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EDITORIAL.

MAI PUTEM SĂ TRĂIM
ÎMPREUNĂ?

P

Asist. Univ. Dr. Alex Ciorogar - Director Revista Echinox
Cluj-Napoca, 7 August 2020

andemia ne-a răpit privilegiul fricilor mici. Ne-a
vulnerabilizat. Ne-a fragilizat, ne-a paranoizat și ne-a dezbinat. S-ar părea că a revenit, horribile
dictu, momentul marilor terori. Nu
ne-am văzut părinții, prietenii și, în
cazul meu, studenții timp de câteva
luni de zile și am realizat că ecranul—
nicio interfață, în fond—nu va putea
înlocui liniștea ori siguranța apropierii adevărate. Cu toate acestea, nu
aș vrea să vorbesc în continuare despre simulări ori surogate, preferând,
în schimb, o mică reflecție care, în
loc să articuleze câteva gânduri despre cum putem virtualiza realitatea,
să exploreze câteva idei prin care am
putea augmenta „vechea” realitate.
Cum să trăim, adică, împreună când,
iată, nu putem trăi totuși împreună?
Înainte de a schița un răspuns
acestei întrebări, trebuie să mărturisesc că nu mă gândisem că am să
ajung vreodată în colectivul revistei Echinox, darămite să am onoarea de a-l și conduce. Pe de-o parte,
Echinoxul fusese, din punctul meu
de vedere, un act ratat. Debutul meu
publicistic fusese oarecum întârziat și
se legase de numele revistei Steaua,
la fel cum activitatea mea de cronicar se desfășurase, de fapt, în paginile revistelor Cultura, respectiv Vatra,
unde urmărisem dezvoltarea literaturii române contemporane—și în special a poeziei—timp de aproximativ
10 ani. Abia mai târziu am început

să scriu pentru Observator Cultural,
Familia sau Apostrof. Pe de altă parte,
Rareș Moldovan—fostul director al
revistei și actualul decan al Facultății
de Litere—părea totuși hotărât că eu
aș fi persoana cea mai potrivită pentru a prelua în continuare această funcție. M-am bucurat, evident,
și îi mulțumesc încă o dată pentru
încrederea pe care mi-a arătat-o, dar e
absolut normal, cred, faptul că începusem să mă întreb ce anume m-ar
fi putut recomanda pentru această
funcție și, mai mult, dacă sunt, întradevăr, persoana potrivită pentru
rolul respectiv. Nu-mi dau seama și
nu pot decât să speculez, firește, dar,
fără să fiu în niciun fel implicat până
acum în soarta revistei, aș zice că poate tocmai poziția mea de outsider s-a
dovedit a fi, în fapt, hotărâtoare.
Cert e că, deși am acceptat imediat
și cu mare bucurie această responsabilitate, am avut—și prefer să am
în continuare—îndoielile mele legate de postura respectivă (am
învățat că modul în
care ocupi o anumită funcție
e mult

mai relevant decât funcția
propriu-zisă).
Și asta, cum ziceam, fiindcă
Echinoxul nu a fost o experiență
importantă în formarea mea. De
fapt, cele două momente pe care leam împărtășit cu Revista Echinox
fuseseră, culmea, mai mult sau mai
puțin dezastruoase. E vorba, pe de-o
parte, de un concurs literar la care
participasem cu un soi de proză cu
pretenții textualiste sau chiar postmoderniste (unde nu obținusem nici
măcar o mențiune) și, pe de alta, de
sugestia pe care mi-o făcuse cineva,
nici nu mai știu cine, cum că ar trebui să mă alătur redacției. Mi-am
depus, cererea, ca să zic așa, și dosarul, dar, spre surprinderea mea, am
fost totuși refuzat din motive pe care
nu le cunosc nici măcar acum.
Până la propunerea lui Rareș
Moldovan, coordonasem însă deja
câteva dosare culturale și redactasem, singur sau împreună cu alții,
nu mai puțin de patru cărți.
Am lucrat, chiar dacă nu
pentru multă vreme,
și pentru o editură
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clujeană, la care ar mai trebui adăugat
episodul meu corporatist din care—
cu bune, cu rele—am învățat suficient de multe lucruri, mai ales în ceea
ce privește cultura organizațională.
Pe scurt, munca editorială—și, în
consecință, munca în echipă—nu
îmi era deloc străină. Cu toate acestea, știam foarte bine că Echinoxul
are deja o tradiție importantă și că
jucase un rol semnificativ în perioada
postbelică. Una deja celebrată cu ocazia împlinirii celor 50 de ani ce s-au
scurs de la înființarea revistei. Nu
intru aici în alte detalii, dar e limpede
că Echinoxul a fost, de la bun început, un „proiect”. Astfel, mi-am dat
repede seama că nu poți reconstrui,
în fond, o revistă aflată, paradoxal, în
perpetuă inovare și/sau renovare. Cu
toate acestea, există, desigur, câteva
lucruri punctuale pe care mi-aș dori
să le implementăm de aici înainte.
Până atunci, vă atrag atenția că
veți putea găsi aici—un număr elegant ilustrat de Ilinca Pop—un
dosar dedicat carantinei și artiștilor
independenți, precum și foarte multe
și bune recenzii despre poezie, proză,
eseistică, muzică sau film. V-am pregătit materiale literare propriu-zise,
dar și traduceri. Avem o secțiune în
care se discută problema eco-literaturii în raport cu schimbările climatice,
dar și relevanța scrierii pentru jocurile
video. La fel de interesante sunt, veți
vedea, și paginile maghiare cu texte
de André Ferenc și Mărcuțiu-Rácz
Dóra, dar și o traducere semnată de
redactorul-șef al paginilor maghiare,
colegul meu Serestély Zalán. Chiar
dacă avem o echipă performantă—
căreia îi mulțumesc și cu această ocazie—și instrumente de lucru foarte
bine puse la punct, pandemia ne-a
dat însă câteva planuri peste cap: aș fi
vrut să transformăm Echinoxul întrun spațiu dedicat nu doar gândirii
critice, ci și scrierii creative/creatoare
și, deci, întâlnirilor bilunare. Aș mai
fi vrut să antamăm procesul de digitizare a arhivei Echinox și multe altele.
Mai importantă e însă acum
schițarea sau proiectarea unui răspuns aproximativ la întrebarea care
06

dă titlul acestui editorial, soluție pe
care sper, totuși, să o găsim împreună în anii ce urmează. Cum putem
coabita în grupuri fără să excludem
din ecuație libertatea, siguranța și
sănătatea individuală? Cum putem
îmbunătăți realitatea deja existentă fără să recurgem la soluții digitale? E nevoie, cred, de un nou model
existențial și organizațional care să
îmbine gesturile personale cu ideea de grup și formele acesteia, precum și relația noastră cu mediul
înconjurător.

EDITORIAL.

DOSAR: INDEPENDENȚI ÎN CARANTINĂ.

DIN DORINȚA DE A ÎNȚELEGE MAI BINE FELURILE ÎN CARE COMUNITATEA
INDEPENDENTĂ REACȚIONEAZĂ LA CRIZA EPIDEMIOLOGICĂ, AM DISCUTAT CU
ARTIȘTI, EDITORI ȘI MANAGERI CULTURALI. INTERVIUL FACE PARTE DINTR-O
SERIE DE ARTICOLE ÎN CARE ECHINOX ÎȘI PROPUNE SĂ INVESTIGHEZE CUM
AFECTEAZĂ PANDEMIA COVID-19 MEDIUL CULTURAL INDEPENDENT ȘI CARE SUNT
TRANSFORMĂRILE PRIN CARE ACESTA TRECE.

REACTOR DE CREAȚIE ȘI
EXPERIMENT

C

Interviu narativ cu Doru Taloș realizat de Răzvan Rocaș

a majoritatea centre- ele sistate, sala stă goală și a trecut o
lor culturale, teatrul lună de la ultimul eveniment public
independent Reactor de organizat. E cu totul altă atmosfecreație și experiment a fost nevoit, în ră, e liniște, e căldură, tot mobiliemijlocul crizei CoVid-19, să-și închi- rul din curte a fost desfăcut și revopdă porțile, sistându-și programul sit. Neobișnuit cu o astfel de situație,
lunar. Existând ca operator cultural Doru observă că „e ciudat, ziua are
independent, această măsură afectea- o altă dinamică, continuăm să munză grav atât modalitățile de finanțare cim, dar energia e una diferită.”
ale proiectelor, cât și
Mai mult deformele de gestionare
atât, toate calculeDORU NU ESTE
a spațiului în sine, din
le financiare pe care
SIGUR NICI DACĂ
simplul fapt că resurși le-au făcut au fost
I-AR PUTEA ȚINE
sele materiale sunt
date peste cap, iar
PE SPECTATORI
blocate sau redistrifiecare zi cu care staAPROAPE.
buite. Aflându-se,
rea de urgență se
REACTORUL,
SPUNE EL, ARE
totuși, într-o continuă
prelungește afectează
UN SENS FIZIC,
ascensiune și devenind
și mai tare Reactorul,
ÎNTÂLNIREA REALĂ
din ce în ce mai viziiar șansele de redreFIIND FOARTE
bil în lumea culturală
sare se diminuează
IMPORTANTĂ.
autohtonă, l-am rugat
direct proporțional.
pe Doru Taloș, unul
Proiectele pe care pridintre membrii fondatori și coordo- măria din Cluj-Napoca le finanțează
natorul general al Reactorului, să-mi au fost suspendate, iar Consiliul
spună care e situația actuală prin care Județean și-a anulat concursul de
trece teatrul clujean.
proiecte, astfel încât pierderile finanDin cele spuse de el, situația este ciare ale spațiului sunt mari, ivite
cam așa: poarta stă închisă cu cheia de într-un moment foarte prost și din
mai multe zile, iar ieșirile sunt rare, cauza creșterii exponențiale a chiodată la 4-5 zile, pentru a cumpăra riei (mai mult decât dublul valorii
strictul necesar. Repetițiile au fost și inițiale) exact în acest an.

În privința proiectelor curente,
se mizează pe reconversia acestora
pentru mediul online, iar decizia este
luată în primul rând într-ajutorarea
artiștilor. Cu toate acestea, Doru consideră că internetul este deja „sufocat”
de oferte culturale extrem de diverse. Prelungirea acestei crize îl împiedică să-și facă o imagine clară asupra
modului în care spațiul va fi afectat,
pentru că orice ar încerca acum să
anticipeze rămâne doar la nivel de
scenariu, fie că e pozitiv ori negativ.
Desigur, principalul deziderat—și
punctul de unde trebuie pornit—este
legat de supraviețuirea Reactorului.
Financiar vorbind, vor urma vremuri
și mai grele, iar procesul prin care economia își va reveni va fi unul de lungă durată. Evenimentele publice din
spațiile închise au fost primele contramandate și tot ele vor fi, cel mai
probabil, ultimele care se vor debloca. Pe lângă asta, Doru se așteaptă și
la o perioadă de reticență din partea
spectatorilor pentru spațiile mici și
aglomerate. Importantă va fi identificarea unui echilibru, precum reluarea mecanismelor de finanțare oferite
de A.F.C.N. (Administrarea Fondului
Cultural Național), care reprezintă,
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în fond, principalul finanțator al
multor entități culturale independente. Situația nu e stabilă nici aici,
declară Doru, deoarece principala sursă a acestui organism o reprezintă impozitele impuse jocurilor de
noroc, o parte însemnată venind din
partea Loteriei Române, o altă companie care și-a sistat în această perioadă activitatea.
Pe de altă parte, Doru nu este
sigur nici dacă i-ar putea ține pe
spectatori aproape. Reactorul, spune el, are un sens fizic, întâlnirea reală
fiind foarte importantă. Se încearcă,
totuși, apropierea, iar la momentul
potrivit cele două părți se vor reîntâlni. Până atunci, ce le rămâne de
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făcut este să transmită minimul nece- adaptate mediului online, ele fiind
sar fără să încarce internetul, mai ales construite, în cele din urmă, într-o
atunci când nu au prea multe lucruri sală, dedicată unui anumit public. Se
de spus.
lucrează, cu toate acestea, la o serie
Observând că o
de producții consabună parte a teatrecrate mediului onliE CU TOTUL ALTĂ
lor—instituționalizate
ne, în speranța că proATMOSFERĂ,
sau independente—
dusele vor avea astfel
E LINIȘTE, E
apelează la transmitemai mult sens pentru
CĂLDURĂ, TOT
rea spectacolelor live,
publicul aflat în spateMOBILIERUL DIN
am fost curios dacă
le ecranului. De altfel,
CURTE A FOST
și Reactorul ia în seanu este niciun secret
DESFĂCUT ȘI
mă această opțiune.
că unul dintre spectaREVOPSIT.
Răspunsul lui Doru a
colele la care se lucreafost surprinzător: nu
ză acum, și care va fi
e sigur dacă publicul (deja) format destinat mediului digital, îi implică
are această nevoie, cu atât mai mult pe regizorul Bobi Pricop și pe scriicu cât spectacolele spațiului nu sunt toarea Lavinia Braniște.
Ca un soi de concluzie la discuția
noastră, l-am întrebat pe Doru ce
părere are despre politica de susținere
a operatorilor culturali independenți,
cea prin care aceștia vor primi un
venit de 75% din salariul mediu pe
economie pe baza unei declarații pe
proprie răspundere. Circumspect și
calculat ca întotdeauna, a răspuns că
ideea e una foarte bună, dar că rămâne de văzut, în același timp, cum se
va desfășura implementarea ei.

FRACTALIA
Interviu cu Iulia Militaru realizat de Mihnea Bâlici
Mihnea Bâlici: Ne-am trezit peste noapte într-un context complicat
pentru mediul cultural independent:
fonduri reduse, amânarea proiectelor
din viitorul apropiat, incertitudine
generală despre ce urmează după criza Corona. Ce părere ai despre politica de susținere a operatorilor culturali independenți?
Iulia Militaru: Îmi aduc aminte că la începutul acestei crize multe voci de stânga se bucurau crezând
că economia capitalistă va avea de
suferit. Acum iată că după o vreme
nimeni nu mai este la fel de entuziasmat. Ce nu s-a discutat atunci
a fost cine va fi cel mai afectat pe
termen lung, cine va fi sacrificat, de
fapt. În această lume construită pe
modelul binar al modernităţii, fie
că vorbim de corpul biologic, fie că
vorbim de cel social, sacrificiul va fi
mereu al celui mai lipsit de resurse
sau al celui care nu mai reprezintă
o resursă acceptabilă şi exploatabilă.
Adică, a corpului considerat „inutil”
(nicidecum „slab”, cum eronat a fost
numit de-a lungul timpului). De ce
fac această diferență, inutil vs. slab?
Tocmai pentru că politicile de susţinere la care te referi au fost mereu
create pentru corpurile slabe, nu pentru cele inutile sau chiar dăunătoare ori irecuperabile. Atâta vreme cât
ajutorul mai venea de la instituţiile de stat, puteau să se strecoare şi
proiecte, puţine în comparaţie cu
celelalte, care să includă şi susţinerea corpului considerat „dăunător”,
corpul care contaminează. Problema
e că în ultimul timp, chiar înainte de
această criză, ajutorul acesta începuse să devină din ce în ce mai redus.
Ştim bine, tăieri de fonduri, artişti

independenți care au fost nevoiţi să
îşi reducă activitatea sau să o întrerupă pe termen nedeterminat. Criza
Corona, cum o numeşti, a reuşit să
facă şi mai vizibilă această agonie.
În schimb, în timp ce ajutorul de la
stat devenea din ce în ce mai redus,
au apărut o serie de iniţiative private care se arătau dornice să susţină domeniul cultural. Foarte multe
proiecte din zona culturală de la noi
au reuşit să primească finanţare de la
mediul privat. Pe mulţi i-am văzut
chiar încântaţi de această perspectivă
deschisă de capitalismul filantropic.
Îmi pare rău, dar aici mi se pare că
trăim o prăbuşire a adevăratului sector independent, adică a acelei părţi
micuţe care mai păstra un potenţial de opoziţie faţă de sistem. Şi, de
asemenea, mi-e teamă că toate astea
vor sfârşi prin anihilarea totală a corpului „irecuperabil” şi prin mimarea
independenţei. Despre ce independenţă vom mai putea vorbi la anul
rămâne de văzut. Cert e că problemele s-au mutat acum, cât de cât, în
planul vizibil şi cel puţin le putem
înţelege mai bine.
MB: Cum supraviețuiesc
puținele proiecte editoriale indie din
România în această perioadă?
IM: Cred că multe se bazează tot
pe ajutorul primit de la AFCN care
mai funcţionează încă. În rest, cele
care aveau un sistem de vânzare online pus la punct au avut mai puţin
de suferit. Deşi, mi-e greu să cred că
asta va funcţiona pe termen lung. De
obicei, publicul ţintă al editurilor de
nişă este şi cel mai afectat financiar în
această perioadă. Probabil că multe
proiecte editoriale se vor orienta spre
un alt tip de public. A trecut foarte

puţin timp, nu putem anticipa mare
lucru, adică cine va rămâne în joc şi
cine are o strategie eficientă (sau care
ar fi această strategie). Ceea ce se poate spune momentan este că închiderea librăriilor şi anularea unor evenimente a dus la o mutare a activităţilor
culturale în mediul online. Dar este o
iluzie să ne închipuim că evenimente
de acest tip pot ajuta prea mult editurile de nişă, în afară de puţină promovare. Oricum, întrebarea corectă
în următoarea perioadă va rămâne
după mine nu cum vor reuşi să supravieţuiască proiectele editoriale mici,
ci ce vor fi dispuse să facă pentru a
supravieţui.
MB: Cum crezi că vor fi afectate
editurile independente după această perioadă?
IM: Cele mai multe edituri de
nişă câştigau din organizarea de evenimente şi din proiectele finanţate de
diferite instituţii. O parte din aceste
instituţii şi-au redus activitatea sau
nu au putut să mai facă plăţile pentru
proiecte mai vechi. De asemenea, în
ultimul timp, s-a comunicat din ce în
ce mai greu cu aceste instituţii, multe
nu mai răspund deloc. S-a creat mai
degrabă o situaţie de incertitudine
şi de aşteptare anxioasă: oare se vor
mai deschide liniile de finaţare? Vor
exista alte surse? Ce voi mai publica?
Când vom mai putea organiza lansări? Din cauza acestei nesiguranţe,
odată cu încetarea carantinei, multe
vor deveni extrem de flexibile (dacă
nu erau, deja) tocmai ca să se poată
adapta eficient situaţiei actuale sau
să se pună la adăpost în cazul unei
reveniri a crizei. Că vor scoate probabil doar autori deja consacraţi, că
vor face şi mai puţine traduceri din
09

titlurile nepopulare ca viziune şi accesibilitate etc. nu reprezintă principalul neajuns. Problema majoră va fi
legată de avântul pe care îl vor lua
finanţările venite din mediul privat,
după cum am mai zis, fără de care nu
ştiu cum va supravieţui zona culturală. Ca să primească finanţare, multe edituri sau alte proiecte culturale
independente vor accepta o schimbare sau îmblânzire de discurs, cine
ştie (unele au făcut-o chiar înainte de
criză). E clar că se va produce o reorganizare a întregului câmp cultural.
Oricum, drumul era tot ăsta, doar că
perioada Corona a grăbit un pic procesul. În cele din urmă, nu mă tem
atât de mult de reducerea numărului de edituri sau proiecte de nişă,
cât de transformarea lor în altceva.
Pe de altă parte, am descris mai sus
un proces care va afecta în mare editurile intrate practic în sistem, chiar
dacă sunt de nişă sau marginale. Sunt
edituri active în zona culturală principală, fie că o critică sau o susţin.
Facem parte din acelaşi joc, până la
urmă. Există însă şi publicaţii care
au stat mai departe de această zonă
şi care s-au organizat fără să se bazeze
pe ajutor de la vreo instituţie de stat
sau de la mediul privat. Sunt curioasă de evoluţia lor. Ar trebui ca toate acestea să le ajute să se organizeze
şi mai bine, să devină chiar mai vizibile. Ele sunt necesare pentru a mai
putea să vorbim şi de acum înainte
de corpul „irecuperabil”, altfel riscăm
să devenim un corp uniform. Trebuie
să inventăm o cultură alternativă care
să facă faţă logicii flexibile şi adaptabile a capitalismului.
MB: Cum a fost afectată, în mod
specific, editura frACTalia și cum
face față?
IM: Scoteam foarte multă literatură contemporană şi, din acest
motiv, vindeam cel mai mult la lansări care acum, din păcate, sunt blocate. Totuşi, faptul că avem tipografia noastră ne ajută enorm. Cu toate
acestea o să reducem şi noi numărul
de publicaţii din colecţiile de literatură, pe de-o parte tocmai pentru că
10

nu mai avem cum să le promovăm
şi cum să le vindem ca până acum,
pe de alta pentru că ni se pare mai
important în acest moment să susţinem în special traducerea anumitor cărţi teoretice relevante azi, dar
de care editurile nu s-au arătat deloc
interesate. Treptat, dacă lucrurile
vor merge bine şi dacă vom reuşi să
găsim o cale prin care să ne distribuim mai bine cărţile, nu doar să le
producem şi să le trimitem în librării,
vom reveni şi la literatură. De rămas
pe scenă vom rămâne cumva, chiar
dacă nu vom mai fi o editură propriu-zisă, deşi nu aş vrea să se ajungă
acolo. Vom continua să ne ocupăm
de traduceri, atât cât vom putea, să
le facem cât mai accesibile, eventual
să dezvoltăm şi editura pentru copii
spre o zonă mai activistă. Dacă nu
se va mai putea face nimic din toate acestea, vom scrie noi, vom scoate broşuri, vom distribui, şi gratuit
probabil, unele publicaţii. Important
este să asigurăm circulaţia anumitor idei în care credem. Momentan
încercăm să ne punem la punct partea de online, să dezvoltăm un blog/
site/ revistă cu cei de la Post/h/um şi
să ne refacem site-ul frACTalia.
MB: Crezi că va exista o
„migrație” în online după ce va trece criza?
IM: În ceea ce priveşte onlineul, lucrurile nu sunt tocmai fericite pentru noi. Este uimitor cum ne
grăbim să acceptăm această nouă formă de existenţă, pentru că aşa o văd
în acest moment, ca pe o nouă formă de existenţă, baza pentru o nouă
ontologie, în care pericolul contaminării biologicului să fie complet
eradicat. Desigur, există şi aici contaminare, dar ea îşi schimbă semnificaţia. Ar trebui să vedem însă că
toată această criză a intenţionat să
ne aducă aici, să ne mute în online.
Nu numai că există un control mai
mare şi o mai mare putere de manipulare, dar reduce de fapt lupta la
cei câţiva care au mijloacele şi cunoştinţele necesare ca să folosească acest
mediu. Aproprierea biologicului de

către discursurile de dreapta, folosirea lui împotriva lui însuşi şi cultivarea dispreţului pentru gunoi fac
şi mai complicată această relaţie cu
online-ul. Pentru mediul cultural de
la noi asta va însemna o închidere şi
mai mare în eterna lui bulă elitistă şi
conservatoare. Cum vom putea proteja discursurile „vulnerabile” pentru
a nu fi şterse sau deturnate rămâne
o prioritate, şi este mai important să
lucrăm împreună în acest sens decât
să ne salvăm „afacerea”.
MB: FrACTalia este recunoscută ca fiind o editură independentă,
alternativă, cu o nișă specifică de cititori: amatori de experimente literare
contra-canonice sau de studii posttheory, ca să zic așa. Este o editură
cu mize politice și filosofice curajoase, puternic ancorată în contemporaneitate. Oare criza o să aibă vreun impact în conținutul proiectelor
viitoare?
IM: Atâta vreme cât criza va avea
un impact asupra mediului cultural
şi social în care ne mişcăm, va avea
un impact şi asupra proiectelor noastre. Dacă până acum am crezut într-o
transformare lentă a mediului cultural de la noi care uşor-uşor va înţelege, se va deschide şi spre discursurile alternative, acum nu mai suntem
la fel de optimişti. Grupurile devin
şi mai compacte, şi mai închise.
Încercăm altfel.
Iulia Militaru este scriitoare şi
editoare la frACTalia Press. A publicat: Marea pipeadă (ed. Brumar,
2010), dramadoll(coautori: Anca
Bucur şi Florentina Cristina Budar,
ed. Casa de editură Max Blecher,
2012), Confiscarea bestiei. O postcercetare (ed. frACtalia, 2016), Atlas
(auto)mat/on (auto)BIO/graphy/I© de
câteva tipuri principale de discursuri
(ed. khora impex, 2017: în variantă electronică, reeditat 2019: în variantă printată). A publicat poeme şi
colaje digitale în mai multe reviste,
plus un studiu teoretic: Metaforic şi
metonimic: o tipologie a poeziei (ed.
Timpul, 2011).
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SUPERSOMNIC RECORDS

P

Interviu cu Sergiu Ivanov realizat de Jessica Brenda

e 7 aprilie, Sergiu Ivanov
— alături de jumătatea clujeană a trupei Pinholes — se înghesuia într-o
mașină pentru a porni spre capitală.
Aveau concert în Control ziua următoare, ca apoi să fugă la Brașov, la
Rockstadt, unde aveau planificat un
alt concert alături de cei de la Fluturi
pe Asfalt. A rămas, în schimb, acasă și
a regândit toată strategia de promovare pe care o pregătise pentru 2020,
anulând toate concertele din perioada următoare.
La începutul anului, Sergiu pusese bazele unei case de discuri independente, Supersomnic Records,
dedicată organizării și promovării
materialelor și a concertelor celor
trei trupe componente — Pinholes,
Nava Mamă și Fluturi pe Asfalt, dar
și pentru a crea o comunitate, în
același timp, în jurul muncii lor. În
cuvintele lui, „Supersomnic Records
e un grup de oameni ce, mai mult
sau mai puțin conștient, caută același
scop”. Nu e, de altfel, prima dată
când încearcă asta. Zagadhka, care
a devenit, între timp, numele unei
piese de pe ultimul album Pinholes,
fusese inițial o încercare similară. Prioritățile sunt însă acum mult
mai clare: „Uneori e nevoie doar să
faci un push, să pui o dată de lansare și să faci o copertă. Alteori, cauți,
prin câteva zeci de demo-uri și zgârieturi de unghii pe tablă, conținut
pentru un EP. E un start bun pentru
Supersomnic, având în vedere popularitatea trupelor”. Pentru fani e destul de simplu să vadă Supersomnic ca
pe un soi de termen-umbrelă al celor
trei trupe. Planul nu e neapărat unul
exclusivist, tocmai fiindcă băieții iau

în calcul ideea conform căreia label- întâlnirilor planificate. Primele zile
ul ar putea crește, cuprinzând mai au fost frustrante, când „o muncă și
mulți muzicieni. Cu toate acestea, o anticipare de câteva luni de lucru
Sergiu recunoaște că nu se așteaptă s-au scufundat în jumătate de oră”.
la nicio explozie, „având în vedere Nu au avut de ales și au acceptat,
gusturile subsemnatului pentru zgâ- bineînțeles, schimbările. Au luat legărieturi de unghii pe tablă cu delay”.
tura cu managerii locațiilor respectiÎnaintea pandemiei, planul ve și au căutat varianta cea mai bună
pentru 2020 fusese acela de a lansa pentru toți, chiar dacă asta le-a lăsat
un EP cu Pinholes, câteva piese tuturor un gust amar, ca să zic așa.
noi de la Fluturi pe Asfalt și „câte- Sigur, își pot promova noile mateva mișcări”, cum spune Sergiu, de riale în online, dar când vine vorba
la Nava Mamă. Norocul lor a fost de muzica autohtonă, cel mai bun
că reușiseră să înregistreze, cel puțin loc rămâne însă tot scena: „stilul de
parțial, câteva materiale înainte de viață pe drum, dintr-un oraș în altul,
izolare. Conștienți că nu îl vor putea e asemenea sindromului Stockholm;
promova altfel decât în mediul digi- cât de epuizant ar putea fi, mai îngrotal, pe 21 aprilie au lansat, totuși, zitoare e liniștea pereților de acasă”.
EP-ul pe Bandcamp, Muzică de
N-au ținut repetiții pe Zoom și
lift Durere Fantomă, lipsindu-se de nici bedroom sessions sau live-uri pe
live până vor putea ține iar concer- Instagram. Ca trupă împărțită între
te. După preconizările actuale, acest Cluj și București, repetițiile fulllucru nu se va întâmpla prea curând. band erau rare oricum: „nu aș vedea
Într-o notă oarecum
sensul unor repetiții
optimistă, Sergiu
la distanță. Chiar și în
ÎNAINTEA
mărturisește că „în
condiții normale, nu
PANDEMIEI,
teorie, tot timpul
suntem foarte insistenți
PLANUL PENTRU
folosești anul în 2020 FUSESE ACELA cu repetițiile. E în rescurs pentru a-l preponsabilitatea fiecăruia
DE A LANSA UN
găti pe următorul.
să știe ce are de cântat.
EP CU PINHOLES,
Gândești, plănuiești
Când ne vedem întrCÂTEVA PIESE NOI
DE LA FLUTURI PE
în avans. Activitatea
o sală de repetiții, mai
ASFALT ȘI „CÂTEVA
din 2020 pregătea
mult ajustăm dinamica
MIȘCĂRI”, CUM
lansările full length
pieselor decât să repeSPUNE SERGIU, DE
din 2021. Acum,
tăm – în clasicul sens al
LA NAVA MAMĂ.
avem tot timpul
cuvântului”. Legat de
NOROCUL LOR A
din lume să gândim FOST CĂ REUȘISERĂ live-uri online, Sergiu
doar ceea ce urmeaarticulează o adevăraSĂ ÎNREGISTREZE,
ză. Plănuitul e întrtă filozofie: „ca muziciCEL PUȚIN PARȚIAL,
o zonă gri”.
an, e sănătos să fii uitat
CÂTEVA MATERIALE
ÎNAINTE DE
După instaurao perioadă, să lași timp
IZOLARE.
rea stării de urgență,
și distanță între tine și
au trebuit să regâncei ce te ascultă. Oferă
dească rapid situația concertelor și a oamenilor «tăi» spațiu și loc să fie flă11

mânzi. Nu este greșit să te plictisești,
să îți oferi timp de gândit și să începi
să îți suspectezi tabieturile”.
Entuziasmul de a face muzică vine, pentru ei, din ideea de a
fi în aceeași cameră cu oamenii cu
care o fac, ceva ce un live pe social
media nu ar putea niciodată satisface. „Concertele, publicul, drumurile
și tot ce e pe lângă sunt doar victime
colaterale ale plăcerii de a cânta cu cei
din trupele din care fac parte. Muzica
noastră este făcută cu și despre comunicare. Concert după concert, căutăm acel sweet spot, acel moment ce
abia îl poți prinde, unde uităm pentru câteva secunde că trăim cu moartea în noi. Deci cred că un bedroom
session nu ar avea nici un scop pentru noi. Doar dacă vrem să le arătăm
ascultătorilor cât ne-am îngrășat în
perioada asta”.
În ce privește industria muzicală autohtonă a momentului și a
unui viitor post-pandemic, Sergiu e
în mare parte pesimist, considerând
că speranța ce va veni după se va disipa ușor: „vom reveni curând la starea
noastră obișnuită de organism fudul
și blazat ce nu își discută gusturile”.
Pe de altă parte, însă, ideea de a reveni la un moment dat la normalitate rămâne cel mai optimist gând pe

care îl nutrește. Problema s-a pus și
dacă avem, într-adevăr, în România
o industrie muzicală care să-și revină, și, mai puțin, o mână de trupe
underground care să țină concerte
tot cursul anului. Din punctul lui
de vedere, există, chiar dacă nu are
aceeași formă ca a „hienelor la costum din vest”, fiindcă avem, aproximează Sergiu, zeci de festivaluri de
muzică pe timpul verii, lucru din care
se poate câștiga ceva, dar un singur
radio care ia în serios muzica românească și, în sfârșit, puține exemple
de presă în domeniu.
„Se produce cea mai mare cantitate de muzică românească de când
mă știu ascultător. Începem să avem
tot mai multe resurse și învățăm
tot mai mult cum să consumăm un
produs și cum să faci un produs ce
merită consumat. Problema a fost
tot timpul că s-a așteptat o mână din
exterior să vină cu salvarea”. Am vorbit și despre consumatorii de muzică românească care nu își asumă riscuri, despre tendința unor muzicieni
de a căuta o scurtătură către celebritate sau despre lipsa de omogenitate a așa-zisei „industrii muzicale
românești”. Conversația n-ar trebui
însă să se oprească aici, fiindcă ea presupune mult mai multe, iar, în cuvin-

tele lui Sergiu, dezbaterea „ar trebui
dusă și în curtea statului/guvernului
și înspre lipsa sa de influență culturală. Simt că suntem la jumătatea drumului spre maturizare”.
L-am întrebat, la final, care e
playlistul lui de carantină și ce părere are pisica lui, Boris, despre faptul că e constant acasă. M-a trimis la
mixtape-urile făcute de Steve von Till
pe Spotify, muzică turcească (în general subestimată, zice el) precum Gaye
Su Akol sau Altin Gün („la fel de cool
și hip ca King Gizzard sau Orville
Peck”) și, în sfârșit, la Environments.
De Boris mi-a spus c-ar fi „entuziasmat că pisica aia mai mare cu degete
opozabile și acces la mâncare poate să
îl lase pe afară mai des”, dar că, fugit
de-acasă, a trebuit să-l caute câteva
zile prin cartier.
Muzica și versurile Pinholes încorporează zgomotul a tot ceea ce s-a
auzit până acum, fără a suna la fel. Îi
găsiți pe majoritatea platformelor de
streaming și social media, și, de când
cu label-ul, pe site-ul Supersomnic,
cu toate materialele lor. Pe lângă
Sergiu, în Pinholes mai cântă fratele
lui, Vladimir Ivanov, Andrei Gheo,
Vlad Vârtosu și Robert Moțoc.

