societăţii demonstrează că pieţele au nevoie de
intervenţia statului pentru a exista şi pentru a fi
întreţinute la parametri optimi de funcţionare.
Orice libertate acordată actorilor financiar-
economici duce la dezechilibre (cum au fost
cele ale creditelor) care sfârşesc prin a perpetua
(din cauza globalizării) un capital-fantomă,
artificial, care nu valorează nimic. Un mare
producător de bunuri, cum este China, despre
care am mai scris, a rezistat în faţa acestei „crize
economice şi financiare“ deoarece capitalul său
este solid, pe când americanul Wall Street
manipulează capitalul pentru a crea, de fapt,
nimic.

Problema care se profilează în orizontul
deschis de noile convulsii sociale globale este
cea a liberalismului metafizic, în care
responsabilitatea este deviată către o instanţă
impersonală,  opus intervenţionismului statal,

sub aspectul reglementării pieţelor prin decizii
centralizate, luate de oameni care poartă
responsabilitatea pentru acestea. La nivelul
discursurilor predominante în media, este cert
că liberalismul nu mai poate fi susţinut exclusiv
pe baza „mâinii invizibile“ şi că se remarcă
necesitatea stringentă de a-i da o dimensiune
umană. Aceasta poate reprezenta un eşec al
capitalismului, după cum s-au grăbit să susţină
multe voci ale criticii occidentale. Pe de altă
parte, îmblânzirea capitalismului se poate face
numai după lichidarea imenselor datorii pe
care Statele Unite şi cele ale Uniunii Europene
le-au acumulat în decursul ultimilor ani. O
revenire la piaţa liberă şi la statul minimal este,
însă, imposibilă.

Un colaborator al The New York Times, Phillip
Blond, remarca, acum trei ani, faptul că economia
acestui secol se întoarce la forma oligarhică pe
care o avea în secolul al XIX-lea, când capitalul
era acumulat de o elită restrânsă ca număr şi de
către unii speculanţi. Încă de la data publicării
articolului cu pricina („The Failure of Neo-
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liberalism”, 2 februarie 2008) se observa că
structura unei pieţe libere, guvernată impersonal,
şi presupoziţiile sale fundamentale sunt false. Însă
acelaşi articol critică sistemul specific european al
welfare state ca producând o falie adâncă între
bogaţi şi săraci, precum şi că instituţionalizează,
ca o consecinţă, sărăcia şi şomajul. Fie că vorbim
despre piaţa liberă, fie despre tradiţia statală
europeană, afirmă Blond, problemele sunt
aceleaşi în contextul dat: stratificarea socială se
prezintă tripartit, conţinând o clasă de jos,
instituţia sărăciei, una de mijloc, îndatorată către
sistemele de creditare, şi una bogată, care scapă de
sub orice autoritate. Totuşi, consider că eşecul
statelor europene se datorează, în principal,
politicilor deficitare de protecţie socială cuplate cu
o îmbrăţişare fără rezerve a metafizicii „mâinii
invizibile“. Autorul propune ca soluţie ceva ce
noi, cei din Est, am numi „colectivizare“, cu un
termen de tristă amintire.

Din ce în ce mai vocală, o parte din media
occidentală analizează modul în care s-a ajuns
şi în care se perpetuează noul model social
oligarhic. Atât articolul citat mai sus, cât şi,

foarte recent, The Economist („Our Global
Oligarchs“, 5 ianuarie 2011), dar şi alte surse,
dau o imagine a societăţii globale în care cei
care acumulează capitalul devin o naţiune
izolată, un grup separat de restul lumii, o
oligarhie. Toate aceste documente ne indică
faptul că o parte a societăţii devine conştientă
de artificialitatea unui sistem care se pretindea
natural (noţiunea dreptului natural la
proprietate apare în modernitate, la Locke). În
schimb, să reţinem că acelaşi Adam Smith
afirma că guvernarea este inventată pentru a-i
proteja pe bogaţi de săraci.

Aşadar, metafizica mâinii invizibile se
descoperă în calitate de metafizică realizată şi,
în acelaşi timp, ca iluzie, ca ideologie (în sensul
lui Marx). Redistribuirea capitalului creat prin
muncă se face, în acest sistem, canalizat către o
oligarhie, de cele mai multe ori, la adăpostul
noţiunii pieţei libere, în detrimentul celor
mulţi. Odată cu deconspirarea metafizicii
pieţei, devenim conştienţi de poziţia pe care o
ocupăm în sistem. De la conştientizare şi până
la acţiune nu este decât un pas.
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(Constanþa)

„M-am plictisit să calomniez Universul!“. Această
afirmaţie a fost făcută de regetatul filosof şi eseist
Emil Cioran în cadrul unui interviu acordat unei
echipe de la Televiziunea Română, în anul 1990,
echipă condusă de un alt mare filosof şi eseist,
Gabriel Liiceanu. Interviul a fost transmis pe micile
ecrane sub titlul „Apocalipsa după Cioran“.
Prin afirmaţia sa, „nihilistul“ cunoscut de toată
lumea, Emil Cioran face practic o mărturisire de
credinţă. De ce vorbim despre o mărturisire de
credinţă? Pentru că Emil Cioran s-a „plictisit să
CALOMNIEZE Universul“. Filosoful român
recunoaşte practic că întreaga sa operă este o
calomnie la adresa Universului şi, extrapolând, la
adresa Divinităţii. Toată viaţa sa, Cioran a fost rebelul
de serviciu a generaţiei interbelice, a fost negativistul,
pesimistul, nihilistul, existenţialistul, juisorul clipei.
Nemulţumit că modul său de comportament nu este
urmat şi de alţii, de generaţia din care face parte,
precum şi de generaţiile care i-au succedat, Emil
Cioran şi-a aşternut teribilismul, rebeliunea pe
hârtie. Coala albă i-a primit generoasă toate
nemulţumirile, toate negaţiile, toate viziunile
pesimiste, mai mult sau mai puţin apocaliptice, a
acceptat ca albul ei să fie pătat de cerneală, aşa cum
Divinitatea a îngăduit ca puritatea Ei să fie
calomniată de către marele filosof şi eseist român.
Cioran a calomniat Universul! Ce minunată este
această metaforă!!! Emil Cioran, una dintre
miliardele de furnici ale muşuroiului descris de
Mihai Eminescu în „Scrisoarea I“, a ridicat glasul
împotriva Întregului, a calomniat Totul, neţinând
cont de faptul că prin scrierea sa se calomnia şi pe el,
cel care este o parte din Tot, din Absolut. Iar
calomnia a fost practicată cu obstinaţie de Cioran,
până spre sfârşitul vieţii sale...; probabil că filosoful
s-a ghidat după principiul francez „Calomniaţi,

CaloCaloCaloCaloCalomniatmniatmniatmniatmniatooooorrrrrululululul
de serde serde serde serde serviciuviciuviciuviciuviciu