Foto: Jessica Bren da
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CREATE.ACT.ENJOY

C

Interviu narativ cu Raluca Bugnar realizat de Răzvan Rocaș

reate.Act.Enjoy este
un alt centru cultural
important al Clujului
care a fost lovit de pandemie și care s-a
văzut nevoit să își sisteze activitatea.
În ultimul timp, asociația s-a făcut
remarcată pentru activitățile sociale
pe care le desfășoară, aici amintind
de Luna Creativă, de diferite alte
ateliere de dezvoltare personală, dar
și de proiectul demarat încă din 2012,
Terapie prin Artă, care de anul trecut
s-a extins în alte două orașe (Alba
Iulia și Râmnicu Vâlcea). Pentru a
înțelege mai bine situația prin care
trec atât asociația, cât și membrii ei,
am luat legătura cu Raluca Bugnar,
cea care se ocupă și de partea de PR.
Iar ea ne-a explicat situația astfel: încă
din luna martie Casa Create, cea de
pe strada Bisericii Ortodoxe numărul
14 a rămas fără oameni, însă nu și fără
viață, deoarece, după cum au aflat încă
de primăvara trecută, grădina roiește
de păsări, albine și flori. Încă dinainte
ca starea de urgență să fie instaurată,
atât evenimentele, cât și întâlnirile
fizice între membrii echipei au fost
anulate, din cauza știrilor legate de
situația din China și din Italia, astfel
încât, după cum spune Raluca, le era
destul de clar la ce să se aștepte, iar
opțiunea de a-și spune că „totul va fi
bine” nu era una viabilă.
În ceea ce privește adaptabilitatea
în perioada de criză, toți membrii
echipei Create.Act.Enjoy fac parte și
din alte entități culturale și echipe,
astfel încât nici înainte de pandemie
nu se întâlneau zilnic, fiind obișnuiți
să colaboreze în mediul online. „Toate
alea”, cum le numește Raluca, sunt
salvate în OneDrive, documentele de
la ședințe sunt într-un Google Drive

comun, conținând o listă de sarcini
pentru fiecare membru. Nu lipsește
nici fereastra de chat de pe Facebook,
unde lucrează, unde se distrează și
unde se spamează împreună. Ba chiar
mai mult, chaturile sunt numeroase,
în toate combinațiile posibile,
deoarece de multe ori munca se
împarte în subechipe. Prin urmare,
munca în online și la distanță nu este
un impediment.
Criza le-a anulat proiectele, așa
că au început să scrie altele și altele și
multe altele pentru a putea continua
să facă ceea ce își doresc, ajungând
astfel în comunitățile unde este nevoie
de ei pentru a produce schimbările
pe care le visează. În plus, gândul
la oamenii din sistemul medical a
persistat, deoarece proiectul cel mai
important – Terapie prin Artă by
Create.Act.Enjoy – se desfășoară în
spitale încă din 2012 și ar fi trebuit să
fie din nou prezent în spitale din luna
mai. Fiindcă acesta nu mai poate fi
ținut, echipa i-a rugat pe artiștii care
colaborează în acest proiect să facă
diferite lucrări în cadrul unei campanii
vizuale de încurajare a personalului
medical, care apar pe paginile oficiale
de Facebook și Instagram ale Create.
Act.Enjoy în seria MULȚUMIM. Mai
mult de atât, Diana Buluga trimite pe
WhatsApp la fiecare două zile câte un
afiș din această serie către asistentele
și medicii pe care echipa îi cunoaște
de la spitale sau de la conferințe
medicale. De exemplu, Raluca a
aflat că membrii personalului de la
Satu Mare tipăresc afișele primite și
le lipesc pe holurile spitalului. Au mai
observat și că informațiile legate de
echiparea și dezechiparea personalului
medical erau prezentate de specialiști

în videoclipuri de peste 10 minute,
deci prea puțin rezumate. Astfel,
întreaga echipă s-a mobilizat să strângă
informații din sursele oficiale, pe care
le-au organizat într-o formă concisă,
verificate ulterior de medicii din
spitalele partenere. Apoi, ilustratoarea
Alina Bradu – o altă colaboratoare
a asociației – i-a ajutat să creeze
infografice. Prin
această acțiune
VIAȚA DE ONGau reușit să pună
IST ȘI VIAȚA
la dispoziția
DIN SECTORUL
tuturor spitalelor
CULTURAL
INDEPENDENT NU
din țară 3 afișe
A FOST NICICÂND
cu pregătirea,
UȘOARĂ. ACESTA
echiparea și
AR PUTEA FI ȘI
dezechiparea,
UNUL DINTRE
cu posibilitatea
MOTIVELE PENTRU
de a fi tipărite în CARE PANDEMIA I-A
regim propriu,
GĂSIT PE ARTIȘTI
atât color, cât și
ȘI PE ONG-IȘTI
alb-negru. Ele
MAI PREGĂȚIȚI,
MAI AGILI ȘI MAI
pot fi vizualizate
REZILIENȚI.
și pe telefon sub
forma unor
clipuri scurte,
în momentele de răgaz în drumul
spre spital sau spre casă.
Afișele sunt disponibile aici:
https://bit.ly/3ayl8Wt
Pierderile pe care le-a suferit
asociația Create.Act.Enjoy constau în
faptul că pe timpul pandemiei, toate
sursele de venit au fost suspendate.
Cu toate astea, o parte din membri
au și alte joburi din care să trăiască,
alții au reușit să acceseze ajutorul
de la stat pentru artiști, iar alții se
descurcă cu sprijinul părinților. De
asemenea, proprietarul casei în care
își au sediul i-a anunțat că pentru
lunile acestea chiria va fi mult mai
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mică. Ca în cazul majorității ONGurilor, proiectele derulate au o
componentă preponderent socială,
oferind astfel întâlniri, oportunități,
experiențe unor categorii de oameni
care n-ar avea altfel acces la ele.
Începuturile asociației s-au profilat pe
teatru independent și film, dar odată
cu trecerea timpului, prioritățile
s-au restructurat, interesul cu care se
identifică fiind acela de community
art. Producția de spectacole și de
scurtmetraje a căzut în plan secund,
iar atenția s-a concentrat pe proiecte
socio-culturale și educative, pe
interacțiuni stradale și pe intervenții
comunitare.
Planurile de dinainte de
pandemie – care n-au dispărut însă
nici după izbucnirea carantinei – au
fost să extindă atelierele creative de
educație non-formală în mediul rural.
La ediția de anul trecut au existat
ateliere de teatru și improvizație,
de fotografie, film, gândire critică,
economie, educație civică, toate
acestea susținute alături de copiii și
de adolescenții din Aluniș, Mintiu
Gherlii, Gherla, Dej și Jucu. O parte
importantă a proiectelor care au fost
scrise pentru apelurile de finanțare
ivite în această perioadă sunt
îndreptate tocmai în această direcție
a dezvoltării
educației nonÎN PREZENT, MULTE
formale în
LUCRURI S-AU
mediul rural.
SCHIMBAT ȘI SE
Există,
VOR MAI SCHIMBA.
desigur, și o
VOR FI DEZVĂLUITE
parte pozitivă
NOI MODURI DE
în toată această
A FI PE PLANETA
criză: echipa a
ASTA. SINGURUL
descoperit că
LUCRU PE CARE SE
BAZEAZĂ ESTE CĂ
este împreună și
MEMBRII CREATE.
la greu. Au lucrat
ACT.ENJOY VOR
mai mult, mai
CONTINUA SĂ
des, mai eficient
CAUTE SOLUȚII DE
și cu seriozitate,
A FACE CEEA CE
cu toate că
TREBUIE FĂCUT ȘI
beneficiile
CEEA CE LE PLACE
financiare din
SĂ FACĂ.
această perioadă
au fost nule.
Raluca este sigură că perioada aceasta
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le-a demonstrat că au valori comune
și că pot avea încredere unii în alții,
indiferent de ceea ce s-ar putea
întâmpla. Ea continuă prin a-mi
zice că viața de ONG-ist și viața din
sectorul cultural independent nu a
fost nicicând ușoară. Acesta ar putea
fi și unul dintre motivele pentru care
pandemia i-a găsit pe artiști și pe
ONG-iști mai pregățiți, mai agili și
mai rezilienți. Pe ei s-au bazat ceilalți
oameni să vină cu soluții, cu speranță,
cu umor, cu creativitate, iar Raluca
își păstrează speranța că aceste lucruri
vor fi apreciate și după pandemie.
Legătura cu oamenii o mențin
printr-o activitate intensă în mediul
online. Printre activitățile întreprinse
se numără ateliere online gratuite
pentru copii, campania amintită mai
sus, de încurajare a cadrelor medicale
prin crearea de afișe semnate de
diferiți artiști vizuali. Campania de
susținere a cadrelor medicale a venit
din dorința de a domoli valul de hate
din mediul online legat de medici.
Raluca mărturisește că i-a speriat
atitudinea unora după cele câteva
demisii foarte mediatizate, acestea
fiind estimate undeva la doar 0,3%
din întreg personalul medical, un
eșantion nereprezentativ, de altfel.
O altă activitate online a fost o serie
de interviuri cu oameni cu care
le-a fost drag să se reîntâlnească în
mod virtual, în izolare. Oameni cu
experiențe diferite, astfel încât au
vrut să vadă care este situația lor și
ce se poate învăța de la ei în această
perioadă. George Sfetcu a vorbit
cu domnul Virgil, un profesor și
dramaturg din Turda, care, cu toate
că are peste 70 de ani, se menține
mereu activ, iar în perioada aceasta
mai liberă a profitat și și-a făcut un
canal de YouTube pentru toții nepoții
– atât ai lui, cât și ai altor bătrâni
– numindu-l Poveștile bunicului.
Diana Buluga a vorbit cu Mihnea
Blidariu, membru al trupei Luna
Amară, de vreme ce sunt și colegi pe
scena Teatrului Național, iar Raluca
a vorbit cu o fostă voluntară, o fată
în vârstă de 20 de ani pe care aceasta

o descrie ca fiind „super înțeleaptă și
realistă, trecută fiind încă de când era
copil prin experiențe lungi de izolare
și internare în spital”. De asemenea,
s-au ținut aproape și de ceilalți din
mediul cultural și ONG-ist, au trimis
feedback și propuneri autorităților,
au completat tabele și chestionare,
au intermediat colaborări, au trimis
informații dintr-o parte în alta. Pe
scurt, au făcut tot ce-a depins de ei
pentru a ține lucrurile în mișcare.
În ceea ce privește viitorul,
Raluca zice că anticiparea acestuia
putea fi făcută până la această situație
de criză, fiindcă puteau fi luate în
calcul anumite situații și proceduri
din trecut care reprezintă un punct
de orientare. În prezent, multe lucruri
s-au schimbat și se vor mai schimba.
Vor fi dezvăluite noi moduri de a fi
pe planeta asta. Singurul lucru pe care
se bazează este că membrii Create.Act.
Enjoy vor continua să caute soluții de
a face ceea ce trebuie făcut și ceea ce le
place să facă. Au fost scrise și proiecte
care iau în considerare un plan B, în
care nu va exista posibilitatea unei
întâlniri fizice cu publicul. Cu toate
că Raluca speră că nu va trebui să-l
implementeze, sunt prevăzători, iar
dacă va fi nevoie, vor trece și la un
plan C.
Mai departe, am vorbit și despre
situația actuală a scenei culturale
autohtone, care s-a convertit într-una
online și care funcționează după alte
reguli decât cele cu care e obișnuită
breasla, după cum punctează Raluca.
Aceste reguli se știu sau se intuiesc de
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către artist în funcție de experiența
personală și de ceea ce ea numește
media literacy, fără a exista însă în țară
– după știința ei – nicio școală de arte
sau instituție care să fi creat premise
pentru antreprenoriat cultural online.
Aparițiile artistice online sunt multe,
de la spectacole de teatru, concerte,
ateliere la seminare, tururi muzeale
virtuale, însă ea își pune întrebarea
dacă cineva chiar primește bani pentru
toată munca asta, pentru că artiștii
nu-și pot plăti chiria cu like-uri și
facturile cu share-uri. Totul este pus
la dispoziție în mod gratuit, publicul
nefiind obișnuit să plătească accesul
la cultură online. Îi mai amintește pe
distribuitorii de film care încearcă să
convertească plătitorii de bilet de la
cinema în public plătitor de cont pe

platforma VoD (Video on Demand),
dar nu prea este sigură de succesul
acestora.
Toate domeniile suferă acum,
toate domeniile demonstrează
slăbiciunile sistemului. Cu toate
astea, cei din domeniul cultural
resimt durerea cu atât mai puternic.
Și se pot observa prioritățile. Fie că
cineva activează în domeniul medical,
unde lipsurile și problemele din
sistemul medical sunt îngrozitoare,
fie că cineva activează în domeniul
antreprenorial sau al IMM-urilor,
unde se pot vedea carențele din
domeniul economic. Iar lista poate
continua. Cariera Ralucăi este
transsectorială, ea activând în PR și
în afara sectorului cultural, astfel că
poate remarca că problemele sunt

peste tot, iar politicile de susținere
sunt deficitare în toate domeniile.
Ea consideră că nu se pot aștepta
prea multe de la stat și că lucrurile
nu se vor schimba fără implicarea
cetățenilor, a societății civile, a
grupurilor informale, a asociațiilor,
a ONG-urilor. Concluzionând,
adaugă că politicile de susținere din
perioada asta par să fie rezultatul
scrisorilor deschise, al petițiilor și al
presiunilor făcute din diverse sectoare
ale societății.

POST/H/UM ESTE
COMPOSTUL CARE
SUNTEM

A

Anchetă realizată de Ana-Maria Deliu

m ales să deschid
ancheta cu întrebarea
dacă există un înainte și un după Covid pentru Post/h/
um, iar, dacă există, care sunt schimbările prin care au trecut în calitate
de colectiv editorial. Având în vedere
profilul postumanist al revistei academice, care are multe de spus despre
timpurile alambicate pe care le trăim, am fost curioasă apoi dacă revista are mai multe accesări și citiri
în această perioadă sau dacă, din
contră, postumanismul rămâne în
continuare privit (în mod artificial,
cred) ca filosofie de nișă. Am încheiat
cu două întrebări recurente seriei

echinoxiste despre izolare și muncă
independentă: Care sunt politicile editoriale Post/h/um? Cum
supraviețuiți; cum creșteți? și Ce
mai citim pe posthum.ro în viitorul apropiat? Rezultatul a depășit
însă mizele anchetei, devenind un
articol cu implicații (anti)filosofice
și senzori sensibili la realitatea postumană/nonumană/virală pe care o
trăim.
Post/h/um: Există, cu siguranţă,
un „înainte” de SARS-CoV-2, așa
cum se întrezărește și un „după”. Dar
nu atât la nivelul practicilor noastre editoriale, cât în ceea ce privește
receptarea gândirii critic-teoretice pe

care o promovăm. Cumva, acest virus
validează o perspectivă precum cea a
lui Haraway cu privire la viaţa transspecii, la specii însoțitoare şi la întrepătrunderea tuturor formelor biotice şi abiotice în reţele de geopoveşti.
Dacă acum două luni încă se mai
promova abordarea agresivă a umanismului, în care virusul era „duşmanul” care trebuia eliminat de capitalismul tehnoştiinţific şi biomedical
contemporan, acum apar din ce în
ce mai multe voci care ne spun că va
trebui să convieţuim cu virusul, adică ceva ce un anume filon al postumanismului alimentat de o gândire
transdisciplinară a sfârşitului de secol
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XX şi începutului de secol XXI a afir- um a apărut și el dintr-o dorință de
mat constant, încă de la „Manifestul diseminare a informației și de creare
unui cyborg”. Evident, acest lucru deopotrivă a unui limbaj teoretic
ne face să conştientiromânesc și a unui
zăm mai acut responspațiu de joc care să-l
DACĂ ACUM
sabilitatea pe care o
poată găzdui, și asta
DOUĂ LUNI ÎNCĂ
avem, atât în calitate
rămâne în continuare
SE MAI PROMOVA
de colectiv(itate) care
principala noastră
ABORDAREA
editează, cât şi în calipreocupare, pandemie
AGRESIVĂ A
tate de colectiv(itate)
sau nu.
UMANISMULUI, ÎN
care gândeşte. Noi
În același timp,
CARE VIRUSUL ERA
„DUŞMANUL” CARE
am simţit izolarea ca
încercăm să nu
TREBUIA ELIMINAT
pe o provocare de a
transformăm postuDE CAPITALISMUL
gândi cu virusul, alămanismul și Post/h/
TEHNOŞTIINŢIFIC
turi de el, și nu împoum într-o variantă de
ŞI BIOMEDICAL
triva lui. În condiţiile
„ți-am spus eu”, deși
CONTEMPORAN,
unui reviriment al fasîntr-un fel poate că
ACUM APAR DIN CE
cismului care poate fi
am fi fost îndreptățiți
ÎN CE MAI MULTE
observat fie în forma
să o facem, pentru
VOCI CARE NE
sa rasistă (virusul „chi- SPUN CĂ VA TREBUI că, iată, umanismul e
SĂ CONVIEȚUIM CU
nezesc” al lui Trump
obligat să recunoască
VIRUSUL
este doar un exemplu,
acum forța agenților
agresiunile la adresa
nonumani în conromilor din România,
struirea istoriei. Va fi
un altul), fie în cea malthusiană (sun- mai puțin excepționalism uman și
tem deja prea mulţi oameni pe pla- mai puțină aroganță? Ne îndoim.
netă şi trebuie să ne mai rărim), fie Vor fi puse la îndoială căile de dezdrept umanism à rebours, ecofascism voltare și de creștere cu orice preț ale
(„noi suntem virusul”), am înţeles că, capitalismului? Și de asta ne îndodeși îl jucam deja, acum trebuie să ne im. Dar nonumanul va bântui de
și asumăm deschis un rol micropoli- acum și alte conștiințe decât cele
tic în toată această ţesătură a lucru- postumaniste. Iar în acest nou conrilor şi că Mark Fisher, de exemplu, text, vrem să fim mai activi într-o
avea dreptate când spunea că şi cel direcție care oamenilor nu le place
mai mic eveniment poate duce la în mod deosebit, vrem adică să întreo ruptură în structura realismului rupem visele netulburate. Și să spucapitalist. Poate că obsesia umanis- nem, spre exemplu, că pandemia din
tă a controlului total cu mijloacele 2020 nu este un eveniment singutehnoştiinţei se va dizolva. Poate că e lar, un ghinion abătut asupra speciei
nevoie de ceva mai mult decât o pan- umane, ci o urmare firească a politidemie pentru asta. Nouă nu ne rămâ- cilor capitaliste de mediu. Virusurile
ne decât să ne jucăm rolul până la au nevoie de gazde pentru a se putea
capăt şi să contribuim în continuare replica, și nu le interesează prea tare
la dezvoltarea de alternative la care e gazda asta. Dacă pădurile sunt
discursurile şi practicile dominante. tăiate, habitatele animalelor sunt disÎn definitiv, informația curge peste truse, numărul acestora scade și, în
tot. Virusul însuși nu e altceva decât același timp, interacțiunile cu oameinformație care vrea să se disemine- nii sunt mai frecvente, iar virusul
ze și are nevoie de un suport materi- migrează la specia de mamifere cea
al pentru asta. Noi, oamenii, suntem mai numeroasă, 7,8 miliarde de gazgazde, suporturi materiale și vectori de primitoare.
de transmitere, distanțarea socială e
Să nu uităm că SARS-CoV-2 e
o încercare de a încetini diseminarea 2 pentru că pe SARS-CoV (2003)
informației. La urma urmei, Post/h/ l-am ignorat cu desăvârșire după
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ce n-a mai avut efecte la scară largă. SARS-CoV-3 e foarte probabil.
SARS-CoV-4 e posibil. Miza ar fi să
nu ajungem la 6 sau 7. Apocalipsa a
avut loc deja, doar că se desfășoară în
slow-motion, iar pandemia are oricum
toate șansele să pară o glumă proastă pe lângă efectele încălzirii globale din următoarele decenii. De-asta
visele nu trebuie să rămână netulburate, nici alea de restaurație, care
propovăduiesc „revenirea la normal”,
fiindcă „normalitatea” ne-a adus
aici, nici alea utopice, cu un viitor
frumos și luminos pentru oameni
sau fără oameni, nici nu contează.
Postumanismul nu e apocaliptic, este
realist, crunt de realist, doar că realitatea a devenit atât de stranie, încât o
bună parte gândirea critică nu o poate concepe decât înmuiată de utopii. Prezentul e locul din care trebuie să acționăm, și n-avem nevoie
de visuri pentru asta, trăim deja în
visul capitalismului global și așa arată el. Mama natură generoasă și fără
chip, cu sâni continentali din care
curge fără încetare lapte și miere și
care poate fi exploatată la infinit s-a
dovedit și ea un vis, la fel ca naturadecor, natura pitorească, natura-fundal pe care au loc marile evenimente
umane. Toți agenții biotici și abiotici
trebuie să-și primească partea în orice
analiză a prezentului care se vrea utilă pentru viitor sau lămuritoare pentru prezent, cu atât mai mult la stânga spectrului politic, care măcar are
calitatea de a nu nega lucruri evidente științific, precum încălzirea globală. Stânga însă care nu ia în considerare nonoamenii în analizele ei face
o mare greșeală. Consecințele capitalismului sunt deja aici și capitalismul va continua să-și producă efectele nu zeci, nu sute, ci mii de ani
de acum încolo, chiar dacă oficial, să
zicem, s-ar încheia mâine. Încălzirea
globală va continua, plasticul va forma în continuare un strat geologic,
animalele vor continua să-și trăiască
viața și să-și aștepte moartea în cuști
în care nu se pot mișca, iar deșeurile
nucleare vor fi prezente încă zeci de
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mii de ani de-acum încolo. Alegerea români. Probabil că o să facem un
între „socialism și barbarie” nu mai call for papers la un moment dat. Spre
este o opțiune realistă astăzi. Suntem deosebire de acum șase ani, când am
prinși în încâlcirea lucrurilor și mili- început toată treaba, există mai mult
oane de probleme își așteaptă rezol- interes pentru postumanism și penvarea. Din păcate, rezolvarea proble- tru alte domenii înrudite sau prietemelor va crea alte probleme, care și ne, materialismul vitalist, feminism
acestea vor trebui rezolvate, și tot așa. (materialist, socialist, postumanist),
Nu mai avem de ales decât între bar- ontologia orientată pe obiect, stubarie și barbarie. Să învățăm să tră- diile despre copii și copilărie, stuim cu pericolul și în
diile despre animapericol. Să fim, adile, teoria queer, teoria
APOCALIPSA A
că, postumaniști întrlucrului etc. Am vrea
AVUT LOC DEJA,
o lume postumană.
să mărim comunitaDOAR CĂ SE
Dar să revenim la
tea și să facem niște
DESFĂȘOARĂ ÎN
revistă. Acum lucrăm
alianțe prin care mai
SLOW-MOTION,
la numărul despre animulți/multe să deviIAR PANDEMIA
ARE ORICUM
malele nonumane, al
nă mai vizibile/viziTOATE ȘANSELE
șaselea. Primele artibili pentru mai mulSĂ PARĂ O GLUMĂ
cole sunt deja pe site
te/mulți. Lucrăm deja
PROASTĂ PE
(posthum.ro) și specu frACTalia penLÂNGĂ EFECTELE
răm ca până în iunie
tru asta, încercăm să
ÎNCĂLZIRII
să avem și varianta
scriem noi, încercăm
GLOBALE DIN
finală, print și .pdf. (O
să publicăm autori
URMĂTOARELE
paranteză: în număromâni din domeniDECENII.
rul acesta avem și priile astea, dar vor mai
mul text original, scris
urma și alte forme de
de Ted Benton ca o mică prefață la colaborare, și alte colaborări. Tot la
articolul lui, „Umanism = Speciism? frACTalia o să avem o colecție de
Marx, despre oameni şi animale”, în carte, post/h/um boox, și o să publicare autorul a vrut să clarifice anu- căm cel puțin un titlu anul ăsta din
mite controverse apărute la publi- cele două la care lucrăm deja, Donna
carea inițială a textului în Radical Haraway, Manifestul unui cyborg &
Philosophy.) Discuția despre celelal- Manifestul speciilor însoțitoare și
te animale e importantă pentru că Paul B. Preciado, Testo Junkie. Tot
are forța de a destructura ideile uma- noi am lucrat și la Intelecte generaniste despre excepționalismul uman. le de McKenzie Wark (2018), care
De altfel, toate numerele tematice a apărut la Tracus Arte, dar colecția
pe care le-am publicat până acum ca atare nu s-a putut concretiza aco(„Postumanismul”, „Reproducerea”, lo. Rămâne o carte singulară, fără
„Copilul”, „Lucrul”) au încercat sigla Post/h/um, dar apreciem, orisă pună la îndoială, din perspecti- cum, găzduirea. În altă ordine de
ve diferite, aceste idei despre om ca idei, atunci când spunem „noi” nu
perfect rațional, autonom, liber și ne referim doar la editori, ci și la colamăsură a tuturor lucrurilor. În ulti- boratori, traducători care au muncit
ma vreme am început să ne gândim alături de și cu Post/h/um începând
la legătura dintre umanism și capita- cu numărul 4: Ovidiu Anemțoaicei,
lism, care, istoric, au apărut cam în Lia Boangiu, Paul Burcia, Florin
aceeași perioadă. Pe de altă parte, e Buzdugan, Cătălina Matei, Iulia
posibil ca umanismul să fie o ideolo- Militaru, Adina Mocanu, Paul Mihai
gie de clasă, și vom urmări în curând Paraschiv, Gina Săndulescu, Cristina
și firul acesta.
Stancu, Oana Uiorean. Vor urma și
Pentru moment, vrem ca în peri- alte nume în curând. În definitiv, am
oada următoare să publicăm și autori fost de la început și un proiect de

cercetare, nu doar o revistă de traduceri, am vrut să facem o muncă
colectivă și am reușit, am colaborat,
după cum spuneam, cu mai mult de
10 traducători și traducătoare până
acum, am publicat peste 50 de texte, am depășit deja 1000 de pagini
de traduceri. Pentru noi e o realizare, dar, cumva, simțim că suntem tot
la început.
Pentru că am început ca un eșec
al universității românești de a crea
bibliografii relevante și de a pune la
dispoziție resurse digitale studenților
și profesorilor și continuăm să fim
un eșec al sistemului de învățământ.
Doar că unul poate neașteptat. Nu
toate eșecurile dispar în dezinteres,
și nu toate eșecurile ajung să ocupe
funcții politice în aparatul de stat sau,
de ce nu, în facultăți. Unele eșecuri
se întorc să bântuie, să-i reamintească cât de ineficient, groaznic și irelevant este. Unul dintre eșecurile astea
e Post/h/um, un proiect de cercetare
bazat exclusiv pe munca altor cercetători, fără aproape nicio contribuție
originală, dar așa sunt majoritatea
proiectelor de cercetare, nu? Avem
totuși și ceva inedit: faptul că am creat un spațiu de joc pe care sistemul a
încercat să-l ignore complet o vreme,
dar plăcintele pe care le-am aruncat
în camera oglinzilor și-au găsit uneori
ținta. Mai multe vor urma. Post/h/um
e compostul care suntem. De șase ani
fermentăm lent tot felul de resturi,
capturăm informație și încercăm să
transformăm mediul (teoretic) întrun loc mai propice vieții. Chiar dacă
am publicat până acum numai traduceri, Post/h/um. Jurnal de studii postumaniste (2014-) este totuși prima
revistă din lume cu specific declarat
postumanist.
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LIBRĂRIA BOOKSTORY
Interviu realizat de Andreea Mîrț & Maria Chiorean
Echinox: Mediul cultural inde- tre măsurile guvernamentale pentru
pendent traversează o adevărată criză susținerea mediului independent?
în această perioadă. Cum a fost afec- Care e părerea voastră despre acestată librăria Bookstory
te măsuri?
de carantină?
Bookstory: Dacă
PRECUM
Bookstory: Întrîntrebarea se refeMAJORITATEA
adevăr, este o perioară la creditele garanAFACERILOR
dă în care mediul cultate de stat ca măsuMICI, NE-AM
tural-artistic are mult
ră de sprijin pentru
REORIENTAT CĂTRE
de suferit din cauza
afacerile mici și mijMEDIUL ONLINE
restricţiilor. Nu toate
locii, da, s-ar putea
ŞI SERVICIILE
DE LIVRARE LA
proiectele pe care le
aplica și pentru noi.
DOMICILIU A
aveam pot fi transforSuntem în stadiul
CĂRŢILOR. AM
mate pentru mediul
în care ne informăm
CONTINUAT
online precum lansăasupra acestora. Cele
SĂ TRIMITEM
rile de carte, atelierele
care se referă la mediul
NEWSLETTERS CU
pentru copii, sau mai
artistic independent
RECOMANDĂRI ŞI
recent, proiecţia de
însă nu ne vizează și
NOUTĂŢI LITERARE
diafilme. Ne-am străpe noi.
CĂTRE CITITORII
duit să ne adaptăm
NOŞTRI FIDELI.
pentru a ne promova
Echinox: La
şi pentru a ne susţine
ce soluții și proiecprin comunitatea creată în jurul pagi- te alternative ați apelat pentru a vă
nii de Facebook a librăriei, precum menține aproape de public și pentru
şi celei de Instagram. Din fericire, în a vă continua activitatea?
cei 7 ani de la deschiderea librăriei,
Bookstory: Precum majoritas-a închegat o comunitate frumoasă tea afacerilor mici, ne-am reoriende cititori, prieteni ai librăriei, care tat către mediul online şi serviciile
ne sunt alături în aceste vremuri difi- de livrare la domiciliu a cărţilor. Am
cile. Totuşi, s-a pierdut, inevitabil, continuat să trimitem newsletters cu
din conexiunea pe care o aveam cu recomandări şi noutăţi literare către
comunitatea Clujului. Librăria este cititorii noştri fideli. Am promovat
în principal un spaţiu de interacţiu- încă de la început voucherele cadou
ne faţă în faţă; atmosfera de acolo e pe care le ofeream şi înainte de panmai greu de „livrat” online sau prin demie. Însă acum ni s-a părut o solupoştă. Pe de altă parte, scăderea veni- ţie alternativă atractivă pentru cititoturilor înseamnă pentru noi o reală rii care resimt dorul pentru atmosfera
problemă, pentru că dorim să rămâ- din librărie, în sensul în care vounem, mai ales după ridicarea restric- cherele vor putea fi folosite după ce
ţiilor, un spaţiu unde oamenii să se se ridică restricţiile, iar cititorii pot
bucure de lectură, de recomandări veni să răsfoiască cărţile şi să le aleagă
bune şi de evenimente deosebite.
pe îndelete, ajutaţi de noi. Tot pentru a menţine contactul cu publiEchinox: Vi se aplică vreuna din- cul iubitor de carte, am rugat câţiva
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„prieteni ai librăriei” – cititori fideli
Bookstory – să ne trimită recomandări de cărţi, pe care le-au cumpărat
de la noi sau care îi leagă în vreun fel
de librărie. Într-un fel, au devenit ei
librari pentru o zi. Acele recomandări
apar pe pagina noastră de Facebook şi
am primit câteva feedback-uri pozitive de la alţi oameni care au „testat” cărţile propuse. În plus, pe lângă serviciul de livrare a cărţilor şi de
comercializare online, am reînceput
să colaborăm cu specialişti pentru
workshop-uri în mediul virtual pe
teme relevante pentru publicul nostru, cum este şi workshop-ul despre
gestionarea emoţiilor la copii, susţinut de psih. Dana Cristolţan. Cel
mai probabil vom continua în această direcţie, având în vedere situaţia
şi felul în care preconizează autorităţile următoarele luni. Momentan
lucrăm şi la un site, care ne va ajuta
să echilibrăm deficitul adus de lipsa interacţiunii directe cu cititorii.
Acolo va putea fi consultat catalogul cu titlurile disponibile ale librăriei, vor apărea şi anumite oferte şi
ne va ajuta să rămânem mai aproape
de clienţi. Noi punem la dispoziţie
oferta de carte celor care ne scriu pe
pagina de Facebook, Instagram sau
prin e-mail, dar cu ajutorul site-ului

DOSAR: INDEPENDENȚI ÎN CARANTINĂ.

vom avea un cadru mai structurat de
interacţiune.

tere care nu a început acum, odată cu pandemia. Ţine
mai degrabă de preCOVID-19 A
Echinox: După
ferinţa fiecărui citiPARALIZAT
închiderea efectivă
tor. Preferinţă, care,
ACTIVITATEA
EDITURILOR, A
a librăriilor, singuprobabil nu se va
DISTRIBUITORILOR
rul canal de vânzări
modifica substanţial
DE CARTE ȘI A
a rămas cel online.
după această perioaLIBRĂRIILOR
Credeți că poate
dă. Sigur că, în conDIN ROMÂNIA.
supraviețui în acest
textul în care viaţa, în
VÂNZĂRILE AU
mod piața de carte?
general, s-a mutat pe
SCĂZUT LA NOI,
Bookstory: Aşa DAR ȘI ÎN GENERAL, un ecran de telefon
cum am văzut, edisau de laptop, poate
CONFORM
turile şi librăriile au
deveni destul de oboSPUSELOR
FURNIZORILOR
început să aibă piersitor şi atunci înceNOȘTRI DE CARTE,
deri, dinamica vânzăpem să căutăm activiCU PÂNĂ LA 80%.
rilor schimbându-se
tăţi care să nu implice
mult. Vânzarea onliun ecran, cum este
ne nu poate înlocui 100% ceea ce cititul în format fizic a unui roman.
reprezintă vânzarea faţă în faţă. Este În special, când vorbim despre copii
un fel de „survival mode” la care au şi părinţii lor, credem că tendinţa va
trecut multe întreprinderi, cum este rămâne de a achiziţiona cărţi în forşi Bookstory. Chiar și în cazul editu- mat fizic, pe care cei mici le pot atinrilor în care comenzile online repre- ge, mirosi, a căror pagini le pot răszintă un procent important, acestea foi iar şi iar pentru a vedea ilustraţiile
ating 30-40% din totalul vânzări- din ele.
lor, un nivel mult prea mic pentru a
putea susține piața de carte așa cum o
Echinox: Cum credeți că va arăștiam până acum. Este o soluţie alter- ta piața de carte din România până
nativă temporară până când lucrurile la finalul acestei perioade?
vor putea reveni la o formă mai aproBookstory: Piața de carte din
piată de ceea ce cunoşteam cu toţii România nu a arătat bine din păcaînainte ca fiind „normalitate”. Marea te nici până acum. De abia în ultimajoritate a librăriilor au „migrat” mii ani s-a observat o creștere mai
către mediul online, iar odată cu ele sănătoasă după criza financiară care
şi cititorii. De aceea, nu credem că a afectat-o foarte puternic în 2008.
cei pasionaţi de lectură se vor dezi- Covid-19 a paralizat activitatea edice de aceasta, iar în contextul actu- turilor, a distribuitorilor de carte și
al cartea devine un bun mod de eva- a librăriilor din România. Vânzările
dare din casă, din monotonia acestei au scăzut la noi, dar și în general,
perioade. Așa cum bine spune Radu conform spuselor furnizorilor noștri
Paraschivescu: „Cartea e o formă de de carte, cu până la 80%, cărțile și
turism. Ești, de fapt, clientul celei activitățile culturale fiind primemai comode agenții de turism din le tăiate de pe listă în astfel de vrelume.”
muri. Afectate nu sunt doar librăriile
fizice, cât și editurile și colaboratoEchinox: Vă așteptați să creas- rii acestora: autori, traducători, iluscă popularitatea cărților electroni- tratori, întregul lanț. Scenariile nu
ce sau, dimpotrivă, să se ajungă la o sunt foarte optimiste, dar suntem
suprasaturație a contactului cu ecra- dispuși să căutăm soluțiile necesare,
nele și la preferința pentru cărțile de să colaborăm cu toți cei implicați și
hârtie?
să ne adaptăm noului context. Este
Bookstory: Cărţi electronice ver- momentul de creare a unui front
sus cărţi în format fizic e o dezba- comun, împreună cu siguranță sun-

tem mai puternici.
Echinox: E un moment propice
pentru colaborări în online cu alți
actori ai mediului independent, de
la edituri la teatre?
Bookstory: Da, este un moment
propice. Mai mult, este un gest de
solidaritate al celor care activează în
domeniile culturale şi artistice, cele
mai grav afectate de această perioadă de criză. De exemplu, colaborarea
noastră cu actriţa Sânziana Tarţa, de
la Teatrul Naţional din Cluj, a dus la
un proiect foarte drăguţ cu care ne
mândrim, şi anume seara de poveşti.
Sânziana a fost de acord să citească
de câteva ori pe săptămână o poveste pentru copii, selectate de către noi,
pentru publicul de pe Facebook. E o
modalitate minunată de a le aminti
micilor noştri cititori că suntem aici,
pregătiţi cu recomandări, dar este şi o
oportunitate bună de a atrage atenţia
că arta şi cultura sunt domenii fără
de care viaţa ar fi mai ternă şi că ele
trebuie susţinute în continuare. Mai
mult, este o perioadă în care multe
proiecte sunt puse pe pauză, pe termen nedefinit, şi foarte multă lume
caută alternative la acestea, ceva care
să ajute lucrurile să se menţină pe
linia de plutire, ca să spunem aşa.
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PAULA ROTAR

Î

Interviu narativ realizat de Răzvan Rocaș

ntr-o perioadă în care întreaga
suflare culturală a paralizat și
în care nu există o certitudine
clară în ceea ce privește viitorul, dar
și pentru că mediul independent –
vorbind acum despre zona teatrală –
a fost mai mereu o Cenușăreasă când
a venit vorba de susținerea financiară,
am decis să vorbesc de această dată
cu artista Paula Rotar. Am povestit
cu ea despre modul în care a fost
afectată individual de această
pandemie, dar și despre opțiunile pe
care le are în carantină. Paula Rotar
este actriță în mediul independent,
fiind o colaboratoare permanentă a
Reactorului, unde joacă în spectacole
precum Noi nu, niciodată, În umbra
marelui plan sau Totul e bine când se
termină. Înainte de întreaga situație,
mai susținea și ateliere de dezvoltare
personală prin teatru și improvizație.
Din cele relatate de Paula, reiese că,
din punct de vedere financiar, e puțin
mai dificil acum, ca artistă independentă. Încă de la început s-a convins
că ar fi mai bine pentru ea dacă ar
percepe această perioadă ca una în
care nu are proiecte la care să repete. A și funcționat pentru că, din
ceea ce-mi mai spune, cam așa se
desfășoară treburile în teatrul independent: lucrezi două luni, iar apoi e
posibil ca în următoarele patru să nu
mai ai niciun proiect. Ceea ce a afectat-o mai tare a fost nevoia de a sista atelierele, dar e bucuroasă că poate
primi, în schimb, indemnizația de la
stat, la care s-au adăugat alți bani pe
care îi avea puși deoparte și cu care
a reușit să se descurce. Din punct de
vedere creativ, susține că nu a afectat-o în vreun fel. Teatrul reprezintă
principala ei formă de expresie, deoa20

rece în acest domeniu își are făcute se vor mișca în direcția bună și mai
studiile, însă sunt și alte bucurii care știe că va trebui să muncească cel
o împlinesc, iar această carantină i-a puțin la fel de mult ca până acum
prins bine pentru că a avut timpul dacă vrea să-și facă viața pe care și-o
necesar să cânte, să
dorește.
picteze, să danseze, să
Nu și-a luat niciun
TOTUL A DEVENIT
modeleze, să scrie. A
proiect
în perioada
O PROVOCARE.
avut timp să caute în
aceasta,
nefiind
atrasă
IDEILE AU ÎNCEPUT
profunzimile ei și să-și
de
procesul
prin
care
SĂ CURGĂ, PE
exploreze creativitatea
se
construiește
un
MAJORITATEA
LE-A TRECUT ȘI
și în alte zone pe care
spectacol în mediul
PE HÂRTIE, IAR
nu le cunoștea atât de
online, dar și pentru
ACUM AȘTEAPTĂ
bine până acum.
că și-a dorit să aibă
CU NERĂBDARE
În ceea ce privește
luxul de a face ce simSĂ LE ȘI PUNĂ ÎN
perioada de readaptare
te atunci când o simte,
APLICARE. ASTFEL
post-pandemie, Paula
iar întreaga carantină
CĂ PREFERĂ SĂ
nu prea știe cum va
s-a cam și desfășurat
SE GÂNDEASCĂ
fi și nici cu ce să o
așa: dacă a simțit să
LA ACEASTĂ
compare. Ce a făcut
picteze, a pictat; dacă
PERIOADĂ CA LA O
REDIRECȚIONARE,
a fost să ia această
a simțit să mediteze, a
MAI DEGRABĂ,
carantină ca un timp
meditat; dacă a simțit
DECÂT LA O
personal pentru
să-și miște corpul, și
REDRESARE.
vindecare și pentru
l-a mișcat; iar dacă
curățare. Ea consideră
a simțit să doarmă,
că toată lumea s-a oprit în loc pentru exact asta a făcut și, după cum conca fiecare să aibă prilejul să se uite tinuă ea, a fost minunat. Cu atât mai
în propria viață, astfel încât fiecare mult cu cât înainte se simțea vinoom să-și poată face curățenie și să își vată dacă trăgea un pui de somn la
dea seama ce își dorește cu adevărat. prânz. Mai departe, am fost curios să
Ba mai mult de atât, vede această știu ce părere are despre spectacoleperioadă ca fiind o binecuvântare, le online, iar gândul ei legat de acest
numind-o, totodată, o profundă subiect este următorul: „Cred că este
revelație. Recunoaște că la început a ca și cum ai face dragoste prin telefost puțin frustrant, dar că mai apoi fon. O fi frumos, dar cu siguranță
totul a devenit o provocare. Ideile au nu e același lucru. Frumusețea acesînceput să curgă, pe majoritatea le-a tei arte stă în efemeritatea ei”. A dat
trecut și pe hârtie, iar acum așteaptă exemplul artelor vizuale, în care artiscu nerăbdare să le și pună în aplicare. tul creează obiectul de artă, o picAstfel că preferă să se gândească la tură, care mai apoi poate fi văzuaceastă perioadă ca la o redirecționare, tă într-un muzeu, fără ca prezența
mai degrabă, decât la o redresare. Se artistului să fie necesară ca privitodeclară foarte optimistă, știe că va rul să se poate bucura de ea. Pictura
trebui să se adapteze pentru că totul va rămâne mereu la fel, cu sau fără
va fi schimbat, dar simte că lucrurile el. Situația stă diferit în privința teaDOSAR: INDEPENDENȚI ÎN CARANTINĂ.

trului, pentru că în acest caz obiectul îndreptați către Spitalul Județean de
de artă nu devine un spectacol decât Urgență. De asemenea, mai are un
în momentul în care se întâlnește cu cont de Instagram – @fit_with_paula
publicul, chiar dacă
– unde postează antrese lucrează câteva luni
namentele pe care le
CA ARTISTĂ, ESTE
la el. Acela e momenface acasă pentru a-i
NEVOIE CA ȘI ÎN
tul în care ambele ACEASTĂ PERIOADĂ motiva și pe ceilalți
părți, atât artiștii, cât
să-i urmeze exemplul.
SĂ AJUNGĂ LA
și publicul, îmbătrâCa o concluzie la
OAMENI, IAR
nesc împreună, având
discuție, am întrebatMEDIILE SOCIALE
SUNT UN MIJLOC
loc un schimb putero pe Paula ce păreMINUNAT
CA SĂ-ȘI
nic de energii între ei,
re are despre politiÎNDEPLINEASCĂ
lucru care nu se poacile de susținere ale
OBIECTIVUL.
te întâmpla în onlioperatorilor culturali
ne, după părerea ei.
independenți prin
Odată ce restricțiile se vor ridica, iar care aceștia primesc un venit de 75%
oamenii vor putea din nou să circule din salariul mediu pe economie pe
liberi, Paula vede sălile de spectaco- baza unei declarații pe proprie răsle pline. Pline ochi, pentru că oame- pundere. Răspunsul ei a fost înglonii se vor fi săturat de tehnologie și bat într-un singur cuvânt, edificator
pentru că vor vrea să experimenteze de altfel: Namaste!
ceva mai viu.
Pentru a se menține ocupată,
încearcă să-și structureze ziua din
momentul în care se trezește până
când se pune la somn. În ajutor îi
vine și agenda, unde se poate organiza exact cum ar fi făcut dacă nu era
carantina, doar că acum agenda are o
altă înfățișare: trezirea, apă călduță cu
lămâie, tura de scris în jurnal, practica de recunoștință, meditația, yoga,
mâncatul, pictatul, spălatul rufelor,
sportul, baia, cititul, meditația, mâncatul, dansatul etc. În caz că le inversează, ori dacă sare peste vreo activitate sau două nu e chiar sfârșitul
lumii, dar ce e foarte important pentru Paula este să își înceapă ziua cu
recunoștință, cu două gânduri scrise în jurnal, cu meditație și cu yoga.
Ca artistă, este nevoie ca și în
această perioadă să ajungă la oameni,
iar mediile sociale sunt un mijloc
minunat ca să-și îndeplinească obiectivul. Pentru ea a pornit din dorința
de a fi utilă. Ea crede că toți oamenii au o nevoie profundă să fie utili
societății, să simtă că au un scop, și
că nu respiră degeaba. Tocmai de
aceea a creat conturile de Instagram
și Facebook – @r.o.t.a.r.t. – unde
își vinde picturile și obiectele din
ceramică, iar banii din vânzări sunt
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MAI ’68, NOUA STÂNGĂ ȘI
GLOBUL
Mihnea Bâlici
ALEX CISTELECAN ȘI ALEX CIOROGAR (COORD.), CE MAI RĂMÂNE DIN MAI 68?,
EDITURA FRACTALIA, 2018

A

cum doi ani, s-au
împlinit cinci decenii de la evenimentele din 1968. Cu această ocazie, revista Vatra a realizat un dosar pe această
temă (nr. 6-7/2018), urmând ca apoi
eseurile să fie publicate în colecția
de față: Ce mai rămâne din Mai 68?
(frACTalia, 2018, 247). Privind
numele celor doi coordonatori (Alex
Cistelecan și Alex Ciorogar), poate fi
deja sesizat interesul dublu al textelor din volum: pe de o parte, reinterpretarea „Mai ’68”-ului din perspectiva „stângii independente” de la
noi (dacă este să folosim o terminologie propusă recent de Cistelecan),
așadar punând preț pe aspectele istorice, materialiste și politice ale evenimentului discutat; pe de altă parte,
relectura culturalistă a „Mai ’68”ului, din perspectiva actorilor universitari de la Litere, Filosofie sau
Film, așadar analiza teoriilor care
s-au aflat (sau încă se află) sub zodia
tumultului revoluționar ’68ist sau
a figurării ulterioare a acestuia în
media. Evident, rolurile nu sunt perfect împărțite, însă poate fi remarcat faptul că cele două mari mize ale
bilanțului sunt următoarele: 1) explicarea evenimentelor din ’68 de către
stângiștii locali sau din diaspora, care,
prin înseși poziționările lor față de
eveniment, optează pentru o direcție
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ideologică și, de ce nu?, o formă de
praxis; 2) o analiză (parțial depolitizată) a așa-zisei „suprastructuri
(post)revoluționare” de către profesori și studenți de la umanioare. Mă
voi concentra mai mult pe primul
tip de texte, ridicând o problemă nu
tocmai nouă: Ce poziționări ideologice implică raportul față de Mai ’68?
Noua Stângă în minoritate

Consensul este clar: Mai ’68 a
fost un eșec. Un eșec, în sensul în
care mișcarea nu pare să fi avut efecte destabilizatoare pentru producția
capitalistă. Ba mai mult, capitalismul
a găsit noi metode pentru a înăbuși
orice tentativă ulterioară de protest:
industria se automatizează, iar sectorul serviciilor devine o parte importantă a economiei, așadar proletarii
de ieri devin prestatorii de muncă
imaterială („post-fordistă”) de azi ;
în ciuda faptului că precaritatea locului de muncă și inegalitățile sociale rămân, conflictele de clasă sunt
aplanate și mascate cu succes, atât
din cauza noii naturi a producției,
cât și din cauza puterii culturale din
ce în ce mai adaptabile a capitalismului neoliberal. În acest context,
mișcările studențești și muncitorești
din Vestul anilor ’60, inițial îndreptate împotriva tendințelor agresivimperialiste ale Statelor Unite în

periferii, a sistemului exploatator din
Europa și chiar împotriva direcțiilor
antisistemice tradiționale (ce poate părea mai revoluționar decât o
mișcare care scandalizează însuși
Partidul Comunist din Franța?) se
sting rapid, ajung să facă anumite
concesii cu status quo-ul și, uneori,
chiar să-l îmbrățișeze (cazul CohnBendit e cel mai cunoscut). Aceste
lucruri sunt frecvent discutate în eseurile din volum. Sunt locuri comune.
Problema polarizantă este legată
de actorul principal al acestui eșec.
Mai bine zis, polarizarea se învârte
în jurul „Noii Stângi”. Acești „eretici”

tineri și gerontofobi ai anilor ’60-’70 tegie, după cum afirmă Mihai Ene.
au schimbat premisele marxismului
Pentru Alex Boguș, Noua Stângă
ortodox, decentralizând rolul proleta- apare „mai degrabă după acest eșec al
riatului ca subiect al Istoriei și înfăp- mișcărilor de revoltă de la finele anituitor al Revoluției. În ’68, pe scena lor `60 de a produce o schimbare reaprogresismului își fac
lă a relațiilor de putere
loc minoritățile rasidin capitalism” (45).
NOUA STÂNGĂ,
ale, sexuale, de gen.
Așadar, este un efect
DEȘI IMPERFECTĂ
Apar politicile idential ineficienței vechilor
ȘI IDEALISTĂ,
tare. Autoritatea politactici de organizare,
ESTE MAI CURATĂ
tică, sub orice formă
care vor duce la o postDIN PUNCT DE
a ei, este denigrată –
modernizare a stângii.
VEDERE MORAL
DECÂT LENINISMUL
chiar și cea materialist
Cu toate acestea, nu
PROMOVAT
necesară pentru vechii
se poate zice că tinerii
DE CĂTRE UNII
marxiști: așadar, legidin ’68 au luptat din
STÂNGIȘTI
timitatea Revoluției
start pe frontul comuCONTEMPORANI,
din 1917 se clatină
nist-etatist tradițional,
TOCMAI PENTRU
(ciudat, nu și cea a
pe care să-l fi părăsit
CĂ NU SE
Revoluției Culturale
după – ba dimpotrivă,
CONFORMEAZĂ
Chineze, sublinirupturile de marxism
ACESTOR POLITICI.
ind ochelarii de cal
erau vizibile în pracai Războiului Rece).
tica revoluționară.
În locul colectivismului, se impu- Asocierea cu masa muncitorească a
ne individualismul. Ulterior, apar și fost determinată de un scop comun
politicile ecologiste, care vor schim- destul de abstract: anticapitalismul.
ba la rândul lor tabelul priorităților.
Cel mai probabil, revoluția sexuaÎn volumul Mai ’68, scepticis- lă și anticonsumerismul nu erau în
mul „stângii independente” față de vârful listei de priorități ale proleNew Left este evident, ba chiar câștigă tarilor. În rest, Boguș are dreptate:
teren. S-ar părea că Alex Boguș și anexarea Noii Stângi de către postGáspár Miklós Tamás sunt singurii modernism a dus la neîncrederea în
cu adevărat optimiști față de eficiența metanarațiunile autoritare și la pluacestor grupări antisistemice. La fel, ralism, cu prețul pierderii unor stradin perspectiva situaționistă exem- tegii viabile și al atomizării luptei
plificată de Daniel Clinci, Mai ’68 anticapitaliste.
și urmările lui ar reprezenta un perÎn alt loc, Gáspár Miklós Tamás
formance artistic de succes (dar critică tendința socialiștilor concam atât). Undeva la mijloc se află temporani de a-i apropria pe foștii
Vladimir Borțun, care apără acțiunile revoluționari individualismului burprotestatarilor și critică pasivita- ghez: pentru filosoful maghiar, anul
tea și ipocrizia Partidului Comunist ’68 a reprezentat un atac frontal la
Francez ca fiind cauza eșecului adresa „capitalismului de stat” (i.e.
unei potențiale Revoluții, dar cri- comunismul național de tip stalinist),
tica lui se bazează tot pe modelul iar acest fapt legitimează mișcarea
vechi, leninist: PCF-ul pur și sim- revoluționară atât din Occident, cât
plu nu și-a îndeplinit rolul de par- și din blocul estic (în Cehoslovacia
tid revoluționar! Or, e greu de cre- îndeosebi). Tamás afirmă că „adezut că tinerii ar fi acceptat modelul vărata înfrângere a lui 1968” (187)
respectiv. În cel mai bun caz, restul reprezintă asocierea persistentă, atât
colaboratorilor vorbesc compătimi- dinspre dreapta, cât și dinspre stântor despre un „amestec de idealuri si ga, a comunismului cu modelul de
iluzii, de energie și de naivitate, de stat sovietic, ce trebuie depășit. Noua
inteligență și de ironie” (101), dar Stângă, deși imperfectă și idealistă,
lipsit în mod fundamental de stra- este mai curată din punct de vede-

re moral decât leninismul promovat
de către unii stângiști contemporani,
tocmai pentru că nu se conformează
acestor politici.
În rest, Noua Stângă este violent demistificată. Claudiu Gaiu reia
argumentul lui Michel Clouscard,
conform căruia există un „Mai ’68”
diferit de cel intelectualist, mult
mai important și simptomatic pentru contextul istoric: „cel al mișcării
muncitorești, al sindicatului CGT
și al partidului comunist” (50). Spre
deosebire de Marcuse, care, în entuziasmul său pro-revoluționar, elaborase niște afirmații ignorante despre „îmburghezirea” muncitorilor,
Clouscard accentuează continuitatea conflictului de clasă la momentul respectiv. Proletarii nu s-au
îmbogățit, clasele doar s-au restructurat (vezi tabelele de la 51-52). În
această ecuație, studenții revoltați
apar ca niște uzurpatori ai protestelor. Valorile lor, refractate suprastructural în freudo-marxismul lui
Marcuse și în schizoanaliza deleuziană, sunt fața întoarsă a societății
de consum: „Revoluția moravurilor e un instrument de extindere a
pieței, o armă împotriva rezistențelor
tradiționale fie burgheze, fie populare, pentru a impune valorile consumului: risipa, sărbătoarea, libidinalitatea” (55). Astfel, insurgența devine
doar o strategie de consum, un fel de
„transgresiune” controlată, în sensul
dat odinioară de Bataille.
În alt eseu, Andrei Chițu
face apel la disensiunile dintre
Adorno (sceptic vizavi de mișcările
studențești din RFG) și Hans-Jürgen
Krahl. Problematica se învârte în
jurul individualismului à la Max
Stirner de care dădeau dovadă noii
stângiști: dacă Adorno vede în această atitudine o posibilitate de reîntoarcere a fascismului, Krahl le interpretează ca fiind o „«boală a copilăriei»
în drumul organizării mișcării antiautoritate” (177). În cele din urmă,
Chițu observă că tocmai „nucleul
stirnerian de mistificare și negare a
realității sociale, de permanentă pri23

vatizare a luptei politice și implicit de independentă” și intelectuală româadâncire a conflictului dintre solida- nească optează, cel mai adesea, penritate și autonomie duce finalmen- tru mișcările populare, lucru care
te la disoluția mișcării” (178). Din i-a îndepărtat de-a lungul ultiminou, premisele studenților se dove- lor ani de unii anarho-sindicaliști și
desc dezastruoase pentru o revoluție progresiști mai tineri.
eficientă.
Globalismul 68ist
Costi Rogozanu, mai moderat,
În disputele moderne și europene
observă foarte pertinent că ceea ce
a promovat Noua Stângă – „protes- dintre Noua și Vechea Stângă se piertul real și justificat al minorităților” de perspectiva globului. Cronologia
– a ajuns „să fie preluat de politici de la începutul volumului sublinide corporație și de expansiune” și că ază tocmai răspândirea geografică a
„[d]repturile pentru minorități tre- fenomenului ’68. Se pare că pe scebuie reîncadrate în mișcari popula- na istoriografiei au ieșit în evidență
protestele din Statele
re largi de stânga sau
Unite, Europa de Vest
se pot pierde de tot pe
CU CÂT NE
și cazul Primăverii
coridoarele birocrației
ÎNDEPĂRTĂM
de la Praga, și mai
corporate” (35). Altfel
DE CENTRU, CU
puțin manifestările
zis, intențiile au fost
ATÂT DEVINE MAI
din Algeria, Mexic,
bune, dar coruptibile.
CLAR SCOPUL
India, Argentina
Individualism,
MAI ’68: REVOLTA
sau alte țări perifedepolitizare, ideaÎMPOTRIVA
rice. Nu altul este
EXPLOATĂRII
lism, lipsă de strateCAPITALISTE,
cazul în conținutul
gie pe termen lung,
ATÂT LA NIVEL
contribuțiilor din
uneori chiar comNAȚIONAL, CÂT ȘI
volum. Într-un eseu
plicitate cu sistemul:
LA NIVEL GLOBAL
din 1989, Immanuel
iată criticile aduse
(ÎN SPECIAL
Wallerstein explică
Noii Stângi de către
PENTRU COLONII).
autori. Întrebările CAUZA ESTE INIȚIAL faptul că ’68 a fost o
revoluție globală, în
jumătății de secol care
MATERIALĂ; ABIA
și a world-system-ului,
a trecut rămân: Care
APOI ÎNCEPE
iar principalul protest
SĂ GENEREZE O
e cea mai progresistă
SUPRASTRUCTURĂ
a fost îndreptat împomișcare antisistemiIDEOLOGICĂ,
triva poziției centracă? Cine are dreptul
ESTETICĂ ȘI, PRIN
le a Statelor Unite în
principal la revoluție?
ACEST FAPT, UȘOR
economia mondiaMasele populare sau
DE CORUPT.
lă, precum și împominoritățile? Sunt
triva acordului tacit
întrebări pe care Mai
’68 le-a lăsat suspendate. „Stânga al URSS-ului față de această stare
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de fapt. În anii ’50-’60, SUA pusese în practică un plan de decolonizare moderată, precum și o serie
de politici publice care insistau pe
diminuarea inegalităților sociale în
plan intern (adoptată și de alte state:
Franța lui de Gaulle), iar în spațiul
sovietic începuse lungul proces de
destalinizare. Wallerstein susține că
de fapt această breșă liberalizatoare a avut un rol catalizator: decolonizarea treptată este brusc întreruptă de răbufnirile anticoloniale din
Vietnam și Algeria, așteptările grupurilor proletare sau minoritate (cărora
li se adaugă și studenții) nu sunt total
îndeplinite și produc și mai multă
mobilizare, decentralizarea sovietică
culminează cu propunerea unui socialism național independent.
În acest context, s-ar putea ca
aplombul contracultural al tinerilor vestici să nu fie vârful de lance
al mișcării, ci doar un accesoriu care
a supraviețuit estetizărilor ulterioare
(Victor Morozov prezintă un excelent studiu despre încercările cinematografice de a reface într-un mod
nepărtinitor peisajul 68ist). Mai ’68
a reprezentat (cel puțin) prima tentativă de chestionare a capitalismului global, a cărui logică se infiltra și
în relațiile internaționale dintre blocul socialist și țările cu piață liberă.
Dezbaterea nu poate fi limitată la
dihotomia simplistă și generaționistă
de tip stânga vero, de sorginte marxistă vs. Noua Stângă, postmodernă, eco și PC. Noua Stângă a fost
îndreptățită să aducă o critică a praCRONICI.

xis-ului unor vechi mișcări anticapitaliste. Cu toate acestea, dezamorsarea teoriei claselor este ineficientă pe
termen lung.
În Occident (și probabil doar
acolo), o parte din cererile 68iste au
fost îndeplinite. Mentalitățile conservatoare au fost întrucâtva „remediate” (toleranța a devenit un motto al liberalismului), minoritățile
au început să intre pe scena publică și politică, condițiile de lucru
s-au îmbunătățit. Mișcările anti-sistem au început să își poarte propriile bătălii individuale, de multe ori
unele cu altele. Wallerstein identifică două feluri de astfel de mișcări în
Vest: grupurile „vechii stângi”, sub
forma sindicatelor și partidelor de
stânga (social-democrate, comuniste
etc.) și cele ale „noii stângi”, anarhosindicaliste sau ONG-iste (cu mize
feministe, LGBT, ecologiste ș.a.).
Cu toate acestea, cauzele materiale care să faciliteze o colaborare s-au
șters. Teoria, destul de utopică, dacă
rămâne în planul bătăliei de idei, a
„intersecționalizării” cauzelor populare și cauzelor identitare nu pare să
funcționeze, deoarece fiecare formă
de stânga își impune propriul set de
priorități, iar incompatibilitățile nu
par să ducă la o formă strategică de
compromis de nicio parte a baricadei. Breșa deschisă în ’68 și-a pierdut rapid aura. În centru, lucrurile
au intrat în scurt timp în echilibrul
precar al neoliberalismului.
Totuși, Mai ’68 mai ridică probleme legate de contextul revoluționar. Astfel, de ce tocmai cazul Italiei, prezentat pe larg
de către Dana Domșodi, Giordano
Altarozzi și Alex Cistelecan, prezintă un ’68 prelungit, violent și (câteodată chiar) promițător? În calitate
de stat ce a reușit să facă salturi mari
către centrul economic, Italia reprezintă un paradox: există un decalaj enorm „între regiunile industrializate și cele prevalent agrare (mai
ales în partea sudica a Peninsulei),
în care modernizarea economică s-a
manifestat la un nivel net inferior”

(Altarozzi, 126). Dacă Nordul pare să
se fi apropiat de Europa, despre Sud
aproape că se poate zice că a rămas
în periferia globală. Discrepanțele
economice devin și mai pregnante când în cadrul acelorași granițe
poate fi observat clar, in micro, sistemul de exploatare a capitalismului global, iar urgența revoluției
devine clară. Alex Cistelecan este
îndreptățit să afirme că „«68-ul» italian poate juca un rol de paradigmă
în întelegerea acelor chefuri care au
zguduit Occidentul acum patruzeci
de ani” (135). Poziționările pro-/
anti-New Left pe care le problematizează proiectul în Argument (unde
Noii Stângiști sunt prezentați sarcastic ca „proto-tefeliști” – 7) își
pierd din relevanță în lumina cazului italian. Timp de 10 ani, protestele
muncitorești și studențești vor continua în spațiul peninsular, pentru a
fi, apoi, înăbușite de sistem: grupările sunt divizate și alienate de propriile scopuri.
Cu cât ne îndepărtăm de centru, cu atât devine mai clar scopul
Mai ’68: revolta împotriva exploatării capitaliste, atât la nivel național,
cât și la nivel global (în special pentru colonii). Cauza este inițial materială; abia apoi începe să genereze o
suprastructură ideologică, estetică și,
prin acest fapt, ușor de corupt.
Expresii ideologice...