calomniaţi, că tot trebuie să rămână ceva“, dar ajuns
în anul de graţie 1990 la vârsta senectuţii a constatat
că nu a rămas mare lucru, în afara unor prozeliţi şi a
milioanelor de cititori care i-au apreciat scrierea,
estetica ei şi sinceritatea gândurilor exprimate. Ideile
sale nu au reverberat, nu au avut ecou din partea
generaţiei tinere, a generaţiilor care i-au succedat,
astfel că plictisit de repetarea permanentă a aceloraşi
calomnii la adresa Universului, Emil Cioran s-a
hotărât în anul 1990 să nu mai scrie, după cum
afirma în interviul acordat echipei de la TVR.
Practic, calomniatorul de serviciu al Universului a
renunţat să mai păteze albul pur al hârtiei pe care îşi
aşternea ideile, recunoscând că întreaga sa operă este
o calomnie la adresa Universului.
Dar de ce această afirmaţie este o mărturisire de
credinţă? Când o persoană recunoaşte că a
calomniat pe cineva, că s-a plictisit să calomnieze,
reiese practic că această persoană ştia care este
adevărul, dar a preferat să suţină falsul. Ştia ce este
sacrul, dar a preferat să se alăture, să fie de partea
profanului. Persoana respectivă a preferat să
profaneze sacrul şi să ridice la rang de sacru
profanul. Credinţa ei este vizibilă. Ea ştie că sacrul
există, vede peste tot lucrarea lui, dar preferă să îl
provoace, să îl atace, să îl calomnieze, cu speranţa că
profanul va renunţa într-un final la sacru şi va
deveni egal sau mai sus decât sacrul. În mic, am
putea susţine că lucrarea, că opera lui Cioran, în loc
să fie o Imitatio Christi, este o Imitatio Luciferi.
Practic, asemenea lui Lucifer, lui Satan, Cioran
afirmă că profanul este cel mai bun, dar spre
deosebire de diavol, filosoful român este mai
diabolic: el susţine că Sacrul nu există, că este o
simplă teorie, că profanul a fost dintotdeauna, fără
intervenţia nimănui. Dacă Satan vroia să se ridice la
rang de dumnezeu, să se facă Dumnezeu, Cioran a
urmărit să arate că Unicul şi Singurul Dumnezeu
este Omul, adică profanul, adică Creaţia. El a negat
existenţa Creatorului, a sugerat că omul nu a fost
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creat, că toată trăirea fiecărui individ este o sumă a
alegerilor libere pe care acesta le face de-a lungul
vieţii. Cioran nu a urmărit ca OMUL sau ADAM să
fie asemenea lui DUMNEZEU, ci a dorit ca ADAM
să fie UNICUL, SINGURUL DUMNEZEU, deşi ştia
că de fapt este invers. Ştia adevărul, pentru că tatăl lui
Emil Cioran a fost preot, iar credinţa creştin-
ortodoxă era bine înrădăcinată în mintea filosofului
şi eseistului român. Numai că el a dorit tot timpul
semne şi minuni, asemenea necredincioşilor, pentru
A CREDE. Iar acest lucru este interzis drept-
credincioşilor.
„Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut“, se spune într-un
pasaj din Sfânta Evanghelie. De aici reiese, că aceia
care nu au crezut şi au văzut sunt nefericiţi. Numai
că, Emil Cioran nu a văzut, a încercat să vadă de-a
lungul întregii sale existenţe, să vadă pentru A
CREDE cu toată fiinţa, dar Dumnezeu a refuzat să i
se arate lui, Sacrul nu s-a arătat profanului, furnica,
deşi aflată în vârful muşuroiului, nu a putut zări
armonia Universului, pentru că Divinitatea nu a
făcut nici o minune. Nici o minune, deşi Divinitatea
a fost provocată permanent de către Cioran pentru a
se arăta, pentru a se apăra de ceea ce într-un final
filosoful recunoaşte că nu au fost decât nişte
calomnii. Divinitatea a refuzat să se apere, deşi o
mulţime de avocaţi din rândurile clerului şi
credincioşilor a căutat să îi „repereze“ onoarea.

Singurul lucru care a apărat SACRUL a fost
îngăduinţa arătată filosofului, provocatorului,
calomniatorului de serviciu Emil Cioran, îngăduinţă
care în timp şi-a arătat roadele...Pentru că, în final,
Emil Cioran s-a dat bătut şi s-a arătat „plictisit să
calomnieze Universul“. Iar acest final, acest cuvânt
de recunoaştere a calomniei la adresa Universului,
este o mărturisire de credinţă, din partea marelui
nostru eseist şi filosof.
„Ştiam că există Dumnezeu, că Universul înseamnă
armonie, că toate au fost create bune, dar am preferat
să susţin contrariul, să caut să demonstrez contrariul,
pentru ca într-un final să se arate măreţia Divinităţii,
a SACRULUI, prin faptul că eu, profanul, m-am
plictisit să calomniez Universul“, s-ar traduce
afirmaţia iniţială a lui Emil Cioran. Prin această
afirmaţie, Cioran se spală de toate păcatele în faţa
Divinităţii şi arată că, prin opera lui, a împlinit încă
odată măreţia lui Dumnezeu. Prin această afirmaţie,
Cioran îi spune profanului că este profan şi reaşează
SACRUL în poziţia iniţială, de CREATOR a toate,
de TATĂ al profanului.
Întreaga operă a lui Emil Cioran merită citită şi
preţuită la adevărata ei valoare, iar afirmaţia din anul
1990 ar trebui să fie pusă drept moto pe fiecare carte
scrisă de eseistul şi filosoful nostru. Este o afirmaţie
care îl ridică, îl aşază drept în faţa Celui ce este
NECREAT, UNIC şi SINGUR DUMNEZEU.
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arhiva Tomis

Despre rolul şi ponderea criticii

1. Care este în momentul de faţă şi în
ansamblul mişcării noastre literare
ponderea şi rolul criticii?

2. Beneficiem de o critică a criticii
suficient de activă şi, mai ales, suficient de
eficace?

3. Ce aveţi de spus cu privire la
proprietatea exprimării în critica literară şi,
în genere, cu privire la natura limbajului
folosit?

4. Cum se achită, după părerea dv.,
tinerele reviste din regiuni de îndatorirea
îndrumării competente a cititorului? Ce
propuneri aveţi de făcut în această direcţie?

Matei Călinescu
1-2-3-4

Nu găsesc o definiţie succintă a funcţiei
criticului mai bună decât aceea pe care a
formulat-o aforistic G. Călinescu, plecând
de la Croce: un critic trebuie să spună da
sau nu unei opere, adică să stabilească dacă
opera se integrează domeniului artei sau
rămâne în afara lui. Orice critică începe de
aici, simplu, dar consecinţele teoretice şi
practice ale acestei împrejurări sunt de o
vertiginoasă complicaţie. Mă voi mulţimi,
acum, să consemnez doar câteva păreri în
legătură cu semnificaţia lui da şi a lui nu în
critică.

Şi voi începe, în chip firesc, printr-o
examinare a lui nu, a judecăţilor critice de
excluziune. Posibilitatea lui nu face din
critică o igienă estetică şi spirituală: prin
negaţia falselor valori, atunci când ele

devin primejdioase, ameninţătoare, criticul
încearcă să-şi purifice şi să-şi limpezească
orizonturile. Cea mai generală formă a lui
nu, ambiguă, e adevărat, dar eficientă în
multe cazuri, este tăcerea în faţa unei
opere. Sunt numeroase false valori cu un
coeficient extrem de scăzut de nocivitate şi
a le nega explicit e şi inutil şi ridicol. Şi
totuşi, astfel de pedanterii întâlnim încă.
Un poet tânăr, despre care nimeni nu ştie
nimic, a publicat câteva poezii într-o
revistă şi iată că apare şi un critic care,
după ce demonstrează cu doctorală
stupiditate în ce constau rătăcirile
periculoase ale bietului debutant de
şaptesprezece ani, coboară de la catedră, îl
trage de urechi şi-l pofteşte sever afară din
poezie! Un critic adevărat se verifică în
polemică doar cu adversari pe care îi
consideră îndeajuns de redutabili: cu alte
cuvinte, doar falsele valori care circulă şi se
bucură de o anumită notorietate (şi care
prefigurează primejdia unei epidemii)
merită a fi negate explicit. Chiar şi în astfel
de cazuri, negaţia trebuie să aibă caracterul
unui act justiţiar personal, să fie o expresie
organică a sistemului de reacţii individuale
al criticului. (Într-un astfel de context
merită să fie reamintită şi supusă meditaţiei
afirmaţia lui Remy de Gourmont care,

Matei Cãlinescu
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referindu-se la critică, scria că „ întregul
efort al unui om sincer este să-şi erijeze
impresiile personale în legi“). Căci, orice
s-ar zice, valoarea unui critic  ca şi a unui
poet  stă în structura originală, ireductibilă
a personalităţii sale.

Pentru că vorbeam de sensul lui nu în
critică, să nu uităm că el este totdeauna
implicit în da. Sunt critici care, spunând
numai da şi considerându-şi personalitatea
pe o bază pur afirmativă, sunt, în fond, nişte
negatori mult mai virulenţi şi eficienţi decât
aceia care strâmbă mereu cu intransigenţă
din nas şi care rămân, de multe ori, nişte
simpli mofturoşi ai negaţiei.