O altă întrebare a dosarului ridică o problemă culturală: „Care ar
fi [...] expresia ideologică a 68-ului
(deconstrucția? situaționismul?
mișcarea beat? teoria critică?) și în ce
măsură își mai păstrează ea astăzi un
potențial subversiv?” (7). Pentru Alex
Ciorogar, răspunsul stă în „protestul
subiectivității” (în manieră foucauldiană) și în teoria critică ce a urmat
structuralismului (a cărui complicitate cu mișcările anti-protest o arată foarte bine Adriana Stan). Așadar,
ce ne scoate din eșecul ’68ist individualist ar fi o proiectare a unor noi
tipuri de identități care să se opună
„termenilor consumului și spectaco-

lului”, prin „maniera, mască, modalitate, stil, imagini și posturi”. Tot
despre subiectivare vorbește și Anca
Bucur, dar de data aceasta printrun filtru distopic: mai ’68 a prilejuit ascensiunea către tehno-capitalism
și apariția unei entități transumane,
„subiectul mașinic”, cu o ontologie
specială, dar și cu potențial subversiv. Ștefan Borbely reduce experiența
șaișoptistă la figura contraculturală
a hippiotului, al cărui existențialism
e „totalizant, intuitiv aneantizant și
se desfășoară într-un climat de thanatofilie paradoxală” (71). Pentru
Christian Moraru, relația dintre mai
’68 și postmodernism e apriorică: nu
putem zice că înțelegem implicațiile
epistemologice ale acestor proteste cât timp în România nu am fost
„alfabetizați” în jargonul postmodern. Nu putem visa la depășirea
„pomo-poco-postruct” (62) fără un
update metodologic academic.
Urmărind linia deschisă de teza
globalismului fenomenului ’68,
sunt surprins că nu au fost aduse în discuție de către nimeni teoriile postcoloniale și decoloniale. Pe
lângă microvictoriile contraculturale, identitare și epistemologice, Mai
’68 a reușit să șubrezească întrucâtva imaginea integrității sistemului
global capitalist. Probabil că aria cea
mai importantă și ofertantă din studiile literare contemporane (world
literature, studii cantitative, geocriticism, decolonialism) problematizează
și încearcă să democratizeze relațiile
de putere dintre centrul și periferiile
globului în cadrul discursului metaliterar. Perspectiva globului poate fi
o moștenire valoroasă a momentului Mai ’68.
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O CRONICĂ A LUMII
MARGINALE

V

Andreea Mîrț

olumul de debut
Romanul propune la început
al Oanei Uiorean, punerea în paralel a două personaAporia (Dezbărații) je feminine și a contextelor de care
(frACTalia, 2019) este cu siguranță acestea aparțin. Nu sunt neapărat
un roman curajos care își duce mizele individualizate, ci mai degrabă conpână la capăt. Cartea pune în discuție struite prin schițe fragmentare, fără
situația romilor care trăiesc lângă a avea un parcurs narativ în adevăgropile de gunoi și oferă o cartogra- ratul sens al cuvântului. Este vorba,
fiere a lumii marginalilor, victime ale pe de o parte, de vocea naratorială,
inegalităților sociale.
caracterizată de o puternică alienare
Apariția romanului e cu atât mai care o face să-și chestioneze identisalutară, cu cât în spațiul cultural tatea, feminitatea, de fapt, întreaga
autohton problema romilor rămâne existență în raport cu societatea în
una prea puțin abordată. Cel de-al care trăiește. Pe de altă parte, romatreilea roman al lui Adrian Schiop, nul o prezintă pe Cireașa, personaj
Soldații. Poveste din Ferentari, publi- de etnie romă, a cărei fiică, Alina,
cat în 2013, rămâne simptomatic și i-a fost luată de autorități în urma
din acest punct de vedere. Ecranizarea unui accident. Astfel, cele două femei
cu același nume a
par să își chestioneze
Ivanei Mladenovic,
în permanență raporLUMEA DE LA
din 2017, a reprezentul cu societatea. Cu
GROAPA DE GUNOI
tat la rândul ei un evetoate că, atât „orașul
NU ESTE NICI
niment în plan cinestrăin”, cât și „câmpul
RESPINGĂTOARE,
matografic. O piatră
de cocioabe”, locurile
NICI SEDUCĂTOARE,
de hotar rămâne însă
de care existența celor
CI ESTE, DIN
și abordarea din punct
două depinde în totaCONTRĂ,
de vedere istoric a lui
litate, nu sunt explicit
CONTURATĂ ÎNTRRadu Jude, în filmul
localizate geografic și
UN MOD REALIST. E
LOCUL UNDE ESTE
Aferim!, din 2015,
istoric, ele devin proAFIȘAT DIRECT
care prezintă problefund internalizate în
ma sclaviei romilor DISPREȚUL PENTRU psihologia lor. Aceste
APARENȚE.
din secolul al XIXlocuri, cu sistemele
lea. Aporia (publicat
lor implicite, creează
la o editură caracterizată de o așa- raporturi și alocă fiecărui subiect o
numită direcție underground și care anumită poziție: pentru naratoare și
promovează o literatură experimen- pentru Cireașa, locul este în lumea
tală) completează tabloul cu o trans- marginalilor.
punere a problemei romilor evacuați
Cadrele intime, prin care este
la periferia societății, printr-o anga- investigată vulnerabilitatea și prejare la o realitate actuală și prin son- caritatea personajelor, sunt perfect
darea inegalităților economice, rasi- asamblate în cadrul mai larg, sociale și de gen.
al. Brutalitatea, violența, ignoranța
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își fac loc atât prin sistem, cât și prin
actanții lui. Oana Uiorean reușește să
unească cele două povești nu atât prin
sublinierea opozițiilor și a contextelor diferite, cât prin articularea punctelor comune, a nevoilor și a crizelor
(psihologice, afective, sociale etc.) pe
care le împărtășesc cele două femei.
Cu alte cuvinte, perspectiva romanului demonstrează empatie și o atenție
deosebită în sondarea lumii marginale, materializate printr-un limbaj profund poetiza(n)t. Nu este vorba însă
despre o estetizare a precarității, ci
mai degrabă de o depășire a realității
brute și dezolante în forma ei vizibilă, de la suprafață, prin radiografierea fracturilor umane la un nivel
mult mai profund. În cele din urmă,
naratoarea, tot chestionându-și fricile, ezitările, căutările care ar putea
duce la găsirea unui „sistem de clasificare a realității”, ajunge să-și idenCRONICI.

tifice nevoile și deziluziile cu cele ale
Cireșei: „Dar ce e foamea? Despre
ce vorbim? Cui, dintre voi două, îi
e de fapt mai foame? Ei, care vrea
doar să treacă de partea ta ca să dispară? Sau ție, care vrei să treci de partea ei ca să apari? Să dispară din proprii ochi, să apari în proprii ochi.
[...] Furia ei, asta îți dorești. Furie
îți dorești. Tihna asta mincinoasă,
mai să te omoare. Furie. Să fie furie”
(125-126).
Miza principală a romanului rămâne însă cea politică. Întradevăr, în Aporia sunt cartografiate
inegalitățile și cauzele lor sociale prin
puternice nuanțe ideologice. Lumea
de la groapa de gunoi nu este nici respingătoare, nici seducătoare, ci este,
din contră, conturată într-un mod
realist. E locul unde este afișat direct
disprețul pentru aparențe și pentru
clișeele cu care instituțiile încearcă să
mențină iluzia solidarității cu aceste
clase marginale. Într-un mod lucid și
ironic, Oana Uiorean arată că victimele inegalității rămân nu doar private de la accesul la educație, de la
o locuință stabilă etc. Mai mult, ele
sunt instrumentalizate pentru a asista la modul în care sistemul poate

mima și simula un discurs egalitarist:
„Da, poți să fii în viață tot ce vrei să
fii dacă ești norocos, rău sau talentat. Dacă nu ești, nu. Nu așa cum e
făcută lumea acuma, nu atâta vreme
cât răii, norocoșii și talentații îi învață
pe copii, prin tot felul de Agenții, că
dacă nu ajung unde vor e numai vina
lor” (96). În același mod, de pe partea
cealaltă a baricadelor, în roman este
amendat și modul în care ideea de
solidaritate poate fi persiflată și depolitizată, deci instrumentalizată la rândul ei, în alte scopuri: „Venind încoace, pe metrou, o grămadă de tineri în
chiloți. I-ai întrebat de ce. Vreun protest? Vreo nevoie? Ți-au spus că nu.
Că e doar așa, ca să se distreze. Se
întâmplă în aceeași zi în toate orașele
mari ale lumii, au adăugat. Intrăm
în rând cu lumea. Solidaritate. Cu
cine? ai întrebat iarăși. Noi cu noi,
bineînțeles, ce poate fi mai frumos,
ți-au răspuns” (20).
Nu există un final propriu-zis al
romanului, pentru că firele narative rămân construite prin fragmentaritate și discontinuitate. Se sugerează, în acest fel, încă o dată, angajarea
totală la un real care persistă în prezent și care nu ar putea fi reprodus

într-o narațiune totalizantă. Cea de-a
treia partea a romanului, intitulată
„Câmpul de cocioabe”, propune un
fel de anchetă la care participă cei
care locuiesc lângă groapa de gunoi
și pune la un loc episoade din viața
lor, marcante și tragice. Rezidă din
poveștile adunate un anumit sentiment de disperare, o revoltă care se
transformă în cele din urmă în resemnare și acceptare: „[a]ici ne împărțim
cu toții soarta unii cu ceilalți. Trăim
pe groapa de gunoi, dar parcă lumea
începe să semene mai mult cu ce ar
trebui să fie, odată ce uiți că ea nu
se termină la marginea câmpului de
cocioabe” (108). Prin urmare, romanul duce la bun sfârșit ceea ce își propune: să dea voce lumii marginale,
printr-o abordare sinceră și brutală
în același timp.
Aporia (Dezbărații) reușește
să articuleze un discurs puternic,
atent lucrat stilistic, care își dozează admirabil nuanțele ideologice în
poveștile construite cu autenticitate.
Rămâne, în orice caz, un exemplu
de a face (mai) vizibile, prin literatură, realitățile sociale ale prezentului.

FEMINISMUL CELOR 99%.
UN MANIFEST
Lavinia Alexandra Chira
CINZIA ARRUZZA, TITHI BHATTACHARYA, NANCY FRASER, FEMINISMUL CELOR 99%.
MANIFEST, EDITURA FRACTALIA, 2019

M

ișcarea anti-machistă
Ni una Menos, grevele feministelor din
Polonia anului 2016, care s-au extins

spre Italia, Spania, Brazilia și zeci de
alte țări, dar și scandalurile de pe scena americană – în care mișcarea lean
in a lui Sheryl Sandberg începe să își

piardă din credibilitate – pregătesc
terenul pentru un nou val feminist.
Acesta se vrea a fi răspunsul emancipator în fața crizei socio-economice
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și culturale în care societatea se află în
momentul de față. Materialul genetic al capitalismului pare a fi sursa
metastazei care parazitează bunurile
publice și munca neplătită a femeilor
pentru reproducerea socială.
Feminismul celor 99%. Un manifest a fost publicat în anul 2019 la
editura frACTalia prin traducerea
Oanei Uiorean, o cunoscută activistă româncă stabilită în Belgia, care a
publicat, la rândul ei, cartea Aporia
(Dezbărații) la aceeași editură.
Trei dintre organizatoarele Grevei
Internaționale a Femeilor – Cinzia
Arruzza, Tithi Bhattacharya și Nancy
Fraser – au concentrat ideile aflate
la baza mișcării în acest manifest. În
Postfață, scriitoarele declară că această
lucrare își are rădăcinile în Manifestul
Comunist (1848) al lui Marx și
Engels: „[…] Acest predecesor ne-a
inspirat profund și pentru că identifică, pe bună dreptate, capitalismul ca
adevărata sursă a asupririi în societatea modernă. Dar ne-a și făcut sarcina mai grea […] pentru că 2018 nu
mai e 1848.“ (51). Conform autoarelor, declinul feminismului liberal a
început în 2016, odată cu înfrângerea lui Hillary Clinton în cursa pentru fotoliul prezidențial. Încurajarea
femeilor spre a obține egalitatea cu
bărbații prin eforturi individualiste
și carieriste se dovedește a fi în defavoarea celor care nu fac parte din acel
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1%. Fapt ce rezultă în egalitate întru
sărăcie pentru clasa muncitoare.  
Cele unsprezece teze ale manifestului îndeamnă toate mișcările
radicale – și anume comunitatea
pro LGBTQ+, antiimperialiștii,
antirasiștii și ecologiștii – să își
unească forțele împotriva „barbariei metastatice“ capitaliste. Lacunele
feminismului liberal, conform celor
menționate în primele trei teze, sunt
vizibile în privințe precum legalizarea
avortului și scoaterea în afara legii a
violenței de gen. Femeile sărace sunt
defavorizate în această situație dat
fiind costul pe care îl are o astfel de
intervenție chirurgicală. Așadar, una
dintre soluțiile sugerate ar presupune dreptul la „servicii medicale gratuite, universale și nonprofit, precum
și sfârșitul practicilor rasiste și eugenice din medicină“ (18). De asemenea, emanciparea legală va fi până la
urmă o formă fără fond dacă femeilor nu li se permite accesul la fonduri și locuințe sociale, unde să scape de abuzul domestic.
Teza a patra și a cincea blamează capitalismul pentru a fi izvorul de
asuprire care a reinventat sexismul și
violența pe criterii de gen. Această
„anomalie“ devine evidentă odată
cu devalorizarea reproducerii sociale, care este subordonată producției
orientate spre profit. Munca depusă
pentru creșterea oamenilor a fost sentimentalizată, astfel încât să nu mai
fie văzută ca o muncă în favoarea statului, ci ca un act făcut din dragoste parentală. F99 dorește să răstoarne situația și să poziționeze creșterea
oamenilor pe o treaptă superioară celei de a face profit: „Din acest
motiv, un feminism al celor 99%
întruchipează și promovează lupta
pentru pâine și trandafiri.“ (60).
Tezele următoare dezbat violența
de gen și eliberarea sexuală. Atât
separarea produsă de către capitalism între sfera intimă și muncă, cât
și reducerea influenței figurii unui
pater familias asupra familiei, a dus
la creșterea violenței împotriva sexului opus. Femeile care nu au unde să

se refugieze și nici mijloacele necesare
pentru a se întreține sunt defavorizate de lege. Astfel, „feminismul carceral“ este incriminat datorită lacunelor legislative aferente la care se mai
adaugă și discriminarea pe criterii de
rasă.
Următoarele două teze învinuiesc feminismul liberal pentru refuzul de a recunoaște măsura în care
rasismul și imperialismul au modelat
experiența misoginiei pentru majoritatea femeilor din lume. F99 se vrea
antirasist și ecologist. În a noua teză
este pus accentul pe modul în care
femeile din Sudul Global sunt primele afectate de către criza climatică. Feminismul celor 99% încheie cele
unsprezece teze accentuând necesitatea răsturnării sistemului economic capitalist care opresează clasa
muncitorească.
Feminismul celor 99% este un
manifest marxist ce critică feminismul liberal pentru cooperarea corporatistă, deoarece transformă cuvântul „feminism“ într-un hashtag de
autopromovare al politicienelor din
Nordul Global, care reușesc astfel să
își adauge onorarii pentru discursurile de pe Wall Street.
Lectura manifestului este întradevăr provocatoare și poate stârni
discuții aprinse între cititori, având
în vedere pluriperspectivismul asupra feminismului. Prin urmare, las
la latitudinea celor curioși să descopere în ce mod feminismul, ecologismul și politica antirasistă se intersectează în viziunea lui Cinzia Arruzza,
Tithi Bhattacharya și Nancy Fraser.
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CĂLĂTORIA ÎN TIMP CA
TERAPIE DE REABILITARE
Jessica Brenda

J

JOYCE CAROL OATES, HAZARDS OF TIME TRAVEL, EDITURA HARPERCOLLINS, 2018

oyce Carol Oates își începe
cel de-al 46-lea roman cu
un citat din B. F. Skinner,
psiholog behaviorist american: “A self
is simply a device for representing a
functionally unified system of responses.” Pornind de la teoriile sale,
conceptul de liber-arbitru, autonomie și sine, Oates oferă publicului
o poveste alertă, în ton cu ultimele lansări din sfera Young Adult, însă
cu o doză de aciditate și cinism, specifice autoarei.
Publicat în 2018, Hazards of
Time Travel este un roman speculativ care urmărește povestea Adrianei
Strohl, elevă de liceu în Statele Unite,
de data asta într-un viitor alternativ
realității noastre cotidiene. Ca o veritabilă Katniss Everdeen sau Offred,
ea se revoltă – accidental – împotriva statului suveran și este pedepsită
cu o sentință de patru ani de exil în
altă zonă a Americii, cu optzeci de
ani în trecut. Este o poveste distopică scrisă ca la carte, începând de
la eroina cvasi-bizară care „nu este
ca alte fete”, guvernul (format strict
din multimiliardari) care își supraveghează cetățenii și le controlează
fiecare aspect al vieții, până la tehnologia futuristă neexplicată și povestea de dragoste dintre doi exilați ce
nu se pot adapta conviețuirii în trecut. Poveștile din această categorie
au explodat în ultimii ani, începând
cu popularitatea trilogiei Hunger
Games, stabilindu-se ca genre fiction,

cot la cot cu thrillerele sau romanele polițiste.
Cu toate acestea, Hazards of Time
Travel nu se rezumă la a fi doar un
roman Young Adult. Folosind structura puternic înrădăcinată în imaginarul colectiv a acestui tip de povești,
Oates propune o conversație despre liberul arbitru și cum acesta e
gestionat în situații de zi cu zi, în
momente de criză, dar mai ales cum
e condiționat de mediul subiectului.
Sub pretextul studiului psihologiei de
către personajul principal, romanul
explorează aceste probleme atât din
punct de vedere teoretic și academic,
cât și aplicat, fără să își semnaleze
cititorul – rămâne la latitudinea sa ce
vede și ce nu. Într-un episod, Adriane
ajunge la o proiecție a filmului The
Searchers, cu John Wayne, și e șocată
de faptul că oamenilor – cetățeni ai
anului 1959 – le place pelicula și se
simt bine, în timp ce pentru ea, o fată
din secolul XXI, este mult prea artificial, deloc convingător. Plângânduse ulterior unui profesor, un alt exilat de care se și îndrăgostește, acesta îi
descrie conceptul de suspension of disbelief, și cum filmele nu sunt despre
felul în care arată, ci despre cum sunt
percepute de privitor. Desigur, pentru cineva care provine din societatea
Adrianei, asta nu înseamnă nimic pe
lângă rațiunea clară, simplă și nepusă la îndoială cu care a fost învățată
din copilărie.
După principiul de suspensi-

on of disbelief funcționează și romanul lui Oates: în calitate de cititori,
nu căutăm un sens pentru elementele tehno-științifice din narațiune,
ci pentru felul în care are loc călătoria în timp, cum Adriane poate fi
teleportată pur și simplu în altă eră
fără să ridice suspiciuni sau multe alte detalii. Nu încercăm nici să
înțelegem cum eroina se poate îndrăgosti dintr-o singură privire sau să
elaborăm normele sociale și cronologia exactă a lumii respective. Joyce
Carol Oates folosește cadrul distopic ultrafolosit în literatura recentă
pentru a explora cât de departe poate împinge tehnicile obișnuite de
construcție a personajelor și felul în
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care acestea relaționează cu textul.
Relatând totul exclusiv la persoana întâi, cu mici scăpări din
conștientul Adrianei în percepția
celor ce o privesc, limbajul și nivelul de cunoaștere al personajelor
devin esențiale, acestea fluctuând în
funcție de situație și moment. Oates
nu ne oferă acel narator în care nu
putem avea încredere, care ascunde
ce simte și crede cu adevărat, cu care
ne-am obișnuit de-a lungul timpului;
personajele-narator din Hazards of
Time Travel nu își pot minți cititorul,
ele neștiind cum. Mai mult de atât,
ele își pierd temporalitatea de la un
capitol la celălalt, incapabile să evo-

lueze, devenind acel „mecanism de
reprezentare a unui sistem funcțional
unit de răspunsuri” menționat în
citatul din Skinner. Unele momente
anacronice, ca atunci când Adriana
se trezește în fața unei mașini de scris
și nu știe cum să o folosească, pentru că toată viața a folosit un ecran,
au un oarecare caracter comic, iar
tonul mult prea sincer prin care ne
sunt relatate acestea nu pierde nuanța
articulată și ușor acidă a oricărui text
semnat de Oates.
Acuzată, printre altele, că ar
încerca să devină noua Margaret
Atwood datorită interesului său
recent pentru ficțiunea speculativă,

Joyce Carol Oates nu ne oferă nici pe
departe cel mai bun roman al ei. Ce
ne oferă, în schimb, e o poveste alertă, accesibilă, cu o doză sănătoasă de
suspans, perfectă și ca lectură ușoară,
dar și ca material de analiză. Hazards
of Time Travel se pierde ușor în bilbiografia extensivă a autoarei, dar nu
este în niciun caz o lectură nesatisfăcătoare. Cu atât mai mult, printre
toate mecanismele, experiementele
și temele abordate în roman, autoarea nu încearcă nici măcar o dată să
se explice în fața cititorului sau să îi
arate un singur adevăr, ci îl respectă
suficient cât el să aleagă singur.

LUMEA NOASTRĂ AȘA
CUM E EA ACUM
Georgiana Bozîntan
KARL OVE KNAUSGÅRD, TOAMNA, TRADUCERE DE JUSTINA BANDOL, EDITURA
LITERA, BUCUREȘTI, 2019 (EBOOK)

D

upă ce a finalizat Lupta
mea, seria autobiografică de șase volume,
Karl Ove Knausgård și-a propus să
abandoneze stilul introspectiv pentru
a scrie despre lumea exterioară, despre mediul și lucrurile materiale din
jurul său. Un exercițiu literar al autorului, ce consta în a scrie zilnic despre
un lucru diferit, s-a intersectat cu un
alt proiect, mai personal, de a compune un jurnal pentru fiica ce urma
să se nască, rezultatul fiind o nouă
serie intitulată Årstidsencyklopedien
(Cvartetul anotimpurilor).
Publicat inițial în 2015, Om
høsten, primul volum al seriei, a apărut în noiembrie 2019 și în România,
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la editura Litera, cu titlul Toamna,
în traducerea Justinei Bandol din
limba engleză (în mod surprinzător,
deși avem traducătoare și traducători foarte buni de limbă norvegiană, care au tradus chiar seria autobiografică a scriitorului la aceeași
editură). Volumul păstrează formatul ediției originale, cu ilustrații de
Vanessa Baird, artista norvegiană
realizându-le fără să cunoască textul
volumului. Astfel că potrivirea imaginilor cu textele și poziționarea lor
în carte ține și ea de un experiment
artistic, la intersecția dintre literatură
și arte vizuale, cu atât mai mult cu cât
scurtele capitole au fost și ele selectate și grupate, precum într-un colaj,

după ce au fost deja scrise.
Formată din trei părți, corespunzând celor trei luni de toamnă, cartea
reprezintă o colecție de scurte eseuri
pe diferite teme, care nu au neapărat o legătură între ele. Fiecare parte
e deschisă printr-o scrisoare adresată copilului nenăscut, a cărui venire
pe lume apare ca motivație ce susține
experimentul literar al lui Knausgård.
Concepută ca o enciclopedie personală, Toamna e formată din diverse descrieri, meditații și observații
asupra unor obiecte banale (Sticle,
Vase de toaletă, Telefoane, Nasturi
etc.), părți ale corpului (Dinți, Gura,
Labii, Degete, Ochi), subiecte triviale (Urina, Voma) vietăți și fenomeCRONICI.

ne naturale (Soare, Crepuscul, Fulger,
Marsuini, Salcia etc.), subiecte filosofice (Singurătate, Experiența, Iertarea
etc.) sau personalități artistice (Van
Gogh, Flaubert, August Sander).
Un fel de jurnal de impresii, cartea lui Knausgård se apropie într-o
oarecare măsură de scrierile lui Sei
Shonagon din Cartea Pernei și de
genul zuihitsu. Tradus în engleză prin
expresia „following the brush”, acest
concept propune un stil liber, fragmentat și lipsit de un subiect central, la fel cum se întâmplă în faimoasa carte semnată de Shonagon în
secolul al XI-lea (conținând însemnări și impresii despre viața la curtea
imperială, sub formă de scurte eseuri,
poeme, liste, secvențe narative sau
descriptive). Cartea lui Knausgård
se intersectează cu cea a scriitoarei
japoneze, pe lângă hibriditatea stilurilor—epistolar, eseistic, îmbinând secvențe narative, descriptive,
dialogale—, mai ales prin eterogenitatea subiectelor abordate, care nu
reprezintă nimic altceva decât lucrurile simple (the simple joys in life) din
mediul în care trăiește, care revelează însă complexitatea vieții.
Pe de altă parte, intenția scriitorului de a se îndepărta de lumea
și de psihologia interioară e ușor
compromisă de tendința (tentația?)
autobiografică. Deseori, definițiile
sau descrierile obiectelor de la care
pornește nu fac decât să declanșeze
memoria involuntară și să lase locul
pasajelor narative, desprinse parcă
din Lupta mea, și care dau prilejul
unor analize introspective:
„În cartierul unde am crescut
exista un singur bețivan, locuia întruna din casele care fuseseră acolo dinainte să se construiască zona
rezidențială, și în rest nu știam nimic
despre el. Odată, în timp ce-și împingea bicicleta la deal cu două sacoșe
atârnate de ghidon, m-am repezit
spre el, ațâțat de tovarășii de joacă.
Într-o clipă, am despărțit mânerele de plastic și m-am uitat într-una
din plase.

— Sunt numai sticle de bere! Am
strigat și am luat-o la fugă cât am
putut de repede. Are bere în sacoșă!
Ceilalți au strigat:
— Egge e un bețivan!
iar el s-a suit greoi pe bicicletă
și și-a continuat drumul, cu ghidonul tremurând din cauza berilor. Îmi
amintesc încă sentimentul pe care
l-am avut strigând către ceilalți – căci
în plase nu era nicio bere, numai pâine și lapte -, siguranța gândului că
adevărul nu contează, că despre el
puteam să mint fără grijă, pentru că
nu era decât un bețiv.”
Astfel de secvențe biografice sunt
valoroase mai ales datorită sincerității
prin care Knausgård se expune. În
cele din urmă, cred că franchețea—
mai ales atunci când scrie despre propria sexualitate sau despre subiecte
triviale—și stilul intenționat naiv
reprezintă tocmai ceea ce îl salvează
din banalitate și clișeu. Pentru că nu
de puține ori aproape că îți vine să îți
dai ochii peste cap la locurile comune
formulate de Knausgård: „Nu reușesc
să înțeleg cum funcționează ochii [...]
Căci nu pupila o vezi atunci, nu irisul și nici albul ochilor. Ci sufletul,
lumina străveche a sufletului [...]”.
Scriitorul norvegian rămâne însă
mereu surprinzător. Și reușește asta
nu șocând prin limbajul explicit sau
prin subiectele filosofice pe care le
deschide, ci mai degrabă datorită
unui discurs foarte ingenios organizat (de exemplu atunci când un eseu
intitulat Biserici, atingând, inevitabil, tema spiritualității, este urmat
de cel intitulat Urină, unde scriitorul ne povestește, cu cea mai mare
naturalețe, când a făcut ultima dată
pe el).
Dincolo de aceste aspecte, există, totuși, ceva ce creează o unitate
în Toamna, și anume privirea „eco”
prin care Knausgård pare că filtrează
subiectele despre care scrie. Uneori,
observațiile și critica ecologică sunt
mai mult decât explicite:
„Acum, când conduc pe autostrada către Malmö și văd câte o
frumusețe de bursuc, cu botul lui

alb-negru, zăcând însângerat și fără
suflare pe asfalt, mă copleșește o furie
surdă, deznădăjduită, căci ceea ce l-a
ucis e o mașinărie la perpetuarea căreia contribui și eu și care mie îmi cade
atât de bine încât nu sunt dispus să
renunț la ea. Și, chiar dacă aș face-o,
dacă aș înceta să mai folosesc mașina,
asta n-ar schimba nimic, nici temperatura globală în creștere, nici animalele moarte de pe drum. E un păcat
originar, care aparține tuturor și care
poate fi desfăcut numai de noi toți
împreună.”
Și nostalgia după o viață idilică,
bucolică, pe care n-a apucat s-o trăiască, pare a condamna păcatele lumii
industrializate: „Solul de aici e printre cele mai fertile din Europa, clima e favorabilă – combinație care pe
vremuri însemna bogăție. [...] Astăzi,
bogăția e la orașe. [...] Nostalgia, tânjirea după ceea ce a existat cândva,
boala umbrelor”. Iar la un nivel mai
general, privirea de ansamblu propune redescoperirea sau crearea unui
raport cu lumea non-umană, așa cum
îi apare ea lui Knausgård, cu viespi,
marsuini, broaște, vipere, meduze, frunze, miriști, bursuci, păsări,
muște, sălcii, dar și cu pungi de plastic, mașini ori tancuri petroliere.
Scopul acestor mici eseuri, așa
cum rămâne el explicat de autor
în prima scrisoare a cărții—„Vreau
să-ți arăt lumea noastră așa cum e
ea acum”—e, desigur, doar un pretext pentru un exercițiu estetic prin
care Knausgård face cea ce știe el
mai bine: să vorbească despre propria persoană. Însă de data aceasta o
face altfel, experimentând atât formal, cât și la nivel de conținut, propunând o nouă formă autobiografică,
mai puțin centrată pe sine și mai sensibilă atât la mediul exterior, natural,
cât și la modul prin care relaționează
cu acesta.
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ORAȘE DIN CUTII
Ionucu Pop

V

CĂTĂLINA BĂLAN, CUTII, EDITURA PARALELA 45, 2019

olumul Cătălinei
Bălan, Cutii, se
dorește a fi un debut
latent. Tânăra poetă mărturisește
chiar ea că amână ieșirea versurilor
„la lumina tiparului” din frica de
a își expune cele mai semnificante
vulnerabilități în fața unui public exigent. Desigur, acel public pretențios
nu pare să-i confirme Cătălinei
foarte multe frici, întrucât receptarea de până acum a volumului este
una pozitivă. De exemplu, Doris
Mironescu apreciază întocmai postura genuină (ai fi tentat să zici umilă) pe care poeta o adoptă, scriitura
ei nefiind o momeală contrafăcută cu
scopul de a compensa pentru o pseudotragedie, nici nu reprezintă strigătul concentrat al unei clase sau categorii asuprite (ceea ce nu înseamnă că
volumul nu adăpostește și o dimensiune socială). Cu alte cuvinte, avem
de-a face de la debut cu o atitudine
asumată care ne invită să reexaminăm
ceea ce se consideră a fi banal: o viață
familială echilibrată și depășirea unei
despărțiri, desfășurate în frecventatul
topos al Bucureștiului.
Apărut la Paralela 45, volumul de
debut conține două grupaje de poeme: Cutii și Orașul, iubirea și ce mai
rămâne din ea, întrunite de o privire analitică, lucidă, căutând finele unui proces de maturizare. Prima
parte, Cutii, este și cea mai reușită
din cadrul volumului. Cătălina
Bălan tratează viața în familie întrun București care o adoptă pe aceasta în ipostaza de fiică și ajunge să o
definească. Familia a imigrat în tre32

cut din Republica Moldova, iar în
„normalitatea” din prezent care pare
să acapareze spațiul familial și cultural al poetei se pot citi unele note
de recunoștință: „un prag de bunsimț/ dincolo de care normalitatea
cozilor la supermarket/ e un lux de
neînchipuit/ să nu găsești loc de parcare un lux de neînchipuit/ să te trezească radioul la 7h00 dimineața cu
imnul țării/ un lux de neînchipuit”.
Universul cutiilor între depozitare,
posesie și uitare este în același timp
mecanismul și sedimentul destinului biografic și familial: „când o să-ți
descânți copiii/ să-ți aduci aminte
ce bun am fost cu tine/ și câte cutii
am împărțit.” Stocarea implică iluzia comprimării, de unde impresia că
„viața noastră încape într-o debara”.
Postura de fiică în proces de maturizare pendulează între obediență și
revoltă. Apartamentul, familia pot
trece drept niște cutii a căror opacitate este doar iluzorie, păstrânduși însă efectul de claustrare datorat
comprimării: „în casa asta de nebuni/
unde zgomotele trec dintr-o cameră în alta/ eu nu pot să plâng nici
când sunt singură/ eu nici nu știu
dacă sunt sau nu”. Luciditatea înlesnită de maturizare permite fiicei să
observe și să aprecieze tehnicile care
mențin echilibrul într-un mediu
fragil precum este familia, asemenea unui copil care, deși a realizat
că Moș Crăciun este propriul tată,
continuă ritualul zâmbind (nu fără
o notă de ironie): „ai mei au ascuns
kamasutra/ bukowski miller și brumaru pe un raft ceva mai sus/ gen,

ca să n-ajung eu/ asta înseamnă să fii
părinte responsabil.”
Aceeași luciditate care-i permitea fiicei un timbru ludic poate însă
să deschidă cutii mai sumbre, precum conștientizarea inevitabilității
morții parentale, transpusă cu ajutorul mărcilor aceluiași univers casnic:
„m-am gândit că abia după ce mori/
va trebui să plătesc singură factura la
telefon/ ceea ce m-a întristat și m-a
pufnit plânsul/ dar m-am ținut tare/
cu cât știu mai puține despre facturi/
cu atât vei trăi mai mult”. Meditația
asupra atașării paterne este una din
piesele de rezistență ale volumului:
„în colțul din dreapta foii/ cel care e
sigilat când se predă lucrarea/ trebuie scris și numele tatălui/ tot timpul
ezit înainte să completez/ când o să
mor sau o sa mă mărit/ numele tatălui nu va mai apărea pe nicio hârtie”.
A doua jumătate a volumuCRONICI.

lui, Orașul, iubirea și ce mai rămâ- țigănci vesele trag după ele coșuri de
ne din ea, disecă pe un ton pseudo- flori/ în fața noastră un porumbel
detașat o relație erotică eșuată cu își desface aripile,/ îi văd HD burun bucureștean nativ: „orașul nos- ta pufoasă și ghearele/ țiganca bătrâtru e mai mult al tău/ tu te-ai năs- nă se înalță grațioasă pe vârfuri/ râde
cut aici”. Orașul nu constituie locul râde și se bucură/ înhață porumbenatal al vocii feminine, cât un obiect lul din zbor”.
al cunoașterii. Topos
Precum în ordiprivilegiat în volum,
nea propusă de titlul
APARTAMENTUL,
Bucureștiul, pe bunul
grupajului, poezia
FAMILIA
POT TRECE
plac al morfologiorașului o eclipseaDREPT NIȘTE
ei culturii sau al turză valoric (în opinia
CUTII A CĂROR
nurii spațiale, ajunmea) pe cea a iubiOPACITATE ESTE
ge să domine poezia
rii. Dintre poemele
DOAR ILUZORIE,
Cătălinei Bălan, devememorabile se remarPĂSTRÂNDU-ȘI
nind geografia mentacă aici: „ce ai face dacă
ÎNSĂ EFECTUL
DE CLAUSTRARE
lă care își lasă amprenar veni apocalipsa și
DATORAT
ta asupra modului în
din București ar mai
COMPRIMĂRII.
care lumea și viața
rămâne doar/ cartiesunt privite. Într-un
rul Titan?/ Mai bine
interviu pentru Editura Paralela 45, Titan decât Militari.” Într-adevăr,
Cătălina mărturisește: „Eu văd lumea volumul de debut al Cătălinei Bălan
de la etajul nouă, de exemplu e altce- are și miza de a marca într-o geograva decât dacă ai vedea-o de la parter.” fie lirică un cartier pe care autoarea-l
Iar a te scufunda în viața orașului consideră poetic, cartierul Titan.
orizontului tău inconștient este nu
Am menționat că atitudinea
doar cunoaștere, cât autocunoaștere: cu care Cătălina Bălan pornește la
„cobor în măruntaiele orașului/ două drum este una asumată. Iar asuma-

rea înseamnă a-ți permite și platitudini: „nu e același lucru să te plimbi/
sau să mergi spre un job de rahat/ la
fel cum nu e același lucru/ să vezi
priveliștea de pe terasă/ cu ochi de
patron/ sau de chelner” sau unele false modestii. Cu toate acestea,
volumul întreține o atmosferă cozy
în momentul lecturii, iar cenzurarea
afectivității din timbrul liric sporește
o luciditate care poate lăsa în urmă
versuri memorabile.

UTOPIA LINIȘTIRII ÎNTR-O
LUME DESCENTRALIZATĂ
Ioana Onescu
ANASTASIA GAVRILOVICI, INDUSTRIA LINIȘTIRII ADULȚILOR, BISTRIȚA, CASA DE
EDITURĂ MAX BLECHER, 2019

D

ebutul Anastasiei
Gavrilovici se înscrie în
cadrul aparițiilor notabile din peisajul poeziei contemporane. Poeta a primit Premiul Național
de Poezie „Mihai Eminescu” (Opus
Primum), aflându-se, de asemenea,

printre laureații celei de-a zecea ediții
a Galei Tinerilor Scriitori. Volumul
se înscrie în siajul poeticii douămiiste, o literatură contestatară atât la
nivel formal, cât și tematic; o literatură vehementă, puternic sexualizată, a cărei miză fundamentală este

aceea de a provoca neliniști. Ceea ce
surprinde însă este modalitatea prin
care sunt prelucrate convențiile acestui tip de scriitură (mă refer aici la
redimensionarea stilului minimalist,
fără a apela însă la registrul înalt ce
ar corespunde noului expresionism).
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Industria liniștirii adulților trădează un biografism în care autenticitatea presupune într-o egală măsură coeziunea existență, transcrierea
ei și apelul la tehnici de construcție
a imaginarului. Forța imaginarului a
fost remarcată de cronicile anterioare (insistența asupra unor exagerări
voite ca gest de revoltă în fața reificării umanului, o poetică a corporalului), constituind piesa de rezistență a
volumului, compus din imagini care
violentează, dar și din imagini care
recompun. În acest cadru, titlul volumului – punct de convergență între
nivelurile pluristratificate ale textelor
– este unul inspirat, surprinzând utopia liniștirii, într-o lume în care tehnologia funcționează ca un narcotic
a cărui presupusă funcție cathartică/
paliativă ar consta tocmai în adormirea simțurilor prin impunerea unui
ritm mecanicizat, în care „se poate
să adormi lângă laptopul încins/ și
noaptea să te lipești de el ca să simți
puțină căldură”.
Tehnologia devine o proteză a
ființei, care îi va prelua funcțiile,
transformând existența în simulacru. Ritmul mecanic al sinuciderii
este asemenea unui joc pe computer,
dar funcția salvatoare CTRL+S nu
se produce de această dată, deoarece
„suntem cu toții 80% le am și eu pe
ale mele”. La nivel discursiv se produce o scindare identitară, iar ființa se
identifică cu elemente din sfera teh34

nologiei, a ciberneticii, sau cu evenimente politice: „sunt mai bătrână decât independența Singaporelui
sunt mai bătrână decât independența
Kosovului”. Alcătuirea unui „profil” al „Anastasiei” trădează locurile comune ale poeziei douămiiste în
ceea ce privește insistența asupra posturii dezavantajate: „sunt păpușa urâtă și lacomă îmi fac harakiri în baia ta/
cu sânii de cârpă o să-ți astup pieptul,
dezbracă-mă/ sau pune-mi o botniță
la nevoie pot să și plec”, „[sunt] o
vietate hidoasă”. Volumul excelează
tocmai la acest nivel al contrastelor,
în care imaginilor triviale, violente și
îndrăznețe le corespund imagini surprinzătoare, ca un tur de forță ce constituie, de fapt, climaxul: „praful ăsta
argintiu care ți se împrăștie în jurul
gurii/ din șervețelul mototolit cu care
te ștergi e/ corpul unui superb fluture de noapte”.
Textele poetice exprimă o tensiune internă, iar selecția unor imagini recurente în economia volumului nu este întâmplătoare. Ilustrative
sunt versurile ce se concentrează în
jurul unei demistificări a lucrurilor
simple „care îmi fac inima origami”.
Poeta nu alunecă în patetism, iar
ceea ce numește lucruri simple sunt
de fapt simbolul încremenirii într-o
lume în care însăși noțiunea de umanitate este perimată. Soluția pe care o
găsește este uitarea, o uitare impusă,
deoarece pentru a supraviețui „poate
e timpul să renunți la întrebări oricum/ și în memoria ta va crește un
ștergător de parbriz [...] va trebui
să te obișnuiești cu lucrurile simple
care țin mintea bine învelită într-un
ghem cețos de amețeală”. Lucrurile
simple reprezintă așadar echivalentul „liniștirii”, refuzată și contestată pe parcursul volumului, cu toate că se reia simetric la final, unde
industriei liniștirii adulților îi răspunde o industrie a liniștirii copiilor, care
ar trebui să aibă aceeași finalitate:
implementarea unui tipar existențial
în care umanul devine funcție.
În schimbul uitării și acceptării
pasive este preferată angajarea, chiar

dacă se manifestă doar la nivelul discursului. Funcția socială a poeziei este
pregnantă, menită să provoace defulări, ca expresie a unei ordini pierdute, căci „acasă ne mâncăm fast-food
unii pe alții”. Volumul pierde însă
din intensitate tocmai în momentele în care aceasta se voia pregnantă.
Astfel, un poem ca Ce știi tu despre
foame, domnule Patrimoniu? dezvăluie o voce aproape misionară cu accente teatrale.
Industria liniștirii adulților este
efectul integrării într-o societate la
care se raportează critic și polemic,
într-un stil care rămâne tributar poeticii douămiiste, jonglând pe alocuri
cu formule și convenții deja cunoscute și consacrate. Anastasia Gavrilovici
confirmă posibilitatea coexistenței
stilului minimalist cu imagini ce se
încadrează într-un alt registru, formulând astfel promisiunea unei cariere care nu poate urma decât un traseu ascendent.

CRONICI.

EXPERIENȚĂ CIVICĂ
Emanuel Lupașcu

Î

TEODORA COMAN, SOFT GUERILLA, CASA DE EDITURĂ MAX BLECHER, BISTRIȚA, 2019

n mod inevitabil, limbajul
poetic absoarbe diferite contexte: sociale, politice, geografice, psihologice, istorice, religioase
(lista ar putea continua la infinit).
Dacă la unii poeți subtextul sociopolitic trebuie decriptat, la alții poezia luptă fățiș împotriva realității cotidiene cu toate resursele posibile. Cu
exerciții lingvistice impresionante,
proiectul propus acum de Teodora
Coman vine, așa cum ea însăși declară, în urma experiențelor sale civice. Poeta străbate străzile și realitățile
unui Sibiu-particular și ale unei
Românii-generale. Sintagma care-mi
permite să rezum această experiență
ar fi, cred, următoarea: „o ZI de poeZIe” (pentru a surprinde veleitățile
ortografice ale poetei). O poezie dirijată de experiența politică a ultimilor ani ai unei țări în care „Viorica
citea de șase ori imunoglobină/ de pe
foaie”, unde ființa umană își dejoacă existența într-o birocrație interminabilă, într-un sistem de învățământ
dinamitat din interior de propriile
metehne. Parcurgând galeria idiosincraziilor sociale, poeta le oferă cititorilor o întreagă panoramă lirică a
acestei regresii. Departe de a fi simple mostre de jurnal „civic”, poemele sale țin de o anumită igienă sufletească necesară într-un peisaj politic
care pare să frizeze burlescul și nebunia paroxistică.
Poemul contraCV rămâne simptomatic pentru viziunea poetică de
ansamblu, surprinzând o lume tehnologizată în toate articulațiile sale
birocratice, păzită prin mijloace audi-

ovizuale: „calculatorul mă anunță
când produsele adăugate la categoria/ favorite/ sunt pe cale să se epuizeze”. Personalitatea fiecăruia e fabricată printr-un algoritm de identificare
și de reproducere a criteriilor „de afinitate între genuri ale căror nume nu
le pot/ reține”. Lumea este zugrăvită cu cele mai economice mijloace
artistice nelipsite însă de efecte estetice majore. Trecând drept sentințe
morale, toate textele par a fi gramaticalizate în cheie ironică. Scoasă
parcă dintr-un adevărat documentar, vocea poetică adoptă mina unui
soi de prezentator imparțial care prezintă detașat problemele existențiale.
Cu o forță deosebită a detaliilor,
unele poeme pot fi citite și ca arte
poetice. Astfel, scrisul este văzut, de
pildă, ca o incizie, un supliment în
țesutul epitelial: o estetică intrinsecă
aparte, cu un efect analgezic sever, „în
ciuda intențiilor frumoase/ blocate în
meteorologie/ și legislație”. Poezia nu
se scrie cu Times New Roman, 12, pe
o foaie A4 pentru a câștiga „puncte, puncte/ la fiecare lucru omorât
în fașă”, ea stă pe prăpastia Ființei
(„la marginea existenței”), la limitele limbajului („și a gramaticii”), fiind
un praxis al comprehensiunii vieții. O
nuanță suplimentară aduce poemul
import-export ideii de poetică minimalistă („când ești tânăr, mergi direct
pe export: crezi că simpla/ confesiune ajunge, umpli pagini cu nemiluita,
consumi/ limbaj procesat până ajungi
la inflație”), teoretizând o veritabilă
„dietă” a poeziei, dacă pot să spun așa.
Simplitatea limbajului și accesibilita-

tea sa reprezintă, în fapt, formele cele
mai tăioase și acide pentru înfierarea
tarelor unei societăți.
Un alt truc care frapează în poezia Teodorei Coman este ortografia
și modul în care poeta operează sistemul grafic pentru a încărca cuvintele cu polisemantism. Poemul pancartă: ocolul pământului în 80 de zile
este edificator pentru această ortografiere a subversivității ironice. Iată
câteva mostre care nu necesită glose: „partide mamut repetă istoria/
cu politruci, politrucuri/ și (pro)
grame de guvernare:/ grossier grosolan grosso modo/ „pentru că putem”
[...]”; sau „dragi români, (de)contăm
pe voi!/ de la instalare: altă ©omisie, altă întrebare.”; sau „noi suntem
coUNIONIȘTII, nu comuniștii/
vrem aderare, nu aderențe”; sau
„TudoRELE, te-ai dat la rele, ai ajuns
cel mai injurist,/ ai legitimat o specie
de lichea: Tudorelul lichelul,/ de trei
ori NEGativ”.
Soft guerilla marchează un
moment interesant în cadrul poeziei contemporane și pare să privească
cu un ochi trecutul fracturist (critica
socială, verva neo-avangardistă, biografismul cu tentă politică), iar cu un
altul, prezentul ori viitorul: conceptualismul ori întoarcerea paradoxală
la tehnicile moderniste. Revoltânduse împotriva așa-zisului spirit de turmă, cartea este o mașină de „gloanțe
piperate” care se ridică contra unui
sistem care nu s-a vindecat încă de
fostele excoriații istorice.
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JURNAL DE ÎNTOARCERE
Iuliana Petrescu

P

VERONICA ȘTEFĂNEȚ, SCRUM, CASA DE EDITURĂ MAX BLECHER, BISTRIȚA, 2019

oezia așa-zis confesionaImpresia de ansamblu e cea a unei
lă nu mai apare azi nici piese de puzzle. Rămășițele unei desca noutate, nici ca șoc. trămări își regăsesc ordinea abia după
Discuțiile purtate în jurul noii poe- turnura din „milă”. Logica cartograzii românești se învârt în zona alt-lit, fică, totul de la intersecția spațiilor
ceea ce ar putea conduce la conclu- geografice, culturale și temporale
zia că tipul de lirică pe care îl practi- (Basarabia și trecutul, pe de-o parcă Veronica Ștefăneț ar putea fi deja te, Bucureștiul, Iașiul și prezentul,
plasat în vârsta răsuflată a poeziei. pe de alta), își ratează scopul paliTotuși, tocmai acest aer nostalgic pe ativ: „de fiecare dată când fug – mă
care și-l asumă fără fasoane, precum pomenesc tot cu mine în rucsac”.
și onestitatea volumului îi conferă, aș Analepsele reifică haosul, traumezice, siguranță și greutate.
le trecutului (foametea, restricțiile,
Colecția prezintă un gradient suferința, moartea) și conferă poenotabil al descompunerii. Între „un ziei aspectul unui coping mechanism.
cuvânt” ce deschiDe altfel, sintaxa curde volumul și finasivă, frazele lungi și
ÎN AFARA
lul, plasat în „astăzi
fără punctuație, scriDIMENSIUNII
din nou”, simțirea se
se parcă dintr-o sinAUTOBIOGRAFICE,
acutizează odată cu
gură suflare, marMAI EXISTĂ UNA
forarea traumei. Deși
chează o încercare
DISCURSIVĂ CE
pornește de la un
grăbită de eliberaOFERĂ SENZAȚIA
semn al incertitudinii
re. Fragmentarismul
DE POLIFONIE.
(„m-am trezit aruncaideilor este contrată în dimineața asta
pus unității sale vizutransparentă/ ca să înțeleg că nu ale și structurale, redând, cu ajutorul
știu nimic”) care anunță că ceea ce ingambamentului, confesiunea unei
urmează ar putea fi oarecum solemn, transe aproape febrile a durerii.
poemele evoluează înspre o anumiVersurile Veronicăi Ștefăneț oscită formă de cristalizare. Volumul se lează mereu, am putea spune, între
desface în straturi și se închide circu- ambiguitate și nehotărâre. Nu întâmlar: propria dezmembrare a poetei. plător citatul cu tentă existențialistă,
În afara dimensiunii autobiografi- „everything is broken up and dances”
ce, mai există una discursivă ce oferă din „Ghost Song” de Jim Morisson,
senzația de polifonie. Începutul vine este folosit ca epigraf al finitudica o comasare aproape haotică de lis- nii. Cu alte cuvinte, pe măsură ce
te, mascând tonul deznădăjduit prin eul liric se descompune, ethosul se
ritmul rapid, prin îngroparea atenției compune, scrumul planând asupra
observatorului când sub un munte volumului ca metaforă principală.
de banalități, cînd sub un prea bogat Poeta schițează, în plus, un proces
substrat memorialistic.
de devitalizare și dematerializare („cu
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un an în urmă […] vibram la fiecare mișcare din exterior/ acum cronometrez viteza de evaporare a picăturii de apă”), curajul său constând
în întreprinderea unei călătorii care,
deși anunțată prin „versul din cap”,
pare a fi, totuși, iremediabil sortită
eșecului.
Ce impresionează însă cel mai
mult e disponibilitatea dialogului
despre traumă și dileme mai puțin
familiare. Tocmai tematizarea alienării sau a escapismului demonstrează
că, surprinzătoare și viscerale, versurile autoarei rămân lipsite de orice
performativitate.

CRONICI.

NAIVITĂȚILE LUI
CĂRTĂRESCU
Vlad Răzniceanu

C

MIRCEA CĂRTĂRESCU, CREIONUL DE TÂMPLĂRIE, EDITURA HUMANITAS, BUCUREȘTI, 2020

a orice alt artist, scriitorul va fi bântuit de
o suită previzibilă de
întrebări biografice: Cum ați crescut? Ce citeați? Cine v-a influențat?
Care sunt modelele dumneavoastră?
De cele mai multe ori, s-ar părea
că, în cazul autorilor autobiografici,
întrebările devin și mai insistente.
Răspunsurile lui Mircea Cărtărescu
se vor regăsi în proaspătul său volum,
Creionul de Tâmplărie. Scriitorul ce
răspunde des acestor solicitări își formează tot mai rar abordări și anecdote noi, devenind stereotipuri, în parte
din statornicia ortodoxiei artistice, în
parte pentru conservarea energiei și
evitarea acuzațiilor de inconsecvență
intelectuală.
Cartea este împărțită în trei mari
secțiuni și fiecare oferă o varietate
mai mult sau mai puțin exacerbată.
În prima parte, „Cum i-am cunoscut”, se vor regăsi multe povești din
volume mai vechi precum Pururi
tânăr înfășurat în pixeli sau interviul
din seria Profesioniștii. Texte scurte
scrise în registre diferite, de la elogiu
la elegie, din care aflăm, printre altele, despre căutarea omului din spatele
textelor lui Mihai Eminescu, despre
prietenia cu Traian T. Coșovei, despre stranietatea lui Gellu Naum sau
despre tamponarea „levantinilor” cu
„ardelenii” la Echinox. Această parte rămâne cea mai edificatoare, fiecare vignette citindu-se ca o poveste
împărtășită de un prieten.

Partea a doua este cea eponimă
volumului. Faptul nu e de mirare căci
aceasta pare a fi și cea mai importantă, pentru că abia aici devine cartea
eterogenă în sensul bun al cuvântului. Acest lucru este datorat genurilor abordate: eseuri autobiografice,
discursuri, publicistică literară. Așa
se face că stilul autorului este când
solemn și baroc, când tranșant și
compact, când vioi și hazliu.
Deși am avertizat că așteptările
trebuie domolite, există, totuși, și
unele texte oarecum inedite. Unele
pentru că se găsesc doar în format
video/digital, cum ar fi cea care dă
numele volumului sau alocuțiunile
ținute la Universitatea Timișoara sau
la decernarea distincției de Doctor
Honoris Causa a UBB. O noutate e
și comica istorisire a modului în care
Cărtărescu a ajuns scriitor de literatură pentru copii. Expresivitatea autorului se dezlănțuie, iar metaforele iau
avânt în secțiunile dedicate Muntelui
Vrăjit, structurii tripartite a literaturii
sau poeziei ca „cisterna de aur lichid
din miezul umanității” (126).
Intitulată „Gheață și foc”, ultima parte reunește prezentări dedicate unor autori ca Panait Istrati
ori Ernesto Sábato. În partea aceasta îl întâlnim pe Cărtărescu universitarul, al cărui ton detașat dictează
natura cerebrală a ultimelor pagini.
Așadar, cartea nu este un crez artistic. Pamfletul, parti-pris-ul și invectivele programatice sunt rarefiate.

Nu este nici un manual de creative
writing. În fine, nu este o colecție de
lucrări ori idei noi. Însă ceea ce trece drept monotonie pentru cunoscători poate fi un adevărat spectacol
pentru cei mai puțin familiarizați cu
lumea non-ficțională a lui Mircea
Cărtărescu.
În ultimă instanță, ca majoritatea
cărților sale, Creionul de Tâmplărie
rămâne un autoportret al lui
Cărtărescu. Este
poate supărător
TEXTE SCURTE
să citești cum
SCRISE ÎN REGISTRE
sunt criticate
DIFERITE, DE
ideile „omului
LA ELOGIU LA
comun” despre
ELEGIE, DIN CARE
poeți în general
AFLĂM, PRINTRE
și Eminescu în
ALTELE, DESPRE
particular, doar
CĂUTAREA OMULUI
DIN SPATELE
ca apoi să vezi
TEXTELOR LUI
cum este zugrăMIHAI EMINESCU,
vită o imagine
DESPRE PRIETENIA
la fel de suspiCU TRAIAN T.
cioasă a poetuCOȘOVEI, DESPRE
lui romantic și a
STRANIETATEA
propriei persoaLUI GELLU NAUM
ne. Cărtărescu
SAU DESPRE
rămâne un om
TAMPONAREA
„LEVANTINILOR”
care crede cu
CU „ARDELENII” LA
tărie în literatuECHINOX.
ră, iar credința
sa în „religia literaturii”, ca oricare altă credință, este
o vulnerabilitate asumată.

37

O CARTE POȘTALĂ A
DEȚINUTULUI-POET
Elena Rusu
ANDREI GAZSI, CÂTE O CARTE POȘTALĂ PE LUNĂ, EDITURA ȘCOALA ARDELEANĂ, CLUJNAPOCA, 2019

A

ndrei Gazsi nu se te. Interesul său îndelungat pentru
află la prima încer- poezie se reflectă în această identicare poetică; debu- tate pe care și-o construiește, definitul său se produce în anii optzeci, la tă de maturitate și de profunzimea
„Tribuna”. În urma acelui moment, experienței personale, redată cu seripoetul rămâne prezent cumva de la ozitate și cu toate atributele tehnice la
distanță, fără să activeze în plan edi- îndemână. Dincolo de originalitatea
torial. În acest timp, el însuși admi- expresiei sale, Andrei Gazsi pare să
te că a cochetat cu poezia în mod arate, într-un mod aproape demonrecurent, alături de teatru și de strativ, nu doar că este un cunoscător
prezența în diverse cercuri artisti- atent al mecanismelor esteticii poece. Parcursul său biografic, însă, îl tice, ci și că se delimitează de cele
duce în direcții diferite, una dintre ale prozei.
acestea fiind relevantă în construcția
Volumul Câte o carte poștală pe
volumului de față: funcția de contro- lună, apărut în acest an la Editura
lor tehnic de calitate la penitencia- Școala Ardeleană, vine ca o surrul din Aiud. Editorial, Andrei Gazsi priză plăcută. Poetul se axează pe
debutează abia în 2014 (Libertatea ca construcția unui discurs liric aparsemn de carte) și de atunci semnează te, care se preocupă să marcheze
încă un volum anterior celui de față într-un mod insolit distincția față
(2017, Cu alte cuvinde alte expresii conte), conturându-și o
temporane. Acest
voce poetică pregnan- ANDREI GAZSI PARE exercițiu dovedește,
SĂ ARATE, ÎNTRtă, dominată de un stil
prin esență și structuUN MOD APROAPE
diferit de cel adoptat
ră, rafinament și fideDEMONSTRATIV,
în poezia foarte tânără
litate față de o voce
NU DOAR CĂ ESTE
din valul postdouămiproprie, care a ieșit la
UN CUNOSCĂTOR
ist. Poate cel mai eviiveală recent și se face
ATENT AL
MECANISMELOR
dent aspect este faptul
percepută fără dificulESTETICII POETICE,
că poezia sa nu transtate. Volumul de față
CI ȘI CĂ SE
pune planul cotidiaeste anticipat prin
DELIMITEAZĂ DE
nului, ci îl transcenpublicația apărută în
CELE ALE PROZEI.
de. La nivel formal,
2017, unde secțiunea
Andrei Gazsi opteaa doua poartă același
ză pentru o formulă clasică; grupa- titlu. Tematic și structural, acel ciclu
rea în strofe și atenția la punctuație de poeme ajunge să fie continuat în
sunt doar câteva dintre elemen- acest volum, într-un univers de poe-
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me „carcerale”. Pornind de la acest
cadru, poetul dezvoltă o construcție
complexă, cu valențe multiple și voci
plurale. Ele redau aspectul fragmentar, dar și posibilitățile de creare a
unor universuri imaginative distincte, încadrate în descrieri concise.
Intrarea în volum se face printr-un îndemn similar celui dantesc din incipitul Divinei Comedii:
„Trezește-te în fiecare dimineață
într-o altă casă de nebuni,/ nu lăsa
ca miasma din casa mortificării/
să se așeze în memoria ta”. Gândit
ca set de reguli, primul poem este
în totalitatea sa o lecție de pregătire a deținutului, în vederea acomodării în spațiul închisorii. Din primele poeme, este evidentă limitarea
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spațială dublă. Universul carceral și
cel al cărții poștale îl încadrează pe
deținut în spațiul unor reguli foarte bine definite. În lipsa unui mecanism care să îi asigure ieșirea, acesta încearcă să depășească limitele la
nivel imaginar. Iar imaginile create devin universuri disparate, concentrate pe accentuarea distincției
dintre spațiul exterior și cel interior.
Poetul jonglează de-a lungul întregului volum cu dimensiunea spațiotemporală, fixând timpul într-un
blocaj similar cu cel spațial pe parcursul încarcerării: „Până la liberare
timpul meu va fi suspendat în punctul acesta,/ în acest spațiu întins ca un
cearșaf peste furtuni,/ unde moartea
nu e moarte, unde hăul nu e hău,
plânsul nu e plâns,/ ci doar un gol”.
Chiar dacă deținutul-poet găsește,
în paralel, un univers în care timpul
„se rostogolește”, acesta încremenește
într-o existență improvizată în majoritatea poemelor, departe de speranță
și marcat puternic de imposibilitatea
de a reveni asupra rănilor din trecut.  
Limitarea spațială la care te supune o carte poștală încadrează structural posibilitățile poetice și, concomitent, deschide posibilitatea unor
aglomerări expresive. Imaginile sunt

adesea întrepătrunse sau suprapuse,
punându-l pe cititor în postura de
a reveni asupra versurilor și a-i crea
posibilități de reflecție. În cărțile sale
poștale, deținutul-poet iese din universul spațio-temporal al închisorii și
își orientează privirea nostalgică spre
trecut, de unde apar mai pregnant
imaginile mamei și ale iubitei, ambele plasate într-un moment spre care
se orientează acum autoreflexiv: „Îți
scriu pentru că ești tunelul prin care
evadez uneori/ în camera dinainte,
în care n-ai mai făcut foc/ de când
a murit tata...”. Personajele pe care
le invocă sunt prezențe fantomatice, din amintirile deținutului-poet,
cărora acesta li se confesează. O altă
valență evidentă este cea a escapismului. Pentru deținutul-poet, acesta
este un compromis necesar în vederea supraviețuirii. Astfel, se justifică
unele fragmente cu caracter puternic oniric: „Auzind tunetul, copilul și-a dezlegat umbra de călcâie,/
și a lăsat-o în seama vântului de la
marginea mării”. Lupta interioară a
deținutului-poet este axată pe separarea la care este supus prin claustrare
și căutarea unei consolări. Adresările
sale directe sunt marcate de duioșie.
Spațiul comun al închisorii, văzut ca

un „labirint al întunericului”, accentuează singurătatea individului, de
unde singura posibilitate a libertății
pare să fie concretizată în mod incontestabil prin cuvântul scris.  
Andrei Gazsi propune o scriitură
serioasă, directă, cu un lirism fluid și
o atenție stilistică înclinată spre detaliu. În versurile sale nu sunt eufemisme, iar imaginile sunt construite și
plasate atent în text, astfel încât unul
dintre efectele vizibile este un contrast puternic cu universul carceral.
Poetul dă un contur clar intențiilor
sale, ghidându-se după reguli tehnice de la care nu se abate, fără ca acestea să transforme imaginile sale în
structuri rigide. Nu în ultimul rând,
cărțile poștale sunt scrise de mâna
unui deținut-poet, un marginal care
primește voce din interiorul spațiului
închisorii și al cărui acces la libertate poate fi exercitat doar prin cuvânt.