Marile probleme ale criticii încep de fapt
de la da: căci da înseamnă edificare,
arhitectură, viziune, stil, într-un cuvânt,
creaţie. A spune da unei opere, în critică,
înseamnă şi foarte mult şi foarte puţin: a
stabili că opera merită să fie explorată, sau,
ca să revin la metafora anterioară, merită să
fie construită critic. Şi ca orice constructor,
criticul adevărat este, în felul lui, un
Meşter Manole: împlinirea ţelului implică
dăruirea, energia, sacrificiul. Făcând iarăşi
o imagine, în fiecare mare da e închis
planul unei catedrale, care trebuie zidită
efectiv. Aici încep şi răspunderile de
creator ale criticului. Şi e vorba, de fapt, de
un creator paradoxal: căci criticul
construieşte opera altcuiva (a poetului) şi
numai răspunzând pentru ea  e ceea ce s-a
numit „supunerea la obiect“  răspunde şi
pentru sine. Această dificultate  care
subliniază poziţia ingrată a criticii
explică, poate, de ce, în raport cu scriitorii
de valoare, criticii de valoare sunt mult mai
puţini. De aici, şi publicul mult mai
restrâns al criticii, lăsând la o parte faptul
că lectura unei cărţi de critică (fără să aibă
obligaţii didactice, cum au elevii, studenţii,
profesorii de literatură), la cei care citesc
un eseu aşa cum ar citi un poem sau o
nuvelă, nu ca să se informeze, ci ca să ia
contact cu un univers diferit, cu un mod de
a gândi şi de a simţi diferit. Din păcate,
prea puţini dintre criticii actuali pot
răspunde unei asemenea necesităţi.

Cornel Regman

1
În domeniul criticii literare  la fel ca şi în

celelalte sectoare ale literaturii  au avut loc în anii
din urmă o seamă de transformări de structură, un
soi de năpârlire salutară, o schimbare la faţă, dacă
se poate spune, cu adânci repercusiuni pe toate
planurile de manifestare a actului critic.
Consecinţa cea mai spectaculoasă, deşi nu de toţi
dorită, constă în faptul că un întreg „stil“ de
critică, specializată în ton sentenţios, în judecăţi
de valoare aproximative, rodul unor convingeri
extraliterare, s-a plasat în afara adevăratei critici, şi
este, practic vorbind, inutilizabilă. Dacă ne
gândim că o bună cantitate din producţia aceasta,
ieşită dintr-o grabă a afişării, era şi cacofonică
prin expresie, avem imaginea reală a distanţei
care ne desparte de sus-zisa critică. Momentul
actual în disciplina noastră l-aş caracteriza însă ca
pe ceva împlinit, maturizat, şi nici chiar ca pe ceva
foarte înfloritor. Mai degrabă mi se impune
imaginea unui câmp în bună parte asanat, ferit de
degradare, ce aşteaptă să fie din plin pus în
valoare. Ceea ce  să recunoaştem  nu e puţin lucru.
S-ar putea ca unii tineri confraţi, cărora nu le
contest meritele, să considere această apreciere
prea puţin însufleţitoare. Perspectiva
supraestimării o consider însă mult mai

Cornel
Regman
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păgubitoare. În treacăt fie zis, o discuţie recentă
despre „călinescianism“ mi-a dat posibilitatea să
constat la unii dintre tinerii noştri critici şi la
susţinătorii lor existenţa unei excelente dispoziţii,
a unei mulţumiri de sine inexpugnabile, ca şi cum
faptul de a putea opune vechiului stil de critică
sociologist, mimarea călinescianismului e prin
sine însuşi îndestulător, spre a se ajunge la o
înflorire. În ceea ce mă priveşte, rămân la foarte
terestra părere că o înflorire, chiar şi de proporţii
mai reduse, se întemeiază pe existenţa unor
personalităţi distincte, nu „călinescieni“ (şi încă
până la pastişă!), ci „călineşti“, dacă se poate, şi în
orice caz, oameni de solidă cultură, de
sensibilitate şi talent, aşadar, nu copii sau, şi mai
rău, pâlnii de gramofon. Între 1930 şi 1940 se
manifestau în scris Eugen Lovinescu, G.
Călinescu, Tudor Vianu, Pompiliu
Constantinescu, Perpessicius, Şerban Cioculescu,
Vladimir Streinu şi mulţi alţii, şi dacă nu toţi au
dovedit că sunt posesorii unei demonii a spiritului
care să-i aşeze în rândul personalităţilor de întâie
mărime ale literaturii, în schimb, niciunul din ei
nu a fost vasalul unei formule de critică
preexistente, toţi, dar absolut toţi dau pe faţă o
individualitate ce e numai a lor, precum şi  ceea
ce-i foarte important  câmpuri de iniţiativă
proprii, originale. Dacă nu mă înşel, aceasta se
poate numi înflorire, şi chiar rodire, coacere.

Anotimpul nostru, al celor de azi, nu mai
puţin favorabil dezvoltării personalităţilor
creatoare, aşteaptă de la noi, criticii, roade tot
atât de semnificative, capabile să satisfacă într-
un chip propriu pe contemporanii noştri.
Căci, într-o epocă în care şi problemele
umanităţii sunt sensibil altele, şi unghiul de
percepţie al creatorului, ca şi al cititorului, s-a
schimbat, e firesc ca şi critica să încerce a-şi
pune noi întrebări, la care să caute
răspunsurile cele mai potrivite. Mai ales că ea
vine după experienţa dureroasă a
sociologismului. Întoarcerea la vechile
formule nu mi se pare de aceea remediul cel
mai indicat. Avem nevoie de o critică mai
dinamică, de forme de intervenţie mai
energice şi mai operative, capabile să smulgă
din conştiinţe rădăcinile prejudecăţilor de
toată natura şi să le pregătească spre a primi
cât mai sărbătoreşte frumosul.

2

Că nu am beneficiat de o critică a criticii,
reală, autentică, lucrul acesta sare în ochii
oricui deschide o carte de critică din cele
apărute cu 12-15 ani în urmă şi chiar mai
încoace. Exista pe atunci un vizirat al criticii
(cu o compoziţie modificată din când în când,
dar vizirat) foarte drastic cu adversarii sau
posibilii adversari şi, în acelaşi timp, abil în
apărarea poziţiilor proprii de orice soi de
ameninţare. Critica criticii se reducea la
răfuiala cu înaintaşii şi cu unii contemporani
incomozi, şi unii şi alţii reduşi la muţenie. În
acelaşi timp, paşalele cu pricina nu pridideau să
se complimenteze prin articole, cuvântări, etc.
sau, în cel mai rău caz, să se cruţe. Aceste
timpuri s-au dus şi dacă în sufletul câte unuia
mai stăruie nostalgii nesănătoase, practic e tot
mai mult de neconceput întoarcerea la domnia
grupurilor (oricare ar fi ele) şi mai ales la
îndeletnicirea distribuirii de auguri şi năpaste
în viaţa literară. În această ambianţă, rolul şi
răspunderea criticii au crescut considerabil,
întrucât ea e în primul rând chemată să
aprecieze creaţia artistică, nu în funcţie de
conjunctură şi nici trăgând cu coada ochiului la
„persoane“, ci folosind cu pricepere şi
onestitate criteriile valorificării estetice. În ceea
ce priveşte critica criticii, rolul ei este astăzi şi
mai de răspundere, ca una care are de a exima
gradul de fineţe, de exactitate şi consecvenţă,
într-un cuvânt, însăşi priceperea în folosirea
acestor criterii. Lucrul acesta se poate face şi pe
mai multe căi, şi una din ele este chiar discuţia
de faţă, care angajează mai mulţi critici. Dar
mijlocul cel mai eficace mi se pare discutarea
cu seriozitate a volumelor de critică apărute, şi
dacă e firesc să se admită că nimeni nu poate
scrie despre toate apariţiile, confruntarea
fiecărui critic măcar cu unele volume ale
confraţilor mi se pare că e o obligaţie de la care
nu poate absenta nimeni.

3-4

Progresul în această direcţie e considerabil,
căci dacă nu mai departe decât în urmă cu doi-
trei ani se mai puteau identifica monstruozităţi

arhiva Tomis
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de stil şi un limbaj imposibil chiar la unii critici
pe care revistele contau ca pe speranţe certe,
astăzi, titularii cronicilor literare ai revistelor
noastre şi mulţi alţii folosesc modalităţi
adecvate de expresie.