SĂ TE SPELI PE MÂINI

D

eși un subiect de tip
„ne privește pe toți”
trebuie că e mană
cerească pentru PR-iști leneși, debutul Să nu ucizi, co-regizat de Gabi
Virginia Șarga și Cătălin Rotaru, a
trecut cam nebăgat în seamă acum
un an, când s-a lansat în cinemaurile
românești. Inspirat de urmările tragediei de la Colectiv, filmul povestește

Victor Morozov
drama unui medic care descoperă că
produsele dezinfectante din spital
sunt diluate și își pierd eficacitatea.
Propulsat de urgența crizei grave a
sistemului sanitar românesc, filmul se
vede până la urmă subjugat de miza
subiectului, repliându-se didactic pe
terenul ultrasecurizant al formulei
Noului Cinema Românesc (NCR).
Nu-i primul, și mi-e teamă că nu va
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fi nici ultimul, film românesc care, trând aceeași pretenție de artă „grea”,
prea timorat să nespectaculoasă, care să pună specîncerce altce- tatorul la treabă, reduc complexitaÎN CAZUL FILMELOR
va, se întoarce tea realului la o serie de cadre-cârlig
AUTOHTONE, AR
la bază cu coada în care lucrurile semnifică mai mult
MERITA SĂ NE
între picioare.  
decât ar trebui. Filmele-far ale NCRÎNTREBĂM DE
Oare există ului nu jură decât pe ambiguitate:
DOUĂ ORI CÂT VOR
postură corpo- cu cât mai opace lucrurile – cu cât
MAI FI DISPUȘI
rală mai fami- mai greu de distins între o acțiune
SPECTATORII
liară, în cine- necesară și un timp mort –, cu atât
SĂ ACCEPTE
maul românesc mai bine. Într-un film precum Să
ACELEAȘI REȚETE
EXASPERANTE
recent, decât nu ucizi, reziduu al acestei tradiții
aceea a bărbatu- de explorare a realului, cadrele cu
lui filmat de la omul nostru învârtindu-se în sus și-n
oarece distanță, ghemuit sub pova- jos sau privind în gol nu sunt decât
ra grijilor, pierdut în gândurile sale, balast redundant sau reflex paralicomplet rupt de ceea ce se întâmplă zant. Ele servesc drept pancarte pe
în jur? Sau manevră mai recognosci- care stă scris „neliniște sufletească”,
bilă ca aceea în care camera se bâțâie „furie” etc. — stări abstracte, lipsite
pe urmele unui personaj, lipindu-ne de aderență la povestea unică, conde ceafa acestuia în timp ce parcur- cretă, a personajului.
gem o stradă lăturalnică întunecoasă?
Dând în clocot încă de la înceSau interior mai uzat decât habita- put — în primul sfert de oră al filclul unei mașini, cu camera posta- mului, medicul Cristian (Alexandru
tă pe bancheta din spate și atentă la Suciu) își pune tot spitalul în cap —,
șofer (adică tot la ceafa sa), în timp filmul se stinge rapid, instalându-se
ce culorile și zgomotele orașului defi- pe făgașul unei povești generice de tip
lează de partea cealaltă a parbrizului, „om versus sistem”, în care lumea se
în indiferență totală? Toate astea pen- împarte foarte tranșant în corupți și
tru a spune că Să nu ucizi inventaria- incoruptibili. Pe măsură ce acțiunea
ză, epigonic, gama întreagă a tropilor avansează, Cristian – mereu cu falpentru care un film românesc recent ca încleștată și fornăind zgomotos pe
e ceea ce e. (Și poate că, înainte de a nări – se vede refuzat la toate porțile:
ne plânge că sălile sunt dezertate de de la Minister la colegii medici, toți
public în cazul filmelor autohtone, se bălăcesc în aceleași ape stătute ale
ar merita să ne întrebăm de două ori corupției. Septopharma (aluzia la afacât vor mai fi dispuși spectatorii să cerea Hexi Pharma e transparentă)
accepte aceleași rețete exasperante, invadează toată țara ca un leviatan
în care croitorașul cel viteaz – de-obi- de neoprit, cumpărând presa și reducei, un bărbat de vârstă și clasă mijlo- când la tăcere organismele de concie care locuiește întrtrol, apoi distribuind
un apartament sordid
produse deficitare în
NU-I PRIMUL, ȘI
– trebuie să rezolve
toate spitalele.
MI-E TEAMĂ CĂ
de unul singur o criDar pentru că filNU VA FI NICI
ză presantă.)
mul – la fel ca proULTIMUL, FILM
Cele mai bune filtagonistul său, careROMÂNESC CARE,
me românești sunt
și părăsește familia
PREA TIMORAT SĂ
cele în care realitaspre a se dedica total
ÎNCERCE ALTCEVA,
tea se prezintă ca o
cauzei sale – nu mai
SE ÎNTOARCE LA
hartă de decodat, iar
vede și altceva stânBAZĂ CU COADA
ÎNTRE PICIOARE.
decodarea nu vine
ga-dreapta, senzația e
niciodată de-a gata.
că pe parcurs povestea
Cele mai proaste fildecolează de pe tereme românești sunt cele care, păs- nul unde amenința să stea bine anco40

rată, transformându-se într-o distopie birocratică în care toți au interese
necurate la mijloc și, mai important,
toți pot fi aduși pe „calea cea dreaptă” a supunerii. Uneori, în cruciada
înverșunată a protagonistului, apar
momente aiuritoare: venit la procuratură, omul își deapănă robotic litania cu biocidele diluate, apoi e oprit
de interlocutor cât să își cheme superiorul, care îl pune să reia povestea de
la început, apoi îl oprește și își cheamă la rândul său superiorul etc. etc.
Am crede că suntem într-un film de
Jacques Tati dacă totul n-ar fi atât
de sinistru.
Oricât de justă, lupta lui Cristian
e secătuită de potențialul ei cinematografic, ajungând să semene cu o
vendettă à la Clint Eastwood dată
la minim, în care lucrurile se rezolvă într-o livadă aproape biblică (în
acest loc, patronul Septopharma, un
soi de Dan Condrea misticoid, îi dă
medicului nostru o lecție de viață).
Călătorie chinuită la capătul unei
nopți carcerale din care nu e clar dacă
se poate evada vreodată, Să nu ucizi
înlocuiește o țară de oameni careși întorc privirea cu o orbire individuală. Din acest impas presărat cu
referințe butucănoase din scripturi,
spectatorul n-are cum să iasă altfel
decât extenuat.
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WE ARE NEVER GONNA
CULTURALLY RECOVER
FROM THIS

T

iger King este un documentar lansat în martie
2020 pe Netflix, devenit într-un timp scurt atât de viral,
încât și-a consumat deja scurta viața
în meme și a devenit, preț de câteva săptămâni, cel mai urmărit documentar la nivel global pe platformele de streaming. Mai mult decât
faptul că viteza lumii în care trăim e copleșitoare, asta ne spune că
Tiger King, oricât e de lateral culturii și trasat într-o logică hollywoodiană a senzaționalului, poate pune sub
discuție problematici despre societatea actuală, despre cum funcționează
dinamica succesului. În timp ce Tiger
King e o producție de nișă, este de
asemenea una extrem de accesibilă
publicului larg, dar în ce fel?
Documentarul pare că investighează o temă relativ nișată la început – problema captivității tigrilor
în SUA, unde ni se dezvăluie că trăiesc mai mulți tigri decât în libertate. Până aici, am zice că urmărim o campanie de conștientizare
și îndemn la activism, însă documentarul pune față în față grădinile zoologice conduse de, spre exemplu, Joe Exotic sau Bhagavan Antle
și parcul condus de Carole Baskin.
Între cele două grupuri survine un
conflict, deoarece primii sunt acuzați
de abuz și exploatare a animalelor,
iar Baskin, pe de altă parte, susține
că este protectoarea felinelor pe care
le găzduiește în adăpostul deținut
de compania Big Cat Rescue. Seria

Augusta-Maria Șolomon
urmărește firul cronologic al războiului dintre ei, dar pătrunde și în
viețile protagoniștilor, ceea ce ne
sugerează că, pe lângă situația tigrilor, e mai degrabă vizată cea a posesorilor. Excentrici, narcisiști, paranoici și foarte diverși în mărturii pe
aceeași temă, protagoniștii se îndepărtează de axa normalității pe parcursul documentarului, iar întâmplările prezentate retroactiv stârnesc de
la privitor diverse reacții, de la repulsie, confuzie, mirare până la empatie și milă.
Raportându-ne la succesul rapid
și amețitor, putem determina o legătură a serialului cu teoria spectacolului, a lui Guy Debord. Acordându-i
șansa să fie actual(izat)ă după mai
mult de 50 de ani, lucrarea Societatea
spectacolului are în vedere, conform autorului, să deschidă ochii
celor prinși în superficialitatea vieții
moderne și să avertizeze cu privire
la „spectacularitatea” care amenință
umanitatea. Pe scurt, Debord critică aparențele pe care lumea modernă le creează în detrimentul valorilor
umane reale. Vorbește despre „timp
spectacular”, care e, în definitiv, timpul liber transformat într-un timp al
consumerismului, adică exact felul în
care alegem, de exemplu, să urmărim acest serial în loc să citim o carte.
Bineînțeles, Debord punea problema într-o situație încă timpurie, dar
viziunea lui nu e inactuală, ci conține
o reacție primară la cultura pop, pe
care noi o putem dezvolta, luând (de

ce nu?) exemplul notorietății seriei
Tiger King. E de înțeles de la început
că Debord a prezis amploarea spectacolului care ne înconjoară pe calea
mass-media, însă problema poate
fi dusă mai departe înspre studiul
mecanismelor prin care acest spectacol ne fură timpul, iar cultura pierde teren. Iar dacă vorbim de un anume vizionarism al teoreticianului, e
savuroasă critica față de normalitatea de azi — „Se știe că economisirea de timp se traduce pozitiv pentru
populația SUA în vizionarea programelor TV timp de trei-șase ore zilnic”
(112). Sunt 5 ore de binge-watching
pentru acest serial, ca să fim preciși
până la capăt.
Spectacolul e adus, în cazul documentarului, de persoanele pe care le
urmărește, pe care le putem denumi, de fapt, personaje. Cel mai
bun exemplu este personalitatea lui
Joseph Maldonado-Passage, cunoscut drept Joe Exotic, care coagulează obsesii, dereglări și excentricități.
Situația lui decade prin pierderi
financiare, traume personale (cea mai
mare ar fi când cel de-al doilea soț al
lui, Travis, se omoară neintenționat,
împușcându-se) sau amenințarea cu
închisoarea. Cei trei soți, angajați ai
grădinii zoo și colaboratori ai afacerii,
sunt martorii vieții lui tumultoase și
creează un portret care pare fantezist,
însă realitatea destramă poziția fermă a lui Joe cu privire la nevinovăție,
iar până la final el își găsește „recompensa” penală, iar ceilalți — liniștea.
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Puterea acestui documentar constă în dispunerea unor situații neverosimile pe un plan realist. De unde
vine însă interesul global pentru viața
acestui om? În primul rând, seria
vine într-o perioadă de sensibilitate în problemele mediului, o explozie a campaniilor anti-zoo. Faptul
că, după cum spuneam, serialul nu
are în prim-plan tigrii, ci stăpânii
lor, lasă sentimentul vinovăției deoparte și îl înlocuiește parțial cu cel al
senzaționalului prin însăși „spectacularitatea” din backstage-ul conflictului
etic. Observăm, deci, că documentarul anchetează harta psihologică
punctată de anomaliile persoanelor
și efectele lor în real – o presupusă
crimă, o campanie politică extravagantă, un complot de asasinare – în

definitiv fapte care sunt consemnate în cazierul fiecăruia dintre acești
oameni. În amalgamul dezaxărilor,
e greu pentru noi să calculăm și să
echilibrăm perspectivele, pentru că
fiecare personaj își susține partea și,
mai ales, afacerea. Episoadele adaugă
conflicte care destabilizează orice perspectivă. Punctul de sprijin vine din
mărturiile angajaților sau a producătorului emisiunii Joe Exotic TV, Rick
Kirkham, care sunt unicele figuri care
readuc scena în cotidian și îi putem
clasa ca deținători ai adevărului, mai
ales când nici măcar sistemul judiciar american nu îl poate expune (dilema cu privire la dispariția soțului
lui Carole Baskin fiind cel mai bun
exemplu).
Așadar, când ne referim la Tiger

King nu vorbim despre o producție
întocmai cronofagă sau superficială la nivel tematic. Este, astfel, justificat succesul ei? Nu cred că trăim o
epocă care să mizeze pe așa ceva - în
jurul nostru puține lucruri faimoase
sunt lăudabile din punct de vedere
al valorii. Însă dacă alegem să depunem astfel de producții care au succes
global la marginea interesului cultural, vom înțelege vreodată pe ce gramatică se ordonează propria epocă?
Sunt întrebări despre cultură, despre
capitalism și consumerism, pe care și
le punea și Guy Debord acum mult
timp, iar intuiția ne poate fi pusă la
încercare urmărind documentarul și,
bineînțeles, citind cartea lui Debord.

FIICELE DOCTORULUI
MARCH

C

artea Louisei May
Alcott, Fiicele doctorului March (sau Micuțele
doamne), are deja zeci de adaptări,
atât în teatru, cât și în film. Ce aduce nou interpretarea Gretei Gerwig?
Tânăra regizoare, cunoscută pentru Lady Bird, reușește să își lase
amprenta asupra clasicii povești,
oferindu-i un soi de nouă vitalitate.
Filmul a avut premiera în decembrie
2019 și s-a bucurat deja de succes
la nivel mondial. Pelicula înfățișează
actori deja cunoscuți publicului
larg: Saoirse Ronan, Emma Watson,
Meryl Streep, Timothée Chalamet și
Laura Dern.
Filmul este fidel narațiunii cărții.
E vorba de un coming-of-age sto-
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Laura Cordoș
ry a patru adolescente, Jo (Saoirse
Ronan), Meg (Emma Watson),
Amy (Florence Pugh) și Beth (Eliza
Scanlen), care sunt ghidate prin
viața din timpul Războiului Civil
și prin experiența primei iubiri de
către mama (Laura Dern) și mătușa
lor (Meryl Streep). Fiecare fată are
o personalitate aparte, visuri și pasiuni proprii. Meg, sora cea mare, își
dorește o familie, este responsabilă și
privită ca un model de către surorile sale, care apelează mereu la ea. Jo,
alter ego-ul lui Alcott, visează la o
carieră de scriitoare și luptă împotriva stereotipurilor misogine ale secolului XIX, fiind condusă de o sete
de afirmare. Amy, mezina, deși o
fire ambițioasă și inteligentă, este

pusă față în față cu mediocritatea ei
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ca artistă. Beth este, în sfârșit, o fire
melancolică, sensibilă, cu suflet de
artist, al cărui destin este marcat de
scarlatină.
Gerwig a primit nenumărate laude pentru felul în care filmul reflectă complexitatea dinamicii de familie care domină romanul,
fiind recompensată chiar cu o nominalizare Oscar pentru cel mai bun
film și numeroase premii în cadrul
Globurilor de Aur. Scenariul este
construit în jurul lui Jo, flashback-ul
fiind utilizat aici pentru introducerea
a diferite momente din viața familiei
March: baluri, dimineața de Crăciun,
certuri între surori, acte de caritate.
Vitalitatea amintită constă chiar în
aceste fragmente din viața personajelor. Realitatea dură a vieții de adult
este întreruptă de frânturi optimiste

ale vârstei de aur. Fetele merg fiecare
pe drumul lor, doar pentru a-și găsi
calea înapoi în sânul familiei.
Cele patru tinere actrițe reușesc
să ofere personajelor o căldură aparte.
Ajungi să le îndrăgești și să le resimți
dezamăgirea, furia, bucuria. Ele aduc
prospețime unei povești scrise acum
mai bine de un secol. Saoirse Ronan
și Florence Pugh au fost nominalizate la Oscar pentru premiul de cea mai
bună actriță în rol principal, respectiv secundar, pentru prestațiile lor.
Gerwig, Chalamet și Ronan au mai
lucrat împreună pentru Lady Bird,
film care a fost la fel de bine primit
de critici. Chimia dintre Saoirse și
Timothée este incontestabilă și poate fi observată în fiecare scenă pe care
cei doi o joacă împreună.
Motivul pentru care această car-

te e atât de apreciată încă este chiar
faptul că este cât se poate de actuală. Deși situată într-o altă epocă,
povestea rămâne ancorată în prezent prin complexitatea temei abordate. Drama nu se oprește la povestea de dragoste. Aceasta este doar un
pretext pentru abordarea adevăratei teme - independența feminină.
Surorile luptă pentru afirmare într-o
lume a bărbaților și sfidează presiunile sociale. Chiar și în iubire, ele caută
o relație între egali și refuză din start
o relație de subordonare.

CÂTEVA ZILE ÎN BANKOK

Î

n primele cinci minute din
Days (Rizi), Lee Kang-sheng
observă tăcut o furtună din
spatele unui geam. Chipul lui relaxat
se află în centrul compoziției statice
a cadrului, lumina albăstrie evocând
un început de seară într-o cameră în
care becurile sunt încă stinse. Între
imaginea actorului și cameră se află
un geam care este ocazional brăzdat
de stropi de ploaie și care le permite
celor două elemente să se suprapună.
Cadrul de deschidere al filmului este ancorat într-o serie de metafore vizuale ce aparțin laitmotivelor
operei lui Tsai Ming-liang (alienarea,
singurătatea, marginalitatea), imaginea fiind totodată un soi de oglindă a
ultimului cadru din lungmetrajul său
precedent, documentarul experimental Your face / Ni de lian (2018), acolo

Flavia Dima
unde figura Kang-sheng închide seria
celor 12 chipuri care compun filmul.
Aceste concepte sunt calibrate perfect
cu formalismul riguros al regizorului
ce se sprijină pe utilizarea cadrelor
lungi și nemișcate timp de minute
întregi. Începutul este, totodată, probabil cea mai potrivită poziție pentru
actorul-muză al cineastului — descoperit într-o sală de jocuri la finele
anilor 1980 și distribuit apoi în fiecare dintre filmele sale. Acesta pare
a juca mereu rolul aceluiași personaj: un bărbat pe nume Hsiao-kang,
sau, uneori, pur și simplu Kang (cu
excepția filmului Goodbye, Dragon
Inn, din 2003, unde personajul său
este creditat drept „Proiecționistul”
— o alegere cu multiple înțelesuri).
În acest sens, multe dintre cele
unsprezece filme ale lui Ming-liang

(și o mare parte a scurtmetrajelor sale) pot fi „citite” prin prisma
unificatoare a acestui personaj cu
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multiple alter-ego-uri sau traiectorii posibile, conjugate cinematografic. Expresie a unui destin fluid, pe
alocuri chiar queer (după cum vom
vedea), dar și un document al lui Lee
Kang-Sheng însuși, al înfățișării sale
de-a lungul unei durate de aproape
treizeci de ani.
Poate cea mai clară legătură dintre această ultimă instanță, din Days,
a lui (Hsiao-)Kang este cea cu versiunea sa din Vive L’amour (1994), filmul care i-a propulsat atât pe Kangsheng, cât și pe Ming-liang în centrul
celei de-a doua mișcări a Noului Val
Taiwanez. Filmul i-a plasat în cea mai
importantă ligă a cinemaului contemporan internațional și a câștigat
Leul de Aur în cadrul Festivalului de
Film de la Veneția. Acolo, personajul este cel al unui tânăr vânzător de
sicrie care se strecoară într-un apartament gol și gigantesc după ce agenta
imobiliară May Lin (Yang Kuei-mei)
îi uită cheile în zăvor. După câteva
ore petrecute acolo, el își taie venele, însă agenta revine în apartament
cu un flaneur, Ah-jung (Chen Chaojung), pe care îl cunoaște întâmplător, zgomotul partidei lor de sex din
camera alăturată transformând gestul morbid într-o tentativă de suicid.
De aici încolo, Hsiao-kang începe să
locuiască în acel spațiu, ascunzânduse de ceilalți doi ocupanți temporari
ai acestuia, întreținând în singurătatea sa diverse acte auto-erotice –
momente de drag, de voyeurism și un
(faimos) episod ce implică un pepene (asta în caz că se întreba cineva de
unde s-a inspirat Luca Guadagnino
cu recenta scenă controversată a piersicii din Call Me by Your Name).
Ultima sa apariție de pe parcursul lungmetrajului oferă cheia
cea mai clară de înțelegere a acestui
personaj însingurat, căruia i se oferă extrem de puține detalii biografice în cadrul filmului: după ce încă
o partidă de amor este consumată între May Lin și Ah-jung (care se
mutase la rândul lui în apartament,
în mod clandestin, fapt ce provoacă o serie de episoade comedice în a
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doua jumătate a filmului ce amintesc le, infirmitatea și mâncarea (explicade gag-urile lui Charlie Chaplin), pe te excelent în acest video-eseu): Kang
care el o urmărește de sub pat, Hsiao- pare să călătorească în Tailanda penkang așteaptă ca agenta să plece pen- tru a efectua un tratament pe bază de
tru a-i ocupa locul în pat, furând un acupunctură (care nu doar amintește
sărut tănărului bărbat încă adormit. de afecțiunile sale din The River, dar
În spatele acestei povești stă însă care se pare că i-a fost realmente
seria de apartamente și spații goale, necesar actorului), și, cu acest prilej,
moderne și austere, care construiesc apelează la o tânără escortă masculio bună parte din topos-ul filmului nă, Non (Anong Houngheuangsy, în
— personajele intră și ies din aceste rolul său de debut), un emigrant din
spații reci și moarte, dominate ade- Laos a cărui viață extrem de modessea de o tăcere mormântală (de altfel, tă este observată în paralel până în
lipsa dialogului este o marcă a cine- momentul întâlnirii acestora. După
maului lui Tsai Ming-liang), a căror ce iau cina într-un restaurant anoostilitate face ca idenim, cei doi se desea unui cămin să pară
part și revin la viețile
NI SE ARATĂ CĂ
imposibilă, determilor. Astfel poate fi
nând personajele să EMOȚIA PUTERNICĂ descris firul narativ ce
pară dezrădăcinate SE POATE PRODUCE străbate cele două ore
ȘI ÎN ÎNTÂLNIRI
— o temă și o metade cinema (peste un
PASAGERE CARE NU
foră pe care cineastul,
sfert de oră din acesMAI APAR DREPT
la rândul lui marcat
tea fiind ocupat de
SFÂȘIETOARE SAU
biografic de mutao scenă în care Non
DEMORALIZANTE
rea sa din Malaezia
gătește pe cărbuni
DIN CAUZA
CARACTERULUI
natală în Taiwan în
într-o bucătărie sărăLOR TRECĂTOR, BA
tinerețe, o va folosi
căcioasă). Însă, în ciuCHIAR DIMPOTRIVĂ.
cu predilecție.
da suitei de referințe
Deși unele dintre
către filmografia preversiunile ulterioare ale lui Hsiao- cedentă a autorului, a senzației foarkang îl surprind în relații heterose- te specifice de spleen și izolare urbaxuale, fundamentele queer ale per- nă care permează și o bună parte
sonajului rămân puternic înfiripate din Days, aici se produce o ruptuatât în Vive L’amour, cât și în Rebels ră neașteptată: și anume, în timpul
of the Neon God (1992) ori The River îndelungatei secvențe intime ce se
(1997), în care relația dintre acesta consumă între cei doi bărbați, specși familia sa joacă un rol mult mai tatorul se simte inundat de un senimportant în economia scenariu- timent de tandrețe copleșitoare ce
lui. Aceste filme constituie o trilogie se menține până la finalul ultimuinformală. Însă, în Rizi, la fel ca în lui cadru. Nu întâmplător, filmul a
Vive L’amour, Kang este nu doar sin- câștigat premiul Teddy la Berlinale
gur — nu este văzut interacționând — cel mai important trofeu queer al
cu absolut nicio persoană — ci este circuitului festivalier.
surprins, de cele mai multe ori, stând
În loc să agațe în această întâlniinert în interior, întâi într-un apar- re improbabilă între doi bărbați din
tament și ulterior într-o cameră de medii și spații cât se poate de îndehotel. O excepție notabilă este un părtate, a căror trăsătură comună
cadru hand-held, în prim-plan, în este statutul lor tranzitoriu și dezcare protagonistul este urmărit în rădăcinat (unul este un turist, celătimp ce se plimbă pe străzile aglo- lalt un emigrant), ennui-ul și senzația
merate din Bankok.
de vacuum existențial caracteristice
Acțiunea este minimală și aici, iar operei sale (unde putem observa, de
dialogul se desfășoară în compania altfel, o puternică inspirație din triunor laitmotive precum apa, oglinzi- logia modernistă a lui Michelangelo
CRONICI.

Antonioni), Tsai Ming-liang optează aici pentru o viziune optimistă,
aproape transcendentală. Ni se arată
că emoția puternică se poate produce și în întâlniri pasagere care nu mai
apar drept sfâșietoare sau demoralizante din cauza caracterului lor trecător, ba chiar dimpotrivă. Iar tăcerea,
ca semnificant al lipsei de comunicare, poate fi conotată pozitiv drept lipsă a necesității acesteia într-un context erotic sinergetic.
Un element decisiv în această schimbare tonală: atunci când se
despart, Kang îi dăruiește lui Non,
în camera de hotel, o cutiuță muzicală pe care tânărul o va derula de
câteva ori în secvența finală a filmului, așezat la colțul unei intersecții
austere: melodia este tema muzicală principală din Limelight (1952),

drama semi-autobiografică târzie
a lui Charlie Chaplin (un eșec de
box office și criticat în momentul
apariției, recuperat între timp drept
film-cult). Nu întâmplător, Limelight
este un film în care un actor bătrân
predă practic ștafeta către o tânără
dansatoare. Dacă zvonurile îngrijorătoare despre starea de sănătate a lui
Lee Kang-sheng (pe care Tsai Mingliang o explorează artistic în câteva
din filmele sale precedente) sunt date
crezării, se deschide o serie diversă de
întrebări și speculații legate de parcursul uneia dintre cele mai legendare colaborări artistice ale cinemaului
contemporan, atât în ce privește parcursurile lor individuale, dar și cupletul lor artistic.
Însă, indiferent de ce-ar urma
să se întâmple (în fond, cineastul

amenințase cu retragerea sa după precedentul său lungmetraj de ficțiune,
Stray Dogs, din 2013), Days este o
reușită remarcabilă a carierei lui
Tsai Ming-liang, în care nu doar își
sedimentează cele mai consistente
direcții și laitmotive și se arată, poate, mai necompromițător ca niciodată în alegerile sale stilistice și formale,
ci dovedește, mai ales, faptul că, prin
resemantizarea propriului său vocabular cinematografic, reușește să nu
se cantoneze în manierism.

UBU CHANTEUR

O

Răzvan Rocaș

nouă stagiune a nat. Cazurile W. B. Yeats și Catulle
Teatrului Național Mendès, prezenți în acea seară a
a d u c e o n o u ă debutului din data de 10 decembrie
producție care poartă semnătura 1896, sunt exemplare. Astfel, textul
Adei Milea, rețetă pe care instituția o avea să prefigureze mișcări ulterioafolosește deja de câțiva
re precum modernisani și care se bucumul, suprarealismul,
PIESELE ADEI
ră de un mare succes
dadaismul sau teatrul
MILEA SUNT ȘI
la public. De această
absurdului.
ACUM SAVUROASE,
În reprezentația
dată, artista se inspiDAR ARTISTA PARE
de
față se poate
ră din textele scriitoSĂ-ȘI FI PONDERAT
observa
o schimbare
rului simbolist Alfred
CARACTERUL
nuanțată de abordaJarry, cunoscut pentru
LUDIC, CEEA CE
NU ÎNSEAMNĂ
re față de spectacolele
seria de piese care-l au
CĂ NU SUNT ÎN
cu care Ada Milea și-a
ca protagonist pe Père
CONTINUARE LA
obișnuit publicul, atât
Ubu. De remarcat este
FEL DE INCITANTE.
scenic, cât și tematic.
tocmai reacția istoriPrezența lui Gábor
că provocată printre
spectatori. Odată cu premiera celei Tompa la cârma spectacolului e desmai cunoscute dintre textele seri- tul de puternică. Colaborând pentru
ei, Ubu Roi, publicul a fost deopo- a doua oară cu teatrul clujean, după
trivă ultragiat și profund impresio- montarea din toamnă a Furtunii,

acesta aduce o notă de sobrietate și
o cu totul altă atmosferă, prezervând
stilul inconfundabil al cântăreței, dar
oferind, de asemenea, o nouă dimen45

siune dramatică întregii producții. are la fel de incitante. Cu toate acesCei doi protagoniști sunt Ubu, tea, există o piesă foarte interesaninterpretat de Adrian Cucu, care tă care are ca laitmotiv un anumit
este imaginat sub forma unui rege vers: Now is the winter of our discondecăzut care caută să devină slugă a tent. Pe lângă semnificația simbolică,
cetățenilor, lustruinîn corelație cu decădedu-le încălțămintele,
rea lui Ubu, care acum
ARMONIE EXISTĂ
dar care prin spirise află pe cea de mai
ATÂT LA NIVELUL
tul său năbădăios se
jos treaptă, nefiind de
DISTRIBUȚIEI, CÂT
decide să devină sluniciun folos nimănui,
ȘI LA NIVELUL
gă unui singur stăun aspect mai imporCONSTRUCȚIEI
pân. El este secontant este acela că verDRAMATICE. TOTUL
dat de soția lui, Mère
sul reprezintă o repliSE MENȚINE ÎN
Ubu, interpretată de
că din Richard III, o
PARAMETRI OPTIMI,
FĂRĂ SINCOPE
actrița Anca Hanu,
trimitere directă la
ORI ALTERNANȚE
cea care reușește să
opera bardului din
DERANJANTE ALE
concentreze întreaga
Avon, textele lui Jarry
RITMULUI.
atenție scenică, fiind
fiind pline de alupilonul principal pe
zii mai mult sau mai
care se bazează, cred, succesul aces- puțin ironice la adresa pieselor lui
tei producții. Pe lângă extraordinara Shakespeare. Astfel, se păstrează intesa versatilitate, alegerea este remar- gritatea ideatică a scriitorului francez,
cabilă și prin modul în care actrița dar se adaugă, aș zice, un nou nivel
reușește să completeze umorul inge- complexității compoziționale.
nuu al lui Adrian Cucu, cei doi forScenografia este semnată de
mând un cuplu scenic formidabil.
Carmencita Brojboiu și de regretaÎn plan secund îi puteți obser- ta Alexandra Constantin, cea care a
va pe Sânziana Tarța, una dintre cele colaborat la mai multe dintre spectamai bune actrițe pe care le are la ora colele produse sub egida Adei Milea.
aceasta teatrul clujean, respectiv pe Ele construiesc în jurul personajeRadu Dogaru, una dintre cele mai lor o lume după propria înfățișare a
bune voci ale trupei, un obișnuit protagoniștilor: decadentă, mizerabial publicului, atât din spectacolele lă, sugestivă fără să fie stridentă, apeNaționalului, precum și din mun- lând mai degrabă un soi de minimaca sa în spațiul independent. Ei lism scenografic, alegând să insereze
reprezintă contraponderea pe care câteva elemente fără să aglomereze
o folosește Gábor Tompa pentru a întreaga scenă. De mișcarea sceniechilibra întregul habitat și prin care că s-a ocupat Andrea Gavriliu care
dejoacă planurile personajelor sale reușește prin coregrafiile sale să îmbiși prin care creionează lumea absur- ne cele două direcții ale reprezentației
dă în care trăiesc aceștia, un univers — caracterul ludic al Adei Milea și
întors cu susul în jos. În fapt, aceste tonul sobru a lui Gábor Tompa —
extravaganțe pot constitui adevărate oferind atât fluiditate, cât și diversicomentarii sociale care nu i-au fost tate întregului act.
străine scriitorului la final de secol
Ubu în concert este o producție
XIX și ne sunt cu atât mai puțin care continuă politica Teatrului
nouă, precum statutul pușcăriașului Național, dar prin care se rupe întrcare intenționează să se întoarcă în o oarecare măsură de ceea ce a făcut
detenție unde duce un trai mai bun în ultimul timp. Comic, vesel, dar în
decât cel din libertate.
același timp ponderat, această nouă
Piesele Adei Milea sunt și acum propunere vine atât ca o completasavuroase, dar artista pare să-și fi re, dar și ca o compensare la oferponderat caracterul ludic, ceea ce ta pe care o are instituția în prezent.
nu înseamnă că nu sunt în continu- Spectacolul este antrenant, fiecare
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După Alfred Jarry și Gábor
Tompa
Spectacol-concert de Ada
Milea
Cu: Adrian Cucu, Anca
Hanu, Sânziana Tarța, Radu
Dogaru, Miron Maxim,
Cătălin Herlo, Cristian
Rigman, Mihnea Blidariu,
Dan Chiorean, Adriana
Băilescu, Elena Ivanca, Irina
Wintze, Angelica Nicoară,
Cornel Răileanu, Ioan Negrea
Regia: Gábor Tompa
Cântece de: Ada Milea și
Anca Hanu
Mișcare scenică: Andrea
Gavriliu

element fiind bine dozat. Armonie
există atât la nivelul distribuției, cât
și la nivelul construcției dramatice. Totul se menține în parametri
optimi, fără sincope ori alternanțe
deranjante ale ritmului.
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THY VEILS - NEORADIANT

S

ub impulsul căutării
unei noi experiențe a
muzicii electronice din
scena românească, Thy Veils aduce
cu sine o interpretare contemporană a ceea ce înseamnă ideea de performance. Gândit pentru a fi un tot
unitar, proiectul Thy Veils înseamnă
mai mult decât un concert. Este în
primul rând un spectacol auditiv și
vizual al cărui scop este crearea unei
atmosfere meditative, cu un fir narativ ce îndreaptă publicul către un viitor utopic, un spațiu ireal și fantezii digitale.
Lansarea albumului Neoradiant
din 2019 demonstrează progresul său
conceptual, trupa devenind cu adevărat un proiect eclectic și actual ce
îmbină muzica ambientală, instalații
artistice și dans contemporan, transformând tipicul concert de muzică
electronică într-un live art performance. Neoradiant celebrează tehnologia printr-o nostalgie față de
un viitor deja trecut, reușind să creeze o senzație de déjà vu față de un
moment ireal. Această sintaxă atipică este atent urmărită de la prima
piesă, cea care anunță o temă recurentă de-a lungul întregului album,
și anume, lumina, „resplendent”
însemnând chiar luminos, strălucitor. Astfel, Resplendent transmite
experiența originii digitale și setează
ambianța necesară contemplației, stare ce configurează întregul spectacol.
Experiența luminosului este principalul ghid care transpune publicul în
diversele aspecte ale stării meditative, punctul central al acestei călătorii fiind Neoradiant, piesă ce poartă
numele albumului.
În final, One Endless Trail of

Cristina-Delia Frunză
Sunsets închide arhitectura sonoră a
albumului și ne reîntoarce către primul punct al acestei odisei digitale. O
nostalgie a începutului, One Endless
Trail of Sunsets este construită sub
forma unui colaj de versuri din poeziile lui Pablo Neruda, precum Unity,
Triangles sau The Tree is Here, Still, in
Pure Stone. Astfel, impulsul creator al
lui Daniel Dorobanțu face ca albumul Neoradiant să exploreze ceea ce
Thy Veils numește „the vast expanse
of everything”. În ceea ce privește un
live performance al albumului, piesele de pe Neoradiant sunt construite pentru a fi îmbinate cu efectele
vizuale proiectate în sală. Prin această sinteză, spațiul devine abstractizat, stilizat, iar realitatea este astfel transpusă în lumea universului
Neoradiant. Elementul care face posibil sentimentul de nostalgie este tocmai tonalitatea, întrucât aceasta este
sursa familiarității în acest context
atipic ce dorește să transpună publicul într-un viitor trecut. Tonalitatea
trezește familiaritate și susține astfel
coerența narativă a pieselor, ascultătorul păstrându-și într-o bună măsură dreptul la predictibilitate, spre
deosebire de muzica atonală care
îndepărtează complet centrul tonal,
deci, aparența de coerență. Mai mult,
prin această atelă a instalației, publicul este „instalat” în atmosfera creată, pereții sălii de concert devenind
brusc culori lichide, imagini urbane ireale, clădiri nesfârșite și imagini microscopice. Pentru a balansa senzația de preamult tehnologic,
vocile fluide ale Alirei Mun, Dorei
Gaitanovici și Manuelei Marchiș
sunt armonizate cu fluxul electronic
și adaugă întregului concept o nece-

sară sonoritate caldă și umană. Astfel,
albumul propune publicului să participe la un alt tip de concert, mai
precis, la un spectacol eclectic și contemporan ce își respectă promisiunea sincretică. În consecință, întreaga construcție oferită de Thy Veils
devine cu adevărat un live art performance, după cum au și demonstrat la Gărâna Jazz Festival în 2017,
unde au cântat mai multe piese de pe
actualul album precum In Brightness,
Trancing, Neoradiant, Timeshards și
Towering the Void, toate fiind disponibile online. Elementul de noutate prin care proiectul Thy Veils s-a
consacrat în această nișă este tocmai
experiența live art performance-ului.
Sub perspectiva eclectică a lui Daniel
Dorobanțu, Neoradiant urmează să
fie extins și în sfera cinematografică
printr-un lungmetraj Sci-Fi.
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ULTIMA ZI DE HOSTEL
Adrian Schiop
Sau poate ar fi mai frumos să
povestesc toată ziua aia, ultima zi de
hostel,
so, toată ziua mă simţisem singur,
mă trezisem cu o senzaţie nasoală de
frig şi singurătate, probabil visasem
ceva în legătură cu asta şi când deschisesem ochii singuratatea din vis
alunecase firesc în singuratatea din
lumea reală, faptul că trebuia să plec
din hostel şi că în hostel distracţia se
terminase de o bună bucată (acum,
când scriu asta, stau într-un pat de
motel şi ascult muzică la radio),
în fine, când am intrat în bucătărie am avut o senzaţie de linişte stranie, nimeni nu ţipa, nu trântea tigăi, nimeni nu mai dormea pe
jos, cum obişnuia să facă până nu de
mult indianul Abbas, nebunul hostelului, da, era clar că cheful se spărsese şi că era cazul să o iau încet spre
motelul ieftin la care Vasi plătise deja
pe o săptămână, pentru mine, Cristi
Faţă Rea şi el,
dar nu, nu aveam chef de Vasi,
aşa că am pretextat că am de înregistrat ceva muzică de la engleji ca s-o
mai întind puţin prin hostel,
în fine, toată ziua aia mă simţisem singur şi mă gândisem să-i dau
un mail lui Stefan şi să-i povestesc ce
sordid arată hostelul din care poporul
a plecat, cu zece oameni prin camere
şi mesele din curte pustii ca nişte câini uzi şamd, aşa preconizam să înceapă mail-ul meu, cu o tristeţe ieftină,
de Heartbreak Motel,
în fine, mă trezisem târziu, pe la
11, şi apoi înregistrasem ceva house,
treabă care îmi luase o 1/2 de zi, pentru că scula pe care înregistram nu
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lucra decât pe viteza normală – iar
John, proprietarul hostelului, îmi
stătea pe creier pentru că în ziua de
dinainte îl anunţasem că plec şi prin
urmare nu mai plătisem pentru zilele următoare şi de câteva ore eram pe
naşpa acolo, motiv pentru care evitam să-mi scot moaca din cameră şi
s-o plimb prin faţa lui John,
pe urmă am auzit ceva zgomot
de motor afară şi când am ieşit i-am
descoperit pe Nicoleta şi Miță, dobitocul de văru-so – însă pe nici unul
din ei nu-i simţeam prieteni, ba
chiar de Miță mă lega o vagă antipatie reciprocă, de la o întâmplare când
comisese o glumiță ireductibil idioată: Cristi Faţă Rea îi facuse nu ştiu
ce serviciu mărunt şi Miță, în mare
formă, îl răsplătise cu un „să creşti
mare… frumos… voinic... şi să nu te
mai pot recunoaşte de atâta frumuseţe”, râsesem aproape o oră, era destul să văd Faţa Rea a lui Cristi ca să
începem amândoi să râdem, stăteam
la o masă cu poporul şi când ne întâlneam privirile hohote în serie, Cristi
discret în barbă, eu cu toată gura, chit
că jenat, nimeni nu înţelegea de ce
râdem, Pete chiar mă întrebase dacă
sunt in regulă, crezând că mă făcusem din nou –
însă asta fusese cu mult timp in
urmă, când hostelul era aglomerat ca
o conservă, nu cu zece oameni închişi
prin camere şi cu mese ca nişte câini
plouaţi, sau cu mine pretextând că
am de înregistrat ceva muzică, ca să
mai trag de păr o zi în hostel, treaba
luându-mi totuşi prea mult timp, în
raport cu John care-mi stătea desigur pe creier – ceea ce, finalmente

şi în disperare de cauză, m-a făcut
să-i cer lui Nicoleta-Trotineta să mă
lase să-mi înregistrez casetele pe scula ei deşteaptă, cu două viteze, ca, la
naiba, să mântui odată povestea cu
muzica, să mă văd ieşit din ea,
dar, surpriză, în timp ce mă străduiam să scap din povestea cu muzica, a apărut Cristi cu englejii şi cu
Hiro, plecaţi într-o excursie cu scop
turistic prin împrejurimi, la fix au
apărut, cu grupul de suport Cristi
puteam să mă simt confident destul,
puteam chiar să dau ochii cu John şi
să-l întreb de una alta, cu Faţa Rea a
lui Cristi lângă mine eram ca femeia
la telefon, nu contează că Cristi era
muci şi puţea ca un butoi de bere,
nu contează că lucrurile continuau
să se lege prost, chinuit, şi că singurul lucru care se putea face în condiţiile date era să crăpăm nişte beri,
şase, într-o plictiseală groasă, tâmpă, ca-n romanele ruseşti, doar eu şi
Cristi deja muci, amândoi stând afară pe trepţi, eu făcând glume idioate,
„Cristi, tu nu mă mai iubeşti”, Cristi
uitându-se la mine cu o privire stupefiată, căsca ochii mari şi râdea,
oricum, mi-era clar că nu aveam
nici o şansă să mă îmbăt, băusem cu
o seară înainte şi până să mă fac avea
cu siguranţă să mai treacă o grămadă, plus că beam şi mă simţeam tot
mai plictisit, plictiseală de-aia groasă, sufocantă, suficientă sieşi, nici
suflete nu intră nici suflete nu ies,
plictiseală-s-o-tai-cu-cuţitu,
în fine, apoi pe terasa din faţă
a apărut Andy poponarul cu Hiro
(Hiro era frumos şi mă obişnuisem
să-mi placă), habar n-am ce-şi spu-

neau, distanţa era prea mare ca să aud
ceva, şi asta mă făcea să mă simt şi
mai singur, şi iată-l pe Miță căutând
un CD cu Tudor Gheorghe ca să-l
pună la scula lui deşteaptă, cu două
viteze, plictiseala devenind în punctul ăsta oribilă, ca o serată românească în exil,
apoi a apărut pe acolo şi mutra
gravă a lui Pete care încerca să comunieze cu rădăcinile româneşti, dar în
mod evident nu înţelegea nimic,
decât viorile alea marţiale, care semnalau profunzimea, eu mă uitam la
Andy poponarul şi la Hiro şi îmi
plăcea de Hiro cum stătea ghemuit pe prispă, cu umerii adunați de
frig și mâinile mâinile băgate adânc
în buzunarele hanoracului, Andy
gesticula ceva, iar Hiro asculta privind concentrat la un punct aflat pe
pământ, mi-ar fi plăcut să mă bag în
seamă cu ei, dar mă simţeam prea
timid pentru asta şi tot ce-mi rămânea de făcut era să aştept ora 10, ca
să mă duc în Jupiter –
puţin conta că de fapt nu eram
în dispoziție de Jupiter şi că în absolut, dacă aş fi avut de ales, m-aş fi dus
într-un club de house şi acolo să beau
vinul râsului şi al uitării dansând în
neştire, lent, cu aceleaşi mişcări reluate la nesfârşit, autizându-mă în muzica aia ca-ntr-un drog – dar un club
de house era posibil doar în absolut,
în lumea reală singura opţiune era
Jupiter, însă până să ajung acolo trebuia s-o mai frec grămadă prin hostel, iar în hostel era frig, la fel de frig
înăuntru ca afară, întrucât câinele de
John nu vroia să bage căldură, doar
în bucătărie ce era mai cald, se făcuse noapte şi era tot mai frig şi parcă
mai multă singurătate, ha ha, „spectralizând lumea”, cum ar zice prietenul Ovidiu, căci era atâta singurătate acolo, în noaptea aia, că poporul
se strânsese în grupuri mici, purceluşele făcuseră zid compact în jurul
lui Vichi, Math comunia pe sec cu
irlandezul, în vreme ce nevasta-sa îşi
târâia piciorul bolnav în jurul lor, iar
Andy poponarul şi Hiro dispăruseră
probabil în cameră, pentru că nu-i

puteam vedea nicăieri, şi asta făcea
plictiseala şi mai inconfortabilă, mai
fără ieşire, chiar dacă aş mai fi băut
un bax de bere,
drept pentru care la 9 m-am dat
dus la Pak’N’Save, doar ca să fac timpul să treacă, cred că m-am fâţâit prin
supermarket mai mult de o jumătate de oră, cumpărând o grămadă
de lucruri stupide sub un leu, ciocolată de-aia proastă cu margarină,
gumă de mestecat, un set de creioane chinezeşti, un scotch la care sigur
aveam să-i dau o utilitate cândva şi
fireste alte şase beri pe care, până la
10 jumate le-am crăpat în întregime,
doar eu şi gaura neagră Cristi, în aceeaşi plictiseală mortală, aşteptând să
se întâmple ceva, poporul să se hotărască să iasă afară, să bea vinul râsului şi al uitării în Jupiter, ca-n vremurile bune,
însă în seara aia nimeni nu vroia să iasă afară, doar eu, Cristi Faţă
Rea şi bețivul de Math, care – era clar
– n-avea nici un chef de mine sau
Cristi, dar avea nevoie de un grup de
suport ca să nu fie nevoit să bea singur (teama asta de a bea singuri o au
toți bețivii), şi pe drum Math facea
conversație stupidă, care sunt vecinii României care e capitala, let me
guess Budapest etc., clar că n-avea
chef de engleza noastră de 500 de
cuvinte, clar că Math vroia atât, să
se facă praf într-un pub, n-avea în
nici un caz chef de poveşti de 500
de cuvinte şi cu atât mai puţin să
bea vinul râsului şi al uitării într-un
club ca Jupiter, şi de aia, împreună cu
Cristi, a sucombat rapid în cel mai
ieftin pub, Backsters,
aşa că din punctul ăsta încolo miam continuat călătoria singur – dar
puţin îmi păsa că-s singur, în definitiv toată ziua fusesem singur şi era
cam acelaşi lucru, so, am plătit ăia
cinci parai ca să intru şi mi-am luat o
bere la litru cu care m-am aşezat la o
masă goală, chiar lângă ring, era clar
că Jupiter se futuse ca distracţie pentru turişti, jale mare în Jupiter, vreo
zece oameni pe ring, alţi patru care
jucau biliard şi ceva mai mulţi care

beau pe la mese, foarte probabil ca
eram singurul străin si deci nu aveam
cum să mai fac sens acolo, sezonul se
sfârşise de mai bine de o săptămână şi
cine mai rămăsese nu putea fi decât
emigrant, disperat din Asia de Sud
sau loser ca Math, însă povestea asta
nu lăsa în mine nimic, gândeam toate astea la rece, inert, luciditate de-aia
tristă, inutilă, oribilă, de care poţi să
scapi abia după ce eşti muci –
dar asta era problema, că terminam deja al doilea litru de bere şi nu
reuşeam să mă îmbăt sau măcar să
ies cumva din pasivitate, nici chiar
Chop Suey nu reuşise să mă scoată din mine şi să mă arunce pe ring,
priveam la trupurile oversize din jur
şi asta nu lăsa în mine nimic, ca niciodată, atâta doar că la al treilea litru
începusem să mă simt confortabil în
singuratatea mea, „ca melcul în singurătatea lui”, eu în hanoracul larg ca
parașuta şi în jurul meu o grămadă de
trupuri bete şi cu sânge cald, tipi tipe
nu mai conta, tot ce-mi transmiteau
era asta, că aveau cu toţii sânge cald şi
în definitiv nu-mi doream mai mult,
îmi eram agreabil mie însumi şi asta
era destul, nu aveam chef să mai trimit zâmbete catre populația maoră,
nu aveam nici măcar chef să dansez,
aveam chef doar să stau în singurătatea mea ca melcul în singurătatea
lui şi să mă scufund cât mai adânc
în ale mele, adică în nimic special –
şi, chiar dacă la un moment dat
aveam să mă duc să dansez, asta nu
avea să mai conteze, dans din ăla
imers, autist, în care nu mai ţii cont
de muzică şi de ritm, ci te concentrezi
doar asupra trupului pe care îl pui să
reia aceleaşi mişcări lente, la nesfârşit,
I’ve got what l need, so tell me what
you need, abia acum a început să-mi
placă cu adevarat piesa asta simpluţă, inofensivă, să mi se pară uluitoare,
poate cea mai mişto piesă hip-hop pe
care am auzit-o vreodată, însă atunci
eram complet opac, fiindcă mă mişcam ca şi cum aş fi băut vinul râsului şi al uitării într-un club de house,
repetând aceleaşi mişcări la nesfârşit,
şi puţin îmi păsa de muzica pe care
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o ascultam,
tot aşa cum puţin îmi păsa că
sunt singur acolo, mai mult, că nu
am ce căuta acolo anymore, puţin
îmi păsa până şi de băiatul gras şi cu
coşuri care mă îmbrâncise la budă,
„you, fucking emmigrant” – pumnul
lui levitând maiestuos prin aer până
când mâna miraculoasă a unui prieten îl deturnase imperceptibil făcându-l să rateze ţinta –, puţin îmi păsa
că la budă nu reuşisem să mă deschei ca lumea la şliţ şi literalmente
mă pişasem pe mine, cu două pârâ-

iaşe simetrice brăzdând pe interior
cei doi craci ai pantalonilor, puţin
îmi păsa deci de toate astea, pentru
că mă simţeam confortabil în singurătatea mea şi cu cei 20 de parai care
mi-ar fi ajuns la o adică de încă trei
beri şi, da, indiscutabil aş fi stat acolo până târziu, în zori, dacă la 4 nu
s-ar fi aprins luminile – lumea bulucindu-se spre intrare, chelnerii ridicând scaunele pe mese –
şi dacă n-ar fi trebuit să mă car,
picioarele carându-mă nu spre motelul lui Vasi, unde aveam dreptul legal

să dorm, ci spre hostel, în definitiv
aveam destui bani ca să plătesc a doua
zi, să ţin capul sus şi să mi se rupă:
pentru că, până una-alta, eram o fiinţă liberă şi cu 20 de parai în buzunar;
când am ajuns în hostel am descoperit că câinele de John luase aşternuturile, aşa că am dormit fără – târziu
şi ca prin vis am simţit cancerul de
afară, cam pe la 7-8.

ÎMI IMAGINEZ LUCRURI
DE CARE MĂ ATAȘEZ
Tudor Pop
C.

C. este ceea ce ai putea descrie
ca fiind slim thiccc. Mă gândesc la
asta în timp ce V. îmi face poze. Nu
pare să fie mulțumită de poziția corpului meu. Motivul pentru care mă
aflam seara la V. era că și-a propus să
mă deseneze. Eu purtam doar chiloți,
lucru care m-a deranjat la început,
dar apoi m-a făcut să mă simt chiar
puternicx. Când îmi arăt corpul am
un sentiment ciudat în mine. O
analogie:
C. este dragostea vieții mele. El
a întrebat un lucru foarte concret
atunci: de ce stăm întinși în pat și
ne prefacem că dormim până adormim. Nu știu să îi răspund. Pe el îl
inspiră Billie Eilish.
V. mi-a spus să stau în genunchi
și să îmi pun mâinile pe față într-o
poziție care să pară nenaturală, dar,
în același timp, comodă. Am vizualizat asta, mi-am pus mâinile pe față.
Stăteam în genunchi, gândindu-mă
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că mâinile sunt cu adevărat expresive.
V. a părut mulțumită. Totuși, a continuat să îmi facă poze. Mi-a spus să
mă întind pe jos, să îmi pun picioarele pe scaunul ei. Sub mine, o pătură
verde se presupunea că trebuie să țină
de cald. Mă gândeam doar că îmi e
frig și la culoarea preferată a lui C. V.
s-a ridicat, a pregătit foaia și a început să deseneze, uitându-se la poză.
Am rămas așa pe jos. f puternicx
în poziția aceea. Încercam să pornesc discuții diverse despre C., dar
V. părea mult prea concentrată. Între
timp întreba ce trebuie să facă pentru
a plăcea unui scorpion. Mie ce îmi
place? M-am ridicat și am înfășurat
pătura verde, acoperindu-mi sfârcurile, spunând lucruri care mă flatează.
Eu sunt scorpion. V. este taur.
La un moment dat, V. pare
interesată de atracția mea de nicăieri pentru C. În tot acest timp, eu
vedeam corpul lui C. acoperit de o
pijămăluță. A spus că într-adevăr C.
atrage oameni. Mie îmi plăcea mult

și nu știam de ce.
Mi-am imaginat corpul lui C.
foarte difuz în lumini roșii. Apoi am
tastat în timp ce V. îmi spunea cum
e C. pe ig. Pe bară scria urmărește și
tu. Am simțit emoția ca fiori puternici în dinți.
Pe ig C. stă întins în nisip. Putem
să îl vedem astfel: întâi picioarele.
Apoi ne apropiem: îi vedem corpul
de sus. I se disting clar coastele: sub
el un model. Apoi nu vedem cum C.
se ridică. Nu putem explica cum s-a
ridicat. Eu cred că a plutit lin până a
lăsat urma în nisip.
C. este pești.
Penisul ciripedei

În acea seară, nu am dormit la V.,
dar am invitat-o pe ea să doarmă la
mine. Nu a acceptat. Spunea lucruri
în zona sunt f leneșă chiar nu mă pot
mișca. Apoi mi-a vorbit despre apetitul ei sexual f. ridicat și frica de a
deveni nimfomană. Eu nu am spus
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nimic. Apoi am spus: dacă mergem
la mine putem face baie dezbrăcate
așa cum am făcut atunci împreună
cu V2. A zis de altă dată.
Am ieșit de la ea din apartament.
Coboram scările cu capul în telefon.
Nu am vorbit cu V2 azi, deși e ritual în fiecare seară, așa că am sunat
video. A răspuns părând deloc entuziasmatx. V2 trăiește departe de noi.
I-am explicat situația. I-am spus
de crushul meu iremediabil pt C.
Întrebam ce pot face în legătură cu
asta. Continuam să pufnesc ușor pe
gură. Uneori, spuneam numele lui
C. și râdeam. Nu știu ce e de făcut.
Drumul până la mine acasă nu e
lung. Ascult cum V2 vorbește despre dezastre naturale.
Acasă mă dezbrac de tot și mă
pun în pat. Îi spun lui V2 că m-am
dezbrăcat complet și îmi răspunde
ok. Știu că se simte singurx acolo, așa
că doresc să creadă că eu sunt vulne-

rabilx. Știind asta, sper să se simtă
mai bine. Sunt o cârpă cu care poți
să ștergi ce nu e emoțional ok.
Mă bag în pat. În pat mă gândesc
la C. f puternic și V2 îmi spune: știi
că cel mai mare penis în lumea animalelor raportat la lungimea corpului e penisul ciripedei. Fac pe ecran
chenarul cu V2 mic și tastez asta.
Tot ce iese din mine este
acoperit.

Îi propun să înregistrăm ecranul. Eu deja înregistrez în timp ce
scrolez prin poze cu penis de ciripedă. Spun iar numele lui C. și râd.
Îi spun iar hai să înregistrăm ecranul cât timp dormim și apelul continuă – asta după ce deschidem camera și proptim cumva telefonul să ne
vedem. Tu să faci asta acolo unde ești
și eu aici. Spune de altă dată. Apoi
tăcem puțin, nefiind o tăcere inco-

modă. Cred că e obositx așa că spun
eu mă culc. Spune încă ceva și închide telefonul.
Proiecția

E mai și mie nu îmi place cu adevărat de C., dar el îmi spune că îi
place mult de mine. Mă simt incert
emoțional pentru că știu că mă place și mie mi-a plăcut mult de el.
Magnolia înghețată, narcisele... Am
dezinfectat doza de redbull, florile.
Apoi e V2 care acceptă să își înregistreze ecranul. Asta se materializează pe două ecrane de telefon mici,
unul lângă altul, proptite pe câte o
pernă fiecare. V2 înainte să adoarmă spune eu am inventat asta și eu
răspund așa e.
Telefoanele continuă să încălzească perna.

POEME
Emilian Cătălin Lungu
Un poem ce mi-ar fi plăcut să fie mai queer

mi-ar fi plăcut să fi mers o dată cu business class
să mâncăm cea mai bună mâncare din avion și să bem prosecco
– destul de posh, cum îți place ție, pentru că ești de crai bun și
să ne ținem de mână (pentru prima oară în public)
ca parte a serviciilor oferite
în mioveniul muncitoresc

zgomotul unei lopeți lipindu-se de ceafa unei bătrâne
totul e mai bun și mai frumos când vine din spate nu trăiești cu griji
și crucea ți-o faci cu limba ca să eviți orice mișcare
într-o bătaie de ceas se aude un declic & gândești
Amin
cum e posibil ca lucrurile cele mai tari
să se sfărâme atât de ușor
impact asemănătoar cu discuțiile importante pe care le avem noi în
spatele unui bloc
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la câteva sute de kilometri distanță
ce o să fie cu noi după noaptea asta
e uimitor cât de repede se poate transmite energia dintre un loc și un
altul fără un releu
craniul vibrează repetitiv de la lovitură
M-ai prins de încheietură
Puternic; tremur electrificat
un bărbat iese în pantaloni scurți la trei dimineața ca să își ia țigări
unul dintre noi își retrage mâna instinctiv
e duminică şi te vede dumnezeu

mama ascultă casete cu paula seling când aspiră
husa aspiratorului s-a umplut deja cu zeci de cântece vechi probabil la
timpul ei paula seling era un star
care acum a ajuns să cânte doar prin aspiratoare
laolalta cu praful, scamele şi câteva particule din pielea mea
vocile unei generaţii sunt acum inevitabil îngropate în sacii de aspirator,
dar nu-i nimic
se bucură de o mai mare popularitate acolo, în locul din care provin de
fapt
nu mă mai miră faptul că trebuie să schimbăm aspiratorul în fiecare an
zilele înnorate sunt cele intime

ploaia hidrolizează străzile oraşului
astăzi piaţa este adevăratul punct de acumulare al omenirii
tot astăzi tata mă ia cu el în căutarea
nu-ştiu-cărui tip de caş
mlaștina de la picioare e un nămol albăstrui
vopseaua din păr se duce mai repede decât un poem scris între două
ședințe ale aceluiași cenaclu
oamenii alunecă pe rând, iar gura de canalizare îi înghite
încerc să nu calc fețe
drag sau picioare lungi și sexy de barză

la 4 ani am făcut pentru prima oară drag
m-am dat prost cu rujul bunicii
mult pe lângă
mă îngrijorează că m-am dat atât de prost cu ruj
de fapt, ceea ce mă îngrijorează este că la 21 de ani nimeni nu mai
vorbește despre păsări
când mă gândesc la drag primul lucru cu care îl asociez e pasărea-secretar
o versiune glow-up a unei berze
sagittarius serpentarius – cum i-ai spune în termeni enciclopedici
sagittarius ca ascendentul meu
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DINCOLO DE MERII
ÎNFLORIȚI
Florentin Popa
atunci când îți dădeam drumul mâinii
și părul tău mirosind a sulf și sacoșe de plastic cu portocale
mă urmărea metri întregi
visam la miklaagard
și pentru mine înnoiai pâinea în fiecare zi
lăsând să se-aburească pâine veche peste cartofi noi
punând pâslă și lumină de ceară peste stadioane ruginite
în miezul unei mii de mii de mandale de nopți
dar nu voiam să vin
atunci când îți dădeam drumul mâinii
și mă jucam până când PCB-ul de la gamepad îmi săpa în palmă
legat cu scotch la mâini ca un gi rupt
muream de fiecare dată când mă strigai
în jocul ăsta, isolated warrior
unde ai PUȘCOCIU ATOMIC 600 și bărbierești fața pământului
de monștri mov cu mult prea multe membre
dar nu știi niciodată cât de mari sunt gropile peste care sari
aveam șase ani când mi-am smuls mâna dintr-a ta
l-au luat pe tata la spital fiindcă dăduse în dambla
și ne-am întors pe jos acasă
și a plouat îngrozitor, capacele de fanta
bătute în copaci
s-au desprins și tot orașul era încâlcit în benzi de casetofon
și florile de dovleac se topeau de rugi
și nu era curent pe nicio stradă
am găsit o baterie de nouă volți pe jumătate ruginită
lucid între frunze și irișii de benzină din noroi
și mi-ai dat peste degete
dar când am ajuns acasă am tăiat
un beculeț din instalația de brad
prin beznă
și am făcut lumină mică pentru tine
visam la miklaagard
când îți las palma să-mi scape
și fug în șlapi dincolo de magazinul
încropit dintr-un vagon de tren
unde au doar gumă și ulei
dincolo de fântâna cu ciutur
dincolo de școala veche
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prinsă cu brâu de smoală să nu crape de la cutremur
dincolo de zeci de fete cu părul prins tot mai sus
care fac roata în curtea de creșă
dincolo de ultimele partere de blocuri
cu miros de ștevie și lumina albastră de unreal tournament
dincolo de spital unde se rostogolesc
conserve de pateu și mâțișori de salcie pe pervaze
în tuse și vânt
mă trezesc gâfâind ceafa electrizată
în livada de stâlpi de la marginea orașului
cu merii tremurând în spatele gardului ghimpat
la fix 45 de grade latitudine nordică
pământul ca un pântec pe un altar de molimi
cu vântul de dinainte de vijelie
lipindu-mi tricoul ud de piele
și visez la miklaagard
când mă întorc la ea la trei noaptea pe jos
tot drumul de la un turn de piatră și altul de sticlă
o strâng la piept și îmi promit să nu fac greșelile voastre
cel mai greu lucru pe care poți sa îl faci e acasă
vino să mă vezi mamă în lumea mea
dincolo de merii înfloriți
fac one-linere penibile în powershell
și urlu la oameni în cockney
îmi fac avânt și nu știu cât de adânci sunt gropile
peste care sar
niciodată
și vreau să fac lumină mare pentru tine
nu mă lăsa mamă
să fac lumină mică
pentru tine

54

LITERATURĂ.