În această privinţă, pentru îndreptarea stării
de lucruri, cred că ironia e un admirabil
vindecător, şi aş recomanda revistelor noastre s-
o folosească mai des, înfiinţând în acest scop
rubrici speciale (unele au şi făcut-o) după
modelul acelui Prostologhicon din „Jurnalul
literar“ de acum aproape treizeci de ani,
susţinut de însuşi G. Călinescu, rubrici în care
să se treacă la demontarea şi expunerea publică
a mecanismelor din care se alcătuieşte stilul
îmbâcsit, improprietatea, platitudinea, parada
goală de cuvinte, etc., adică toate acele vicii ale
scrisului rezultate din colaborarea strânsă a
lipsei de logică cu lipsa de gramatică şi cu lipsa
de măsură.

Tendinţele negative semnalate mai sus (mai
ales acestea) se întâlnesc destul de des, lucru
explicabil, îndeosebi la revistele apărute mai de
curând, care nu şi-au constituit încă un activ de
colaboratori cu suficientă maturitate a scrisului
tipărit. Un rol mare în îndreptarea stării de
lucruri încă deficitare revine colectivelor
redacţionale, cărora li se cere să aibă, printre
altele, şi suficient sânge rece, spre a nu se irita
sau descuraja la fiecare operaţie critică
justificată venită din afară. Spunând acestea, am
în vedere faptul că există chiar de pe acum o
hipersensibilitate de critică în destule capitale
de regiuni, care se traduce prin tot felul de
intoleranţe şi manifestări orgolioase de
respingere a criticii. Nu e  să recunoaştem  cel
mai propice climat pentru dezvoltarea criticilor
proprii, în genere tineri, atraşi prea pe nepusă
masă în nepotrivite competiţii localistice.

Gheorghe Grigurcu

1

Discuţia prelungită timp de decenii asupra
naturii criticii literare incomodează pe unii
din pricina lipsei sale de finalitate.

Se emit consideraţii, se operează disocieri,
se fac referinţe la texte prestigioase, dar…

problema rămâne în discuţie. Se poate spune
că posibilităţile de a o alimenta sporesc pe
măsura intervenţiilor, îmbinându-se într-o
dialectică al cărei interes vine din
actualitatea poziţiilor adoptate. Iată, de pildă,
o frază a lui E. Lovinescu din 1942, atingând
în chip evident câteva esenţe ale criticii
zilelor noastre: „Critica modernă nu este o
discuţie pe cadavre, fără relaţii cu viaţa, nu e
o scolastică uscată şi o compilaţie de texte, ci
este străbătută şi de un spirit creator
însufleţind viaţa cărţilor în raporturile lor
multiple, la fel cu acţiunea scriitorului asupra
vieţii însăşi: pentru a fi un bun judecător în
materie de artă, niciuna din formele artei nu
trebuie să-i fie străină criticului din
experienţa proprie; nu poate fi judecător de
poezie cel ce n-a avut în tinereţea lui o
experienţă poetică. Cel ce n-are şi o
sensibilitate estetică şi o iniţiere tehnică; un
critic nu e cu adevărat critic, dacă el însuşi nu
are o expresie personală, adică, dacă el nu are
talent“.

Lăsând la o parte originea ceva mai
îndepărtată decât se consideră de către unii,
de un an-doi încoace, a începutului de
„critică creatoare“ (de fapt ingenuitatea

Gheorghe Grigurcu
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uitării e o condiţie a creaţiei), desprindem
din textul citat două idei a căror exprimare
temerară e o formă a bunului simţ. Critica,
mai întâi, e o disciplină a sensibilităţii, o
ecuaţie emotivă. N-o practică (în mod ideal!)
decât cei care o resimt ca experienţă
organică, o definire neîncetată a spiritului
prin mijlocirea operelor cercetate. Mijloacele
tehnice (filologice ori de altă natură) conduc
doar pe un drum lăuntric ce există în sine.
Criticul nu poate fi „fabricat“, el este
exponentul unei vocaţii, deci interpret
nemijlocit al naturii umane. De aici ispita sa
de a cultiva literatura propriu-zisă. Adică de
a-şi experimenta sensibilitatea, de a o adopta
la diverse tehnici de creaţie.

Critica formează nu o altă existenţă, ci
doar conştiinţa de sine a literaturii, dozată
felurit pe personalităţi şi pe momente
analitice. Iar dificultatea irezistibilă a
definirii criticii îi vădeşte apartenenţa
creatoare, provenienţa ei din coasta mitică a
poeziei.

2

Critica criticii, expresie de maximă
acuitate a conştiinţei literare, a luat în ultima
vreme iniţiativa salutară de a studia
principial pe câţiva precursori de seamă: Titu
Maiorescu, E. Lovinescu, G. Călinescu, Tudor
Vianu, Paul Zarifopol. Înlăturând
impurităţile sociologiste, precum şi un şir de
judecăţi de valoare aberante, această formă a
criticii s-a angajat într-o direcţie pozitivă,
fără a-i neglija pe criticii tineri care, nu o
dată, şi-au încrucişat cu graţie spadele.
Numai astfel ea va putea să se constituie într-
un punct de observaţie superior al
fenomenului literar, într-un filtru dublu al
acestuia.

3

Poate că e o falsă impresie, dar ni se pare
că această întrebare scontează un răspuns
negativ. Nu-l vom da, considerând critica
literară o parte integrantă a literaturii,
apelând la rezolvarea problemelor generale

ale acesteia. Limbajul e socotit tot mai mult
nu numai un instrument dar şi o materie
intrinsecă a literaturii care, după Valery, „ nu
poate fi altceva decât un fel de extindere şi
aplicaţie a anumitor proprietăţi ale
limbajului“, pe când, după Perre de
Boisdeffre, „ poetul se confundă cu propriile-
i cuvinte. Poetul nu mai consumă lumea, el se
consumă pe el însuşi, limbajul nu mai
vorbeşte de lucruri, vorbeşte despre limbaj“.
Socotind că această concepţie asupra
atotputerniciei limbajului e în ultimele-i
consecinţe discutabilă, nu putem să nu zărim
într-însa un sâmbure fecund al ideii de
literatură modernă. Ni se pare evident că
limbajul stăpâneşte actul literar,
transmiţându-i fiorul unicităţii unei
experienţe expresive. Substanţa sufletească,
în afara căreia orice aventură a cuvintelor
devine un nonsens, palpită într-o structură
căreia nu i se refuză nici pagina critică,
înţeleasă ca o mărturie de emoţii. Prin
urmare, critica literară are nevoie de un
limbaj al său, cu experienţe personale, cu
tatonări sensibile, cu o primenire periodică,
cu o tensiune intelectuală şi plastică în care
să se recunoască aportul autorului.

Că acestui limbaj i se substituie adesea un
surogat strident, preţiozitatea sau
improprietatea, e altceva. Principal, critica ne
iniţiază într-un limbaj care e o parte dintr-însa.

4

Tinerele reviste regionale, dar preţios al
politicii culturale a partidului, se
caracterizează în ansamblu printr-un avânt (şi
în domeniul criticii) menit să sublinieze o
contribuţie bogată şi diferenţiată. E un fapt
pozitiv intenţia lor de a depăşi raza regiunii,
de a se integra într-o sferă de interes naţional.
Dacă e normală ilustrarea câte unui grup
scriitoricesc în paginile acestor periodice, e
nefirească promovarea, la unele dintre ele, a
spiritului de grup, constând în exaltarea unor
valori modeste şi în minimalizarea altora vădit
mai accentuate. Critica este prima chemată să
restabilească balanţa. Căci nimicul îi înghite
pe criticii care au cochetat cu el.

arhiva Tomis
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Costel Costel Costel Costel Costel BABOªBABOªBABOªBABOªBABOª

Pe şeful meu îl cheamă James. James
Reume. Skinhead. Unii plătesc

saci de bani să-şi planteze câteva fire de păr,
iar James al meu se bărbiereşte pe cap. O dată
sau de două ori pe săptămână.
Dar nu poartă cercei. Nu poartă tatuaje.
Din când în când mă întreabă: nu-i aşa că
sunt un şef bun?
Cel mai bun din câţi am avut sau am
pomenit.
„There you go, zice el, my friend“. Pe urmă

PPPPPe ºeful meue ºeful meue ºeful meue ºeful meue ºeful meu
îl cîl cîl cîl cîl cheamã Jamesheamã Jamesheamã Jamesheamã Jamesheamã James

mă întreabă formula alcoolului etilic sau ce
se întâmplă dacă bei oţet de mere. Bănuiesc
că se omoară după oţetul de mere.