ZERO POEM
Valeriu A. Cuc
doar dezgustul față de tine când te întorci acasă cu
kilu de varză de bruxel, la căldurică, să dai jos cu
fărașul zăpada de pe pervaz.
zero poem căci nu poți cuprinde asta în estetismul micburghez, când te întorci acasă în cartierul de mic-burghezi
și colindele la acordeon încă se aud pe strada centrală,
cântate de o fetiță pe care abia o mai țin picioarele.
zero poem și zero respect
pentru cei care au trecut azi pe lângă bărbatul căzut cu picior rupt,
zicând că probabil e beat, care și-a sunat nevasta, întins pe jos, ca să
se scuze, că mergea să plătească facturile „da’ am alunecat pe gheață,
mi-am rupt piciorul, dar e un domn aici care a sunat la ambulanță”.
zero umanitate într-un oraș doar pentru privilegiați, care merg cu
mașina un kilometru la muncă, și nu știu cum e să stai 12 ore pe zi
făcând ture cu autobuzul, doar de frig
doar să nu stai pe stradă.
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ROBOȚELUL MEMO
ȘI MICUL MEMORIAL
AL DURERII
Sebastian Big
Cînd eram mic
Am citit
Despre
Un oraș
În miniatură
Aflat undeva
În Europa de vest.
Acum
Sunt mare
Și muncesc la o uzină
Împodobită
În costum de sărbătoare
De mare familie
În miniatură.
Acolo
Se ocupă de noi
Un băiat
Care ne spune
Tuturor
Că suntem
Copiii lui.
Și
Că are
Înclinații
Înnăscute
Pentru posturi
De conducere.
Eu mă bucur
Că avem din ce trăi
D E C E NT
Și din ce-i lua
Băiețelului nostru
Jucării
De tip L E G O.
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La fel
I-au mîncat
Ăștia
Și sufletul
Lui tata
Timp în care
Mie-mi
Era imperios necesar
Un tanc
De jucărie.
Oare va exista
În viitor
O emisiune
De divertisment
Televizat
În care
O inteligență artificială
Pe nume Lucia
Va discuta
Toate aceste cazuri
Cu tot cu reconstituiri?
Sunt înclinat
Să cred că da
Sovietele Reich-ului
Nu vor muri
Niciodată
Mamele
Tuturor
Încă pun peste iarna atomică
Borcane mari
De totalitarism.
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UȘOR DE ZIS DIN
CAPĂTUL LUMII
Diana Cornea & Georgiana Bozîntan
mă gândesc la tine
la drumeții nesfârșite
în grădină puf de salcie
și sticlă
și reflexia chipurilor în apă
Aproape de vamă
lumea a fost lăsată mică,
neatinsă
în distanță schelete metalice
•
pentru tine acționez tandru
fără a analiza emoția
visez doar nisip fierbinte și ființe
scăldate în soare
e fantezia mea
mă obosește
••
V-a prins ploaia și ați rămas așa,
să vă uitați
la Dunăre și la vapoare.
La peisajul distrus,
mai târziu.
La căldură, vă schimbați în haine uscate,
vă ascundeți sub pătura albă. Afară
totul se liniștește,
nu mai există decât fire de iarbă
agitate în vânt.
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POEME
Ioan Coroamă
am parfumat caiși

nu cred că va mai fi cineva să-mi traducă atâta lumină,
de atâtea zile numai prin grădină umblu descurajat,
am parfumat caiși și am răspuns la ce era de întrebat,
cât să-nțeleg că nădejdea dată-mi de tine cândva n-o să vină.
îmi știi toate secretele, mici zâmbete scrise pe cabină,
îți știu toate secretele, mici sunete șoptite sacadat
și îmbrățișări calme schimbate-n Unirii la automat,
cât să-nțeleg mult mai târziu că din lumină nu se face lumină.
aș fi vrut ultima oară când te-am zărit pe strada goală,
lângă școală, să-ți traduc câteva cuvinte dintr-un cod
ciudat pe care mi l-ai dat când am vorbit fericiți în tramvai,
dar nu știai că-n singurătate nu uit de moarte, și-n goană
de lumină umană îmi pierd viețile pe-un amărât de pod
creat de mine, cât tu îmi traduceai un cod scris pe-un evantai.
haide să facem din caise nectare
cine să-mi fie-n haos chemare, dacă nu tu?
și
când s-ajung din lună la soare, dacă nu acum?
haide să facem din caise nectare, iar totul
în grădină să miroasă a compot și magiun.
în loc să te caut în conversații părelnice
te caut în grabă pe-afară, ieșit din refugiu,
acoperindu-mi deznădejdea cu mantii prielnice,
fără ca nepăsarea ta să devină preludiu.
nu-mi spune că distanțarea e sora salvării
și
c-ai fugit cât să-mi protejezi jocurile interioare
doar amintește-ți că am fost părtași anulării,
iar atunci, cine să-ți fi fost în haos chemare?
haide să facem din nostalgie lentoare, pe furiș
să-naintăm spre grădină, unde lumina devine lumină.
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neînvinși după ce plantăm caiși

doar am putea colabora la o colectivă sonică,
neînvinși după ce plantăm caiși în ascunzătoare,
apoi să prefacem zăpada în arșiță dogorâtoare,
să-ntrebe mâhniți vecinii de ce n-avem viață canonică.
ei nu cunosc cum se plutește din amăgire sardonică
în efuziune mocnită, nu degeaba aflăm în ei mirare
când ne văd construind labirinturi florale în vremuri polare,
dar ei nu știu că deținem puteri de purificare atomică.
să ne declame intrigat un vecin că greșim, și oprim.
oprim muncile plăcut-istovitoare, nădăjduind
că binefacerea noastră va deveni binefacerea naturii.
însă cum ne-ar putea cineva cere să fim ceea ce nu iubim?
după fiecare oprire vom continua în fața altui vecin,
să ocrotim scena solstițială de sunetul urii.
îți dau caise-n loc de iubire

din partea sensibilității îți vorbesc magii,
nu-i vina ta că n-o deții, ci ea te deține,
iar eu îți dau caise-n loc de iubire, stagii
de rezonanță zonală îmi creez prin tine.
apune copacul când răsare fructul, mâna
mi-l va culege, apoi ți-l va spăla încetișor,
să-ți rămână răgaz să-ți tragi suflul, iar cana
cu zeamă portocalie te cheamă lângă ogor.
doar o singură zână-mi permit aici pe pământ,
și ți-aș împleti părul cât e ziua de lungă,
dar când a fost de iubit ai fugit de mine râzând,
n-aș vrea să-mi crezi că spălatul caiselor e treabă nătângă.
n-aș vrea să cred că fuga ta nu-i tot un fel de-nflorire,
dețin parfum fructat și-ofer iubire, pe mine cine mă deține?
să-nveți caisul să iubești

și vezi cum mă sculptează nevoia de vorbă vajnică,
să-mi ofer însemnătate prin radarul poamelor,
ochiul ce mă conturează să nu îmi cunoască frica,
urechea ce m-aude să nu mă știe drept mediator.
și vezi cum doar acum sunt pregătit a-ți prezenta grădina,
gazonul înlocuit cu nisip sarmatic, frunzele
roșiatice de lângă lespede difuz ne-animă,
caisul indică în ce sector s-amprentăm caisele,
iubirea de fructe e mai presus ca iubirea de oameni,
deci radarul tău a prețuit atașamentul stricat,
să nu-ți mai spun că-mbrățișarea nu-i despre prieteni
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sau iubiți, ci despre închinarea către pomul-împărat.
și-observi căldură de-ndată ce-ți prezint livada,
să-nveți caisul să iubești, iar el căldură-ți va da.

HRANA
Ioana Tătărușanu
Ai ieșit. Mama ta a fugit de lângă tine, recuperându-și puterile ușor.
Și-a lăsat capul să cadă între șanțurile
ude ale pernei, cu fruntea movulie,
cu bobițele de transpirație rece alunecând fără greutate pe linia gâtului,
pe sâni, pe brațe, până spre vârfurile unghiilor, ca o mână scoasă dintr-un lighean, izbind puternic aerul
și împroșcând pereții. Dintr-o singură zvâcnire, mama ta și-a apropiat picioarele și te-a privit în brațele
Veronicăi ca printr-o fereastră nelustruită, ca printr-un ochi gelatinos
care tremura în retina ei. Femeia
din care ieșiseși fâlfâi cu putere din
mâini și părăsi încăperea, iar eu mă
uitam deja spre ea ca spre un corp
vehicul care-și detașase remorca, purtând atenționările luminoase, fosforescente ale transportului de mărfuri
fragile, având pe umeri în loc de cap
un girofar pestriț pe care nu se disting culorile, peticit ca o față tristă
de pirat. Te zbenguiai între mâinile
Veronicăi ca într-un leagăn de carne
și în obrajii tăi se mai vedeau încă,
afundate ca după un somn liniștitor,
cutele pântecului, roșeața vânătă a
păturii de piele. Pleoscăiai ca un bot
umed de pește într-o chiuvetă seacă în timp ce mama ta a părăsit, ca o
pasăre mare și albă ridicându-se de pe
stâlpul de telegraf, salonul. În urma
ei, cearșafurile s-au mișcat o vreme,
aerisite de răcoarea dimineții, lângă ferestre și ramurile stejarului din
curte. În cameră, Veronica se rotea
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cu tine în brațe, neostenită și palidă, ocolind truse chirurgicale, cântarul pentru nou născuți, cordonul tău ombilical din care, privind
aplecat, aburii se târșâiau, moleșiți,
subțiri, spre capul patului. Legaseși
printre ele vârsta de corp, plânsetul
tău creștea într-un cântec gregorian,
capul îți tremura ca un ou în bulbucii ibricului la fiert, șerpuiai între pliurile înflorate ale bluzei Veronicăi,
picioarele tale zvâcneau din pelincă și reveneau fâșnețe înapoi, balansându-se scurt și energic. Alături, pe
un ochi de aragaz electric, moașa
lăsase într-o oală adâncă la fiert un
mănunchi de haine, după îndelungile și singurele rugăminți ale mamei
tale, când tu încă moșmondeai înăuntrul ei. Să-i fierbeți hainele! Așa
clocoteau acum faldurile rochițelor
ca de păpușă, îmbulinate și roșii, din
bumbac galben și pânză subțire, între
pereții oțeliți ai oalei adânci. În găoacea mâinilor bunicii ți-ai sprijinit pe
rând genunchii, cât vârfurile lucioase a două pere subțiri, moțăind din
tot restul trupului. Bulbucii clocotitori miroseau a curățenia searbădă de
început de viață, șerpuiau până sub
nările tale arcuite ca niște râme aerate și pitice, străbătând consistența de
alcool spitalicesc a aerului cu viteza cu
care o picătură de sudoare se prelinge
pe o tâmplă. Aerul fierbea cu ferestrele deschise, apăsător, învălmășindu-se
cu gânguritul tău, ochelarii Veronicăi
alunecau pe nasul ca un derdeluș de

piele umedă și caldă. Îți deschideai
cu greutate ochii, ferindu-te de lumina vaporoasă care pătrundea camera
oblic, lipindu-se de albeața străină
a mobilelor din salon. Îmi amintesc de toate mișcările tale, de toate detaliile camerei, de felul în care
pielea ta se obișnuia cu atingerea,
de ochii sticloși care se deschideau
numai foarte rar și atunci vioiciunea lor mă răpunea ca pe o buruiană, frumusețea vieții tale mă secătuia și mă deznădăjduia. Mă simțeam,
privindu-te pe brațul mamei mele,
ademenit, vândut, doar ascultândute și rotindu-mi ochii în tine sticleam
eu și nu numai eu, răsărea și mama
ta, pe care am văzut-o ridicându-și
brațele și picioarele ca o pasăre marină și i-am văzut degetele și unghia de
la cel mai lung deget plecând ultimul
de pe clanța ușii, am aiurat cu tine
până dimineață și ți-am vorbit despre
plecarea femeii străine, femeii purtătoare, femeii mamă. Și tu din brațele
Veronicăi amușinai aerul și brațul
lăptos al bunicii ca pe o rază cărnoasă de lumină pe care n-o înduplecai
să te redea cearșafurilor nici după
ore lungi. Eram, așezat doar într-o
rână pe marginea patului, o cameră mobilă, solidificată la primul tău
țipăt, respirând aerul respirat de tine,
bătând din inimă cu pumnul mic al
inimii tale, întinzându-mi membrele odată cu tine, absorbind praful din
lucruri, aspirând microbii din ouă,
așezând icoane pe pereți, ridicându-i
LITERATURĂ.

Veronicăi ochelarii pe nas cu degetul
mic, apropiindu-mi mâna de fața ta
ca de o flacără izbită în plin de vânt,
ca de o crestătură în dreptul inimii.
În jurul meu se întindea o pajiște
imensă, câmpia taților de pretutindeni avea garduri lăptoase cu grilaje pitice ale căror vârfuri ascuțite
împungeau aerul formând o creastă
înaltă, metalică. Pe jos, împingeam
alături de toți tații un rulou imens
de vată, pe care-l desfășuram cu mari
sforțări pe toată întinderea câmpiei, având grijă ca nicio fisură a gardului să nu rămână neacoperită de
consistența albă pe care o rostogoleam. Degetele noastre pipăiau apoi
în direcții haotice, pândind pericole
inexistente. Mi-am petrecut așa orele acelea din spital și ani în șir apoi,
scuturând lumea din jurul tău ca pe
o haină, croindu-i pliurile din jurul
feselor tale, din jurul încheieturilor și
gâtului tău ca pe niște fâșii ordonate
după mărimea ta, după structura epidermei tale moi, lucioase. Îți iubeam
pielea. Construcția ei din romburi
mici, diagonale întrepătrunse care
mi se arătau doar când ochii mi se
apropiau scrutători de după ochelari,
lipindu-se cu umezeala lor lacrimală de suprafața pielii tale. Visam deja
cum ți-aș fi mirosit centimetrii ca pe
florile câmpului de vată al taților, de
unde deasupra timpului și a răbdării
răsăriseră primele roade. Apa fierbea
cu hainele tale încă nepurtate lângă capul meu, apa mirosea a tine,
aburii miroseau a tine și pelinca ta.
Uneori erai atât de liniștită, deschideai ochii cât ți-aș fi strecurat între
pleoape un fir de ață și atunci mi se
făcea o frică groaznică, mă furnica
din creștetul capului până departe de
mine și, ieșind pe fereastră, spaima
mea ocolea stejarii frunzoși, arbuștii
pitici care împrejmuiau gardul spitalului și fremătau în jurul urechilor mamelor care-și trăgeau răsuflarea pe băncile din curte. Le priveam
în timp ce tu scheunai încă difuz
și mă gândeam, femeia aceea unde
e, pe unde își târșâiește cămașa de
noapte. Mă gândeam la picioarele

ei moi și subțiri fără s-o dușmănesc
pentru că nu o cunoșteam, fără să
stărui asupra degetului ei cel lung
în dosul ușii, desprinzându-se ultimul de pe catul alb și sfărâmicios de
la vopseaua veche. Femeia aceea se
purta ca un aparat făcându-și treaba și declanșând reacțiile unui întrerupător din mine, care nu îi repera ființa și, deci, nu-i putea judeca
plecarea. În mintea mea, dintotdeauna făcusem loc blândeții. În fața
ranchiunei și a vijeliei, mai departe de crângurile mici de ură în care
animalele se ascundeau pe după ierburi și își făceau culcuș între obsesiile mele rădăcinoase, găsisem un cerc
împânzit de lumină în mijlocul căruia mă refugiam și țineam animalele la distanță. Le șfichiuiam spinările, le altoiam labele și nasurile când
se avântau necuviincios spre lumina mea. Uneori nu pot trăi fără ea.
Alteori mă găsesc în mijlocul ei cald
ca dintr-un vis în care m-am luptat
să recunosc realitatea. Mă trezeam în
mijlocul cercului, pe spate, aterizată dintr-un lunecuș periculos, întotdeauna la pândă. Îmi mijeam atunci
ochii ca tine, încât între pleoapele
mele ar fi încăput abia un fir tânăr
de salcie, dar pentru mine nimeni nu
se speria, nimeni nu apuca blândețea
de mijlocul ei frigid, s-o învârtă, s-o
răstoarne, s-o tragă la răspundere, s-o ponegrească sau măcar s-o
neliniștească.
Veronica mi te-a dat în brațe și
și-a scuturat mâinile în aer, te lipiseși
de ea ca mijlocul de carne al scoicii
de carapace, scurmând în pântecul
bunicii, în bluza ei înflorată, după un
cotlon care să nu fi fost al lumii ăsteia, un tunel al pielii către un tărâm
cald și alb, lumina mea în lumina ta,
cercul meu deasupra punctului tău.
Ți-ai ridicat mâinile înspre sticlele
ochelarilor mei, îmi spuneam că acolo într-adevăr ai fi putut să te frigi
de carnea luminii și tocmai atunci
căldura ți-a împins un bobârnac în
frunte și, încrețindu-te și tresărind,
strângându-mi arătătoarele ca pe
capete viermuitoare și reci ale dra-

gostei noastre, vocea ta se înghesui și
își făcu loc să intre în timpanul meu,
cu viteza unui pumnal care m-a trimis pe loc în cercul meu de lumină, zgâindu-mă la animale. Acolo
am atins pupila sticloasă și umedă a
căprioarelor și le-am gonit pe femelele pline și grele de lapte către puii
lor. Aveam în ochi viclenia și răutatea celui care se întâlnește față în față
cu posesori ai bogățiilor de care el e
lipsit și aș fi vrut să storc din capetele acelea de viață picăturile albe, să
le înlănțui, un gât de perle magnific și sobru, un candelabru din dermă, înalt și rece. Dar capurile animalelor intrau mereu cu botul înainte
în cercul meu și-i zgâlțâiau razele, îi
sorbeau firele de praf ca din mijlocul
unei linguri imense în buricul căreia
eu zăceam turcește și mă gândeam la
oamenii care îmi fac rău, la oamenii
care au ce eu nu pot avea, la craterele
din aortele mele care lasă vântul să-și
fâsâie paraziții în mine.
Eram un bărbat împrejmuit de
emoții, ucis de greutatea apăsătoare a
avalanșelor continui, a fluviilor pluridimensionale care, ca valurile de spumă violente ale mării, mă izbeau în
coșul pieptului, mă pălmuiau peste
perechea mea de obraji albi și siniștri.
Fumam ca un apucat și mama
disprețuia asta la mine, alături de alte
năravuri pe care le suportase curajoasă și singură. Iată-te acum din nou
în brațele ei, eu, nesăbuitul, procreez
trebuie că gândește acum Veronica
și te strânge parcă mai puternic, mai
aproape, îmi dă ocoale largi, pe după
pat și noptieră, și mă mustră cu priviri șfichiuitoare. În brațele mele,
sunetul plânsetelor tale cutremura pelinca, mișca iconițele de buzunar de la capul celorlalți bebeluși,
trezea în mine animalele din crâng,
mișca norii, săpa în șănțulețele minții
mele, adâncind canale, scoțând din
ele un moloz otrăvitor, fiert îndelung în mijlocul creierilor mei care
supurau doar stângăcie și dragoste,
care sufocau de grumaz normalitatea și eviscerau claia de grozăvii care
nu erau emoții. Ridicam privirea spre
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tine, abandonam animalele în cercul
meu de lumină, să mă ciopârțească
de la unghii în sus. Privindu-ți ochii
subțire întredeschiși, în mine totul se
pasiviza. Nu mai aveam reacții, nu-i
viram Veronicăi la timp obiectele pe
care mi le cerea pentru tine, șervetele,
lingura lungă cu care învârtea și răsturna hainele fierte din oală și care
stătea în restul timpului sprijinită de
suportul mobil pentru săpun, alunecând uneori cu un zgomot scurt
care îmi resuscita pe loc reflexele.
Reveneam atunci cu o agilitate de
invidiat către noptieră, căutam cu
dibăcie prin sertărașele ei tot ce mi
se cerea, o hrăneam pe Veronica cu
ce apucam, vârându-i în gură câte
un colț de pâine, câte o felie usca62

tă de mandarină, peste creștetul tău
adormit înconjurat de brațele ei.
Veronica vorbea puțin, mai mult cu
tine, iar eu puteam să mă întorc la
animalele mele, în crâng, să dormitez
cu capul rezemat de stinghia patului înalt, cu picioarele bălăngănind
și ochii ațintiți spre tine. Noaptea,
femeia care se legăna cu tine în brațe
se înstrăina din ce în ce de privirea mea, îmi păreai uneori un boț
de materie plutitoare care călătorea
prin aerul camerei luminoase ziua
și noaptea deopotrivă. Eram fermecat de levitația ta, de brațele vaporoase ale Veronicăi care se depărtau
dintr-o dată, lent, de trupul tău mic,
pierdut între straturi de cearșaf, între
pături moi, cocoloșite de mișcările

tale secrete, adânci, care-mi ciuleau
urechile, mie și animalelor nesătule care-mi mâncau din lumină.
Dar nici umilința fanteziilor mele,
nici ferocitatea cu care căprioarele
și iepurii se lingeau pe bot de sângele razelor pe care le înșfăcau din
rădăcini, nici vocea caldă și persistentă în rugăminți a Veronicăi, sau
ziua – soarele usturător care zăbovea
la muchia clădirii din față a spitalului, înainte să apună, nu-mi schimbau direcția privirii. Mă uitam doar
la tine, te veneram și-mi era frică să te
ating, deși plânsetele tale îmi păreau,
cu cât mai asurzitoare și mai înalte,
cu atât mai mângâietoare și mai calde. Iar roșeața obrajilor tăi arzând în
încrâncenare mă bucura, trezea în
mine aceeași febră, aceeași agitație a
nervilor care-mi modifica trăsăturile feței și-mi tremura perii sprâncenelor în încruntări abia perceptibile.
Din visare mă trezi o dată o asistentă,
cu mâinile mici, cauciucate și gălbui,
căutând în trusele metalice o ustensilă lungă, terminându-se într-un căuș,
cât o lingură alungită într-un vârf de
polonic, ca pentru scobit, explica gesticulând frenetic, bătând aripile cu
o vigoare cu atât mai săracă, cu cât
îmi observa din mers reacțiile vagi,
ochii abia urniți, mișcările leneșe,
politicoase prin care încercam să mă
feresc din calea ei, să-i ușurez slalomul neobosit prin salonul cu doar
un pat și o fereastră întredeschisă
prin care se răsucea vântul și aducea când și când frunze de stejar pe
podeaua lucioasă a salonului. Afară,
vara toropea orașul, modela clădirile și oamenii după consistențele păstoase ale dogorii. Dar eu, cu lumina
mea binefăcătoare, orbit de adevărul vieții tale, mă mișcam ca într-o
cutie fierbinte prin salon, mă tolăneam ca într-o apă curată, proaspătă
între cearșafurile dintre care doar cu
puțin timp înainte femeia - mama ta
se ridicase cu o bătaie largă din aripi.
Și nu pe ea o căutam acolo, eu ție îți
slăveam mirosul, vocea, contururile pielii, pielițele roșcate ale ochilor,
întinse deasupra globilor minusculi,
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maro, ca o copertină.
Aceasta e prima mea amintire.
Femeia – mama ta părăsind camera, lăsându-ne singuri pe mine,
Veronica și cu tine, alături de mintea mea ca un soare orbitor, înregistrând secundele, urmărind trecerea
zilelor. Știam atunci că ești copilul
meu, simțisem din porii moi ai pielii tale, în mirosul tău călduț și fraged pe care îl strângeam acum întrun ghemotoc etanș și doar al meu,
la piept. În ziua aceea a nașterii tale
m-am născut eu. Până atunci, orice
aș fi fost, mă renegam. În ziua externării, dimineața devreme, Veronica
se cuibări lângă mine în pat. Am
ascultat o vreme zgomotul primelor
tramvaie din zi, alunecând pe Cuza
cu un zdruncin metalic, prelung.
Animalele respirau în spatele occipitalilor ceva mai liniștit, cu inspirații și
expirații egale. Mă bucuram de pacea
aceasta din vraiștea crângurilor mele
unde rar mamiferele se astâmpărau
să muște din cercul luminos ca dintr-un biscuit uscat, când Veronica își
lipi urechea de gâtul meu tuciuriu,
cu cealaltă ureche ciulită bine către
scobitura patului în care tu dormeai și mă mângâie câteva minute
bune, întrebându-mă doar când și
când nu-ți mai amintești, așa-i? și eu
într-adevăr nu mai știam nimic despre mine, în afară de mama mea și
de copilul meu, în afară de animalele mici și mari care îmi ocupau creierul și acum se odihneau într-un somn
amenințător, la căldura răsuflurilor
mamei și la lumina subțire, abia
intrată pe fereastră, a becurilor stradale care se amestecau din ce în ce cu
soarele zilei. Uitasem totul, mă scufundasem într-un recipient de dizolvare a memoriei cu pereți înguști și
alunecoși, unde din prima zi roiau
asistente, infirmiere, medici de gardă și șefi de secție, o ambuscadă în
care rătăceam ca un corp minuscul
și neajutorat, fără ieșire din propriile cercuri circumscrise mie, rotocoale
subțiri învârtindu-se ca inelele unui
copac bătrân în jurul spicului viguros de lemn, ca un corp înfofolit în

șube iarna. Unde locuiam înaintea
acelor prime nopți cu tine, din spital, nu știu. Nu-mi amintesc orașul,
m-am obișnuit abia cu priveliștea
curții în care după amiezile mamele
se aerisesc, unele cu burțile încă pline, altele lehuze. În primele zile, zgâindu-mă pe fereastră, speram s-o văd
pe mama ta, speram mai ales s-o pot
recunoaște. Nu de dor, cu atât mai
puțin din dragoste, femeia aceea trecuse ca un vehicul de semafor pe lângă mine, în dimineața toridă de vară
în care te-ai născut. Și tot într-o trecere vâjâitoare a zburat, punând aripă peste aripă și plecând. Ea și numai
ea păstra înăuntrul ei Hrana, lujerul
alb pe care nasturele membranos al
gurii tale nu-l cunoscuse și după care
tânjise din prima clipă, în țipetele
lungi, înalte care împungeau tavanul ca niște spice mutante înțepând
cerul, spintecându-l în unități diforme. Totuși, lipsa Hranei nu-ți provocase mai mult rău. Înainte să adormi, îți răsuceai o vreme năsucul între
sânii lungi și cărnoși ai Veronicăi ca
și cum i-ai fi mirosit florile colorate ale bluzei. În sincron cu animalele mele, te zvăpăiai așa un timp,
agitându-ți mâinile scurte și imponderabile și te opreai apoi brusc, parcă
pentru a asculta răspunsul din mine,
pe care animalele îl scuipau direct în
cercul de lumină din mijlocul căruia te priveam mereu. În fapt, și ele
căutau tot Hrana, ronțăind și spintecând din mine ca paraziții din organismul gazdă când te simțeau cum îți
frămânți buzele cu fiorul unei păsări
- bibilică sugând din aer, storcândul de vitaminele necesare germenilor
și gândacilor microscopici rătăcitori
ca să trăiască.
În dimineața plecării, după un
somn scurt și agitat, mă treziră cu
copitele lor căprioarele, stârnind
praful în cercul cărnii mele luminoase. Tu stăteai înfofolită în brațele
Veronicăi care se rotea nerăbdătoare
prin cameră, așteptându-mi trezirea
și încercând să-ți potolească țipetele
neobosite care traversau ca așchiile
unui foc încins încăperea. Ce înspăi-

mântătoare e viața, mi-am zis privindu-te, ce lungi și scârțâitoare unghiile ei gâdilându-mi timpanele ca puful
pernei obrajii. Cât de repede se contopesc vocea și tăcerea, îmi mai spuneam, și câți copii gânguresc și urlă
ca tine, cu aceiași decibeli în șoaptă
și în strigăt, cu aceeași forță năucitoare care trezise trei zile în șir toată
secția de neonatologie. Mă ridicasem
în capul oaselor și împachetam urmărind degetul arătător al Veronicăi
toate prosoapele, periuțele, lingurile și ceașca de pe noptieră fără să le
recunosc, înghesuindu-le doar laolaltă într-un rucsac de pânză. Eram
îngrozit. Mă dezmeticeam pentru
prima orară, după visarea celor trei
zile din spital, și nu-mi cunoșteam
viața, abia îmi recunoșteam trupul,
deși zăboveam asupra lui, privindumi lung în toaleta salonului membrele, pielea, abraziunile ei, pipăindumi nasul și zgâindu-mă la propriile
unghii ca la niște artefacte. În mintea
mea pâcloasă, îmbâcsită de gânduri și
supoziții neclare, Veronica ar fi trebuit să-mi spună ceva, să mă zgâlțâie,
să-mi urle că sunt tată, să-mi arate,
să-mi deslușească, să-mi amintească,
să bată cu pumnii la porțile memoriei mele rigide, să strige din gură
de șarpe ca după ajutor, pentru că
acum ea era singura care știa, singura care-mi luase la cunoștință subita disfuncționalitate ca pe o curiozitate sinistră care nu merita, pe lângă
trupul și mișcările tale neîntrerupte,
prea multă atenție. O formă cumplită de amnezie mă separase în două,
mă secționase în doi bărbați, străini unul de celălalt, dar care se căutau și se separau mai abitir unul de
altul, săpând între ei cratere adânci, imense, care erau gândurile mele.
Produceam cantități uriașe, nu oboseam halucinând. Fantasmele apăreau în diverse forme și momente ale
zilei, fără să anunțe și fără să fie întrerupte de niciun spasm al realității.
Intra infirmiera cu prânzul sau cu
cina, întindeam mâna după tăvile unsuroase, făcea mișcările necesare cu inteligența și dexteritatea
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roboților umanoizi, uneori chiar la
viteza potrivită, alteori alene, legănat
și în tot timpul acesta în mintea mea
se construiau anomalii, se desfășurau
imagini și peisaje, culori și amestecuri, ca pe un perete diform și viu.
Între mine și ele exista o complicitate care făcea ca tot exteriorul minții
mele să-și amplifice intensitatea, să
mă pună la zid cu mâinile imobile la
spate, să trezească pădurea întreagă