Tu ce-ai studiat?
„Universitatea de criminalistică, nu mi-a plăcut,
dar asa au vrut ai mei, părinţii, am abandonat-o
în ultimul an, dă-o dracului! (fucking
University!) Eu voiam să mă fac tâmplar.
Am abandonat-o şi m-am însurat. După trei ani
am divorţat, acum plătesc pensie alimentară.
Acum am altă nevastă, de vreo doi ani. Acum,
nevasta îmi mănâncă zilele.
Nu ştiu ce mi-a trebuit să mă însor şi a doua
oară.
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Shes a bitch. A fucking bitch!“
Pe şeful meu îl cheamă James şi lucrează

70 de ore pe săptămână (minim). Are rate,
îmi zice. Cine n-are? Îi trebuie altă maşină.
Cui nu-i trebuie. Şi aşa mai departe.
„Asta, a doua nevastă, e mai mare ca mine cu
nouă ani. Nu mai face copii. Adio. A trecut
de 40.
N-o să am niciodată copii!
Noroc că nu suntem la birt, ar începe sa
plângă.
Stai să o sun. Stau. Nu-i acasă. Unde mă-sa-n
cur poate fi?
Mă trişează toată ziua, umblă în limbă după
un chelner păros, toată ziua e la el la
restaurant. Îmi cheltuie toţi banii.“
„Ea nu lucrează?“
„Nu, de unde, că-şi f**e, pardon, îşi
prăpădeşte manichiura“.

James e bine clădit. După 12 ore de muncă
plus jumătate de oră lunch, dă şi pe la sala de
gimnastică. Ridică fiare. Face douăzeci de
bazine. Aleargă pe loc. Saună. În drum spre
casă, adoarme la volan.
„No matter what, zice. No matter what Im
doing. Pot să dau radioul la maxim sau să cânt
eu până-mi sparg corzile vocale. Tot adorm.
Într-o zi o să intru într-un copac. Sau în altă
maşină. Poate pe contrasens. Măcar să nu fie
camion, că aştia te fac plăcintă.
Băi, zice, poţi să laşi geamurile jos în plină
iarnă, până îţi îngheaţă curul şi ţi se lipeşte de
scaun. De ţi se urcă c****le la buric, tot
adormi.
Băi, zice, indiferent ce-ai face, adorm cu
ţurţurii sub nas. Vezi-ţi de treabă. Pentru
două, trei secunde, mi se rupe filmul. Mă
trezesc speriat şi asta mă mai ţine o vreme
treaz“.

„Ce mai vrea şi nevastă-mea?
Adorm descuind uşa. Cad în nas, nici nu
ajung până la pat.
Ea mă freacă, mă umple de bale, eu adorm ca
picat din lună. Vrea ciomagul. Ce să facă ea
cu ciomagul meu bleg?
Într-o dimineaţă m-am trezit cu un dildo
înfipt în cur, am răcnit de durere, am rămas

acasa trei zile, am câştigat un c***t de bani
săptămâna aia (fucking shit!)
Am vrut să chem poliţia. M-a ameninţat că o
sa declare că am încercat să o violez. Ştii cum
e. N-ai voie să-ţi violezi femeia. Şi te
pomeneşti că te umflă pe tine, cu tot cu
dildo-ul din cur, femeia are întotdeauna
dreptate.
Nevasta-mea are atâta dreptate, de-mi vine
să-i trag un glonţ în cap. Adică în gură.“
„Păi de ce ţi-a băgat chestia aia în cur?“, mă
nedumeresc. „De tâmpită ce e, o pocniseră
fanteziile sexuale. Cică să-mi stimuleze
prostata.

Mai bine spune-mi formula benzinei. Sau
mai bine a Viagrei.
Într-o zi, am luat un pumn de Viagra şi tot
am adormit. Eu mă dezbrăcasem, ea ma
aştepta în pat, goală, eu am sărit pe ea, pe
urmă mi s-a rupt filmul. O să divorţez. O să
plătesc două pensii alimentare. Dar nu mă
mai însor. Când îmi vine trag o l**a şi gata.
Beat it up!“
„E şi vina ta. Sau numai a ta. Lucrezi prea
mult şi o neglijezi. Femeia nu poate fi
neglijată.“
„Să lucreze şi ea, să vezi cum îşi pierde cheful
de f****uri. Am datorii, mi-arată degetele de
la ambele mâini, nu-nţelegi?“
„Ba da, înţeleg, eşti cel mai bun şef al meu.“
„There you go, my friend.“
„Dă-mi ceva de lucru, şefule.“
„Dă-l dracu de lucru, stai cu mine să mai
vorbim.“
Mai vorbim.

James e un tip calm. Nu se enervează decât
când povesteşte de nevastă-sa. Plin de glume,
isteţ.
„Ţi-am povestit faza cu Ben Johnson?“
„Nu.“
Mi-a povestit-o de vreo zece ori.
„Fii atent, aveam 17 ani şi prietena mea vreo
19. Dar niciodată nu experimentasem
împreună un blowjob. Şi mă tot rugam de ea.
Şi într-o zi s-a hotarat ea aşa, pe neaşteptate,
să-mi ofere un blowjob.
Mă uitam la televizor, la olimpiadă. Era finala
la 100 m. Ben Johnson, îţi dai seama…
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Şi când sugea mai de zor, eu sar în picioare,
ea cade pe spate, şi strig.
Come on, Ben!
După vreo trei ani o întâlnesc într-o
discotecă, povestim una alta, îmi zice că are
un boyfriend, tocmai pe DJ-ul din seara
aceea. Deodată, DJ-ul face un anunţ. Zice,
atenţiune, în seara asta îl avem pe cel mai
mare fan al lui Ben Johnson printre noi.
Fucking bitch! Mă turnase la prietenul ei…

Tu n-ai avut experienţe de astea?“
„Nu, în România blowjob-ul era considerat o
deviaţie sexuală, pe vremea tinereţii mele. Nu
existau lesbiene şi nici homosexuali. Şi nici
hermafrodiţi. Cu toate că o bănuiam pe
vânzătoarea de pâine.“
„Cum dracu să nu existe?“
Nu, în comunism nu exista aşa ceva. Nu
existau nici măcar anticoncepţionale, doar
bebeluşi.“
„Nu mă înnebuni (give me a fucking
break!).“
„Şi dacă te masturbai, nu spuneai la nimeni,
nu ca aici, aici toată lumea se laudă, iar
masturbatorii au marşurile lor triumfale. Şi
dau interviuri la televizor.
Te arătau cu degetul şi erai terminat. Pe

viaţă.“
„Shit!“
„Pornografia era interzisă sub orice formă.
Primul film porno pe care l-am văzut,
conspirativ, la cineva acasa, pe o casetă
introdusă clandestin în ţară, m-a traumatizat.
N-am mai vorbit cu soţia vreo două zile, că
ne era ruşine de ce văzusem.
Felaţii, cunilisme, sex anal, chestii de-astea.“
„Shit! Nu-mi vine să cred.“
„Jucării sexuale nici pomeneală, nici nu mi-
am imaginat că ar putea exista aşa ceva.“
„Shit, man! Eu nu cred că aş putea să trăiesc
în ţara ta.“
„Acum s-a schimbat. Acum e mai ceva ca
aici. Curvele stau pe trotuare, pe şosele, pe
centuri, peste tot. Ultra ieftine.“
„Poate că, totuşi, aş putea să trăiesc în ţara ta.
De ce nu te întorci înapoi dacă sunt aşa
ieftine curvele?“
„Pentru că nu găsesc un şef ca tine, James.
Nu poţi trăi numai din curve, mai trebuie să
şi munceşti.“
„There you go, my friend.“

James e şeful meu. Munceşte pe rupte, câştigă
de două ori cât mine şi are de trei ori mai
multe datorii.
 .
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Doamna Judecător e în biroul ei. Aerul e
fierbinte şi apăsător, în pofida aparatului

de aer condiţionat care bâzâie în apropierea
ferestrei. Totul e cenuşiu afară, cerul, străzile,
marea. Şi pereţii biroului sunt cenuşii, n-au mai
fost văruiţi de ani întregi, poate de secole.
Biroul e o cameră înaltă cu stucaturi pe tavanul
verde pal, într-un loc zugrăveala a căzut iar
Clémence distinge urmele fostului decor pictat al
fresco, un buchet de trandafiri strâns cu o panglică.
Când s-a instalat în primul ei birou de judecător, i-a
plăcut din prima această cameră veche cu uşi înalte,
cu capitel şi peristil, cu lambriuri vopsite, cu cele
două ferestre cu ochiuri vechi de geam prin care
lumina străluceşte ca printr-o perdea de bule.

Un zid de dosare se înalţă pe masă, Doamna
Judecător are de muncă până la sfârşitul zilei. N-are
vreme să simtă cum alunecă arşiţa soarelui peste
zidurile palatului.

Se deschide uşa, intră un tinerel cu cătuşe la
mâini, flancat de doi poliţişti în uniformă.

Litania întrebărilor, dintre care unele îşi au deja
răspunsul în filele dosarului: Nume, prenume, data

J.M.G. Le Clézio

DoamnaDoamnaDoamnaDoamnaDoamna
JudecãtJudecãtJudecãtJudecãtJudecãtooooorrrrr

Traducere din limba franceză de Mădălin
Roşioru.

„Cetăţean înţelept al vastului univers“,
Jean-Marie Gustave Le Clézio este laureatul
Premiului Nobel pentru literatură din 2008.
Fragmentul de mai jos (cu un titlu ales de
traducător) face parte dintr-un volum în curs
de apariţie la Editura Art, care i-a dedicat
exoticului scriitor francez o întreagă serie de
autor.

naşterii, naţionalitate, ultimul domiciliu. Studii?
Profesia tatălui, a mamei. Tâlhărie, furtul unui scuter
sub ameninţarea cu cuţitul. Raport, mărturia sorei
mai mari a victimei: un băieţandru de cincisprezece-
şaisprezece ani, tip mediteranean. Ce e aia „tip
mediteranean“? Italian, grec, egiptean, israelian?
Salvador Dalí aparţine tipului mediteranean? Nu, în
sfârşit, înţelegeţi ce vreau să spun. Nu, nu tocmai.
Vreţi să spuneţi arab? Algerian, marocan, pe-acolo,
Doamna Judecător. Clémence scrutează chipul
băiatului. O figură drăguţă, cu trăsăturile încă blânde
ale copilăriei. Ochi negri, frumoşi, strălucitori ca
două agate. O cicatrice mică la colţul buzei de jos, în
dreapta. Peste trunchiul lui înalt bluzonul îi stă
aiurea, puţin sucit, a fost înşfăcat zdravăn de agenţi la
ieşirea din dubă, poate că s-a smucit.

Lectura raportului de poliţie: „...i-am cerut de mai
multe ori bani şi scuterul, şi, pentru că m-a refuzat,
m-am înfuriat, deoarece băusem mult în seara aceea
şi nu mai eram stăpân pe mine, am scos cuţitul cu
lamă pliabilă şi l-am lovit puternic, de jos în sus, în
burtă.“ Băiatul are o privire deschisă, fără nimic
ascuns. Genele lungi care-i tivesc pleoapele îi dau o
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expresie blândă, uşor catifelată, o seducţie naturală
care face cruzimea şi mai evidentă, implacabilă.
„Apoi, când victima a căzut pe trotuar şi începea să
strige după ajutor, i-am înfipt cuţitul în piept la
nivelul inimii, de două ori, şi după ce am şters cuţitul
de tricoul lui am luat scuterul şi am plecat la taică-
miu. Pe drum, am aruncat cuţitul într-o pubelă. Mi-
am petrecut noaptea acasă la tata unde am dormit
până ce a venit poliţia să mă aresteze. Nu am căutat
să fug. Nu am opus rezistenţă şi am recunoscut de
bunăvoie cele făptuite, atât că, pentru că am acţionat
în stare de ebrietate, nu-mi mai amintesc foarte bine
amănuntele.“ Urmează semnătura acuzatului şi cea a
comisarului de poliţie.

Doamna Judecător nu-şi poate desprinde mintea
de ceea ce vede, de ceea ce aude. Toate acestea rămân
întipărite în ea, zi şi noapte, toate pot reveni în orice
clipă, ca un vis care tot revine, ca o amintire. Paul,
Jacques, Marwan, Aguirré, fiecare cu mărturia, cu
gravitatea, fiecare cu vorbele, cu privirea lui. Ieşiţi din
noapte, din neant, asudaţi leoarcă, mânjiţi de sânge,
de spermă, de moarte, înveşmântaţi în soartă, ca într-
o sudoare rea ce le scaldă pielea, orbiţi de lumina
crudă a justiţiei, incapabili să vorbească, repetând
ceea ce li se suflă, atârnându-se de privirea oricui,
poliţai, portărel, avocat, căutând un căpeţel de pai de
care să se agaţe, pentru a nu se scufunda, pentru a se
salva de la înec. Asurziţi de limbajul experţilor, al
asistentelor sociale, al psihiatrilor, al avocaţilor
desemnaţi din oficiu. Pentru o clipă smulşi din
umbră, duşi în faţa ei, Doamna Judecător de copii,
apoi întorşi spre celule, împiedicaţi, încătuşaţi, cu
capul plecat, ruşinaţi, retrimişi în tăcere.

Nu a uitat prima dată, când era încă studentă.
Ouarda, prostituată de la vârsta de cincisprezece ani,
drogată, bătută de prieten, cu tenul consumat de
nopţile petrecute la puşcărie, îmbrăcată cu un
trening maro, încălţată cu tenişi albi mult prea noi,
cu părul creţ tuns scurt, cu găuri în urechi, dar i-au
fost reţinuţi cerceii de aur din motive de securitate, i
s-a confiscat brăţara pe care era numele ei şi al
amantului ei, i s-a luat şi colierul cu opal, nu i-a mai
rămas decât corpul, slab şi firav, strivit pe scaunul din
faţa biroului masiv de stejar, iar poliţista a rămas în
picioare, cu cătuşele deschise, puţin în spate, lângă
uşă, gata să intervină dacă va fi cazul.

„...numitul Éric mi-a dat întâlnire şi cu toată gaşca
am mers cu maşina până sus pe deal, în cartierul
crematoriului, într-un loc ferit de lângă drum. Când

a sosit maşina lui, el nu i-a remarcat pe ceilalţi, din
cauza farurilor pe care ei le stinseseră, iar eu am mers
la maşina lui ca şi când aş fi fost singură. El m-a
întrebat dacă venisem singură iar eu am spus că
omul care mă adusese plecase înapoi deoarece nu
voia să fie martor. Atunci el m-a înşfăcat de păr şi m-
a lovit cu mâna iar verigheta lui mi-a spart un dinte
din faţă. Apoi m-a târât spre hăţiş şi a spus că mă
omoară. Când au văzut asta, cei care erau cu
prietenul meu Gérard au aprins farurile  şi au ieşit
din maşină şi au alergat, şi au şi început să tragă, iar
numitul Éric a vrut să-şi ia pistolul, dar un glonţ l-a
atins în burtă şi a ţipat şi a căzut în genunchi. Apoi
ceilalţi i-au tras mai multe gloanţe în cap şi când a
căzut pe spate am văzut că faţa lui era chiseli ă. Era
deja mort în clipa aceea, dar prietenul meu Gérard şi
o parte din ceilalţi au continuat să tragă în el până ce
n-au mai avut gloanţe. Apoi l-au stropit cu benzină şi
au încercat să-i dea foc, dar focul n-a vrut să se
aprindă, iar eu am plecat cu maşina, cu prietenul
meu Gérard. Iar altceva nu mai ştiu în această
privinţă.“

Clémence a mers la proces, nu ca să judece, ci
pentru că avea nevoie să afle ce urma să se
întâmple. Ouarda, în boxa acuzaţilor. Mărunţică de
tot, cu chipul foarte palid, ca de fetiţă bolnavă. La
nouăsprezece ani, încă pare de cincisprezece,
îmbrăcată într-o rochie cenuşie pe care maică-sa ei
i-a făcut-o special pentru proces. Alături de ea,
gaşca de neisprăviţi, proxeneţi mărunţi, între
douăzeci şi treizeci de ani, cu capul plecat, evită să
privească înspre juraţi. Şi avocatul părţii civile care
tună şi fulgeră, ameninţă, latră, îşi joacă tragedia,
comedia. Avocatul lui Ouarda, de data aceasta nu
cel desemnat din oficiu, ci un altul, plătit de familie,
vocea lui blândă, muzică de vioară, cuvinte blajine,
pentru a atenua, pentru a seduce. Vorbeşte despre
copilăria fetiţei, despre cartierele fierbinţi ale
Marsiliei, despre părinţii care au scăpat-o din
mână, nu mai există repere, nu mai există valori,
până şi religia e neputincioasă. Vorbeşte despre
influenţa bărbaţilor, despre dictatura lor, despre
puterea lor de convingere în a face rău, iar micuţa
nu a avut niciodată cu adevărat de ales, n-a
îndrăznit niciodată, nici măcar nu i-a trecut prin
minte să reziste, ea nu e altceva decât o păpuşă de
carne în mâinile lor. Şi, după toate acestea, sentinţa
care a căzut, grea, tragică, strivitoare, cincisprezece
ani de puşcărie pentru Ouarda, douăzeci de ani
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pentru ucigaşi, zece ani pentru ceilalţi. Mai întâi
tăcerea din sală, apoi ţipătul lui Ouarda când o duc,
se întoarce, nu a priceput din prima, abia acum
realizează că totul s-a sfârşit, n-a suflat o vorbuliţă
măcar, a făcut tot ce i s-a spus, ba chiar a plâns când
Domnul Avocat vorbea despre copilăria ei, şi dint-o
dată se întoarce şi ţipă ascuţit, un singur ţipăt, ce
răsună în sala cea mare a Curţii cu juri şi-i străbate
pe toţi ca un fior.

La aceste lucruri încă se mai gândeşte Doamna
Judecător, singură în biroul ei masiv de dinapoia
meterezelor de dosare şnuruite, ca la o lungă
secvenţă ce revine necontenit, cu aceleaşi chipuri,
aceleaşi imagini, aceleaşi cuvinte, aceleaşi dureri.

Stéphane, cinci ani de puşcărie, Christophe, cinci
ani, furt prin efracţie în timpul nopţii, tăinuire, port

ilegal de armă, ultraj împotriva forţelor autorităţii,
delict de fugă de la locul faptei. Sylvie, Rita, Yasmine,
Barbara, Mélodie, lovituri cauzatoare de vătămări
corporale, furt din rulotă, deţinere de droguri,
ameninţări cu moartea, racket, tentativă de
extorcare, tâlhărie. Când a plecat Pervenche,
Clémence doar ce ieşise din Şcoala de magistratură.
Nu ştia că va avea, într-o zi, tocmai meseria aceea,
nu-şi închipuise niciodată ce înseamnă să fie
judecător pentru copii. Să fie de cealaltă parte a
baricadei, de partea celor care îi bagă la închisoare, îi
închid în centre. De partea celor care privesc,
hotărăsc, pedepsesc. Era ca şi cum i s-ar fi spus, într-o
zi, vei fi comisar de poliţie. Apoi lucrul s-a înfăptuit,
aproape împotriva voinţei ei. Deoarece era înzestrată
pentru concursuri, deoarece erau posturi disponibile.

Pentru  facebook

nu suntem de vânzare
nu-ţi ţine respiraţia
misiunea noastră e o incompatibilitate
a celui mai bun interes
nu suntem singuri,
Holly Hunter

ţinem foarte mult
la calitatea muncii noastre,
Cameron Diaz

toţi se pot folosi de munca noastră
noi suntem doar colecţionari
nu sunten nici dictatură
nici vreun alt sistem politic

prietena ta tot încearcă sa se împrietenească cu mine
nu poţi de fapt schimba nimic

această memorie e făcută
să dureze atat cât putem
ţinem foarte mult de aceea
ai fost nominalizat
pentru ştergere
dar ea aduce o direcţie pumnului meu
această legătură faţă de toate
la care ţii

se poate să ai erori
iar eu iau tot conţinutul drept model
când sunt în preajma ta

decizii critice
şi un punct de vedere neutru
nu sunt sigur
am o listă

tu ai grija de ea
tu ai grija de zeci
de lucruri mici

tu

am jucători în stomac
ar trebui să-ţi continui exerciţiul
bolile în remisie
există

fă lucruri cum ar fi
să dansezi
să cânţi
să admiţi lucruri

Bryan Coffelt
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traducere: Corina Dragomir

TTTTTrrrrrofofofofofeul de boeul de boeul de boeul de boeul de bowwwwwlinglinglinglingling
în memoîn memoîn memoîn memoîn memorrrrria luiia luiia luiia luiia lui
RRRRRoberoberoberoberobert Lot Lot Lot Lot Lowwwwwellellellellell

Vreau să joc popice cu Robert Lowell.
Vreau Cal să fie tovarăşul meu,
să fie tovarăşul meu la Studiile de Viaţă,
să purtăm jachete de echipă identice
cu numele nostru cusut pe manşetă.
Oh “Bobbie”, e bine să fii viu
Şi nu instituţionalizat la McLean,
liber să te perinzi pe la Kavanaughs
în pantofii de bowling multicolori
încercând să te hotărăşti pe ce culoar să intri
Trei căsătorii duse pe apa sâmbetei.
Te-au spitalizat când ai ţipat
din toţi rarunchii, “Asta e pentru cel mai bun
poet de mâna a doua din Boston!”
Dar daca n-ai fost niciodată bun cu poemul,
ai fost cu poetul.
Tu cu accentul tău sudic afectat,
tolănit în scaunul tău de piele,
trăgând fum dupa fum, cu umerii cocoşaţi,

părul zbârlit,
o haimana târându-şi un picior,
cu ochelari cu ramă neagră alunecând pe nas

în jos.
Sexton, Plath, s-au gazat,
Delmore găsit mort în faţa unui apartament

ieftin din New York City.
Şi Berryman a sărit de pe un pod şi a făcut

bâldâbâc direct
în Mississippi, făcând cu mâna când a trecut.
Am auzit bubuitura puternică şi bilele virând

pe culoarele cerate,
o prabuşire şi o dezintegrare şi popicele din

lemn tare
răsturnându-se.

Deşi Iubirea se aprinde, loveşte popicul!
Lasă Muza să dispere, loveşte rezerva!
Şi, chiar dacă Nebunia te cheamă, nu lăsa

mingea la jgheab.
Nu e nici un păcat să trântesti popicele şi să

fii ca toţi ceilalţi.
Şi el, ca toată lumea.
A venit moartea “din senin” la tine
pe locul din spate al taxiului din New York

City
pe drumul tău înapoi la Lizzie?
şi au fost ultimele tale gânduri acolo
la poeziile pe care nu le începuseşi
sau la trofeul de bowling pe care aproape l-ai

câstigat
dacă numai ai fi fost cruţat?

Zen ºi ArZen ºi ArZen ºi ArZen ºi ArZen ºi Artttttaaaaa     IgieneiIgieneiIgieneiIgieneiIgienei
DinþilorDinþilorDinþilorDinþilorDinþilor

Tatăl meu a ţinut un călugar în casă
Pe toată perioada copilăriei mele.
Aproape că era s-o păţească în Burma
în timpul războiului şi calugarul i-a salvat viaţa.
I-a fost ras capul şi în fiecare zi
era îmbrăcat în aceleaşi robe portocalii
„N-o să ajungi niciodată la Nirvana
Îmbracat în pijamale“, mi-a spus.
Câteodată întindea o paraşută
În timp ce ardea tămâie şi spunea
Că din graţia divină căderea lui va fi una

scurtă
Era consilierul spiritual al tatălui meu
Şi asistentul lui dentar cu jumătate de normă.
Majoritatea zilelor stătea închis
În camera lui meditând şi încercând
Să se perfecţioneze în arta levitaţiei.
„Gravitaţia e un travestit“, se plângea el,
deşi insistă că levitaţia
nu era un mijloc de transport de încredere.
Odată plecaţi calugării, recunosc că el
Era unul din aceia în care te puteai regăsi.
Într-un moment de iluminare încântătoare
a declarat că a refuza Novocaina
era singura cale adevarată
de a depăsi medicaţia dentară.
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DDDDDaniel aniel aniel aniel aniel CLINCLINCLINCLINCLINCICICICICI
(Constanþa,

daniel_clinci@yahoo.com)

În luna decembrie a anului trecut,
publicaţia The Economist găzduia un

articol menit să atragă atenţia asupra unei
probleme care, dacă în Occident se
manifestă atât de acut, la noi este deja un
obicei. Sub titlul „The Disposable
Academic. Why Doing a PhD is a Waste of
Time” (16 decembrie 2010), publicaţia ne
explică motivele pentru care cercetătorii
doctoranzi sunt ieftini, motivaţi şi
disposable, cantitate neglijabilă,
dispensabili, de unică folosinţă. Autorul
materialului indică o creştere a numărului
de doctoranzi, folosiţi de instituţiile lor
drept profesori ieftini, evitându-se, astfel,
angajarea unor specialişti. Complicarea
programelor academice cu cicluri
postdoctorale are ca rezultat, în ţări
occidentale, o salarizare a cercetătorului
similară cu a unui muncitor în construcţii,
ceea ce, pentru o cultură liberală cum este
cea a Statelor Unite, pare cel puţin straniu.
Supravieţuirea unui doctorand sau doctor
(ca specialist), în Occident, este pusă în
pericol şi de faptul că piaţa muncii acceptă
cu greu supracalificările. Mai mult, se pare
că există dovezi care atestă că deţinătorii
titlului de doctorat ajung la „munca de jos”
într-un procent semnificativ: 13% în
Germania şi 21% în Olanda, spre exemplu.

Şocantă este mărturia unei studente la
doctorat, citată de articol, care spune că i s-
au prezentat în detaliu toate beneficiile pe
care le va avea dacă îşi va completa educaţia
cu stagiul doctoral, ajungând după şapte ani
să primească drept răspuns ceva ce, credeam
noi, numai pe plaiuri mioritic-dâmboviţene
se poate da: „găseşte-ţi un soţ cu bani!”. În
Occident, doctoratul este o instituţie pentru
beneficiul altora, numai al studenţilor nu;

Sensul doctSensul doctSensul doctSensul doctSensul doctooooorrrrratuluiatuluiatuluiatuluiatului
beneficiul universităţilor, al sistemelor de
creditare la care studenţii sau familiile lor
apelează pentru a-şi finanţa studiile.
Conform materialului citat, aceleaşi abilităţi
dezvoltate în urma cercetării doctorale se
pot dezvolta prin alte metode, cu durata mai
scurtă şi mai puţin costisitoare. Aşadar,
doctoratul este o afacere şi în Occident, nu
numai la noi, şi încă una care merge destul
de bine, fără a oferi mai nimic în schimb.

Dacă situaţia vi se pare similară cu cea
din bietul nostru sistem de educaţie, aveţi
dreptate. Numai că, dacă în Occident
doctorandului i se oferă o speranţă minimă
că interesele sale vor fi canalizate printr-o
formă sau alta înspre cercetare ulterioară, la
noi această speranţă este anihilată încă de la
început. Sensul doctoratului s-a degradat,
iar cei care au impresia că ai noştri colegi de
la Vest o duc mai roz, se înşală. Sisteme
întregi de educaţie nu reprezintă altceva
decât afaceri ale unor persoane care, în
ultimă instanţă, beneficiază de pe urma
taxelor ireal de mari plătite anual de cei care
încă mai cred în ceva. Aceste lucruri nu se
petrec numai în domeniul ştiinţelor
umaniste, ci şi în celelalte zone, după cum
se poate vedea pornind de la articolul
discutat aici. Un doctorat în ştiinţe
umaniste, totuşi, este mult mai inutil decât
unul într-o altă disciplină, mai ales în
sistemul nostru educaţional, care oricum nu
comunică în nici un fel cu piaţa muncii şi
căruia nu-i pasă de viitorul absolvenţilor pe
care-i produce anual. Măcar cei din Vest
încearcă să păstreze aparenţele.

Încă un punct deosebit de important: nici
profesorii din Occident nu sunt plătiţi
extraordinar de bine. Ceea ce confirmă
ideea că oriunde ai merge, nimic nu se
schimbă. Cu toţii rămânem disposable. Să
ne obişnuim, deci, cu noua noastră postură
socială! Mitul educaţiei care naşte
oportunităţi a murit.
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Muzeul Xantipa

Ieri seară am remarcat într-unul din colţurile
camerei de lucru un obiect care aducea cu un arici
uriaş, căci adunase în jurul său, ca un magnet, o
grămadă de lucruri, de la cărţi, hârţoage, cutii,
până la căni, şurubelniţe şi mănuşi. L-am adus la
lumină: televizorul! L-am deschis: era pe un post
numit Realitatea. Şi am văzut acolo o tanti,
Andreea Pora, care fix atunci se mira în direct:
„oare de ce ne mirăm?“. Asta-i chintesenţa
mirării, mi-am zis, tot m-am ales cu ceva că m-am
căznit să chelesc ariciul. Şi am simţit nevoia să
împărtăşesc învăţătura pe Facebook  - alt arici care
nu ştiu exact la ce foloseşte, dar care adună în jur
tot felul de nostimade. Aşa şi acum: primul care s-
a lipit a fost comentariul lui Ovia Herbert: „nu ştiu
cine este andreea. dar are şanse să-l cunoscă pe
socrate. depinde cum continuă să se mire.“. Nici
mie nu-mi era prea limpede cine-i Andreea, dar
după cât de urât se uita la mine m-aş fi gândit mai
degrabă la Xantipa decât la Socrate. Apoi mi s-a
aprins beculeţul: Ovia şi Xantipa, zaveră: un
cvasiplagiat! Scrisesem cândva despre ea! Am
cotrobăit prin calculator şi-am găsit o ciornă
veche dintr-un proiect de emisiune TV [hahaha]
la care trebuia să fiu scenarist. Emisiunea trata
despre bloguri, aşa că-n ciornă ziceam de un
blogger:

http://mugurgrosu.blogspot.com/http://mugurgrosu.blogspot.com/http://mugurgrosu.blogspot.com/http://mugurgrosu.blogspot.com/http://mugurgrosu.blogspot.com/
„Victor Ciutacu denunţă, pe blogul său, un
plagiat monstruos: Andreea Pora a preluat pe
nemestecate, pentru România Liberă şi
Hotnews, informaţiile publicate de Adriana
Duţulescu în Cotidianul, în legătură cu sforile
trase de granzii PSD pentru impunerea unor
favoriţi pe listele electorale. Dovada? Ambele
autoare îl numeau defunct pe judecătorul încă
viu şi nevătămat Acsinte Gaşpar. Dacă în
privinţa informaţiei pure nu putem vorbi despre
plagiat, autorul de drept nefiind cel care a
relatat cât cel care care a generat ştirea, cu totul
alta e treaba cu dezinformarea. A-l face mort pe
cineva care încă mai trăieşte e rodul unui proces
intelectual unic, al unor restorturi mentale
inimitabile, iar a prelua fără jenă fructele unei
halucinaţii atât de intime e inadmisibil. Să
luăm un exemplu. Dacă Adriana ar fi scris că
echipa Luceafărul Maxenu a snopit-o pe
Diadema Gherăseni cu 4 la 2 şi s-a calificat în
finala Champions League iar Andreea ar fi
preluat informaţia integral, unde era plagiatul?
Informaţia că Luceafărul a caftit-o pe Diadema
e adevărată, şi e de interes public, aşa că nici
măcar autorii golurilor nu ar putea cere
drepturi de autor. Însă faza cu finala
Champions League e o licenţă poetică, un
ravisant efort creativ, iar copierea sa ca atare,
fără a pomeni sursa, e un furtişag ruşinos.“
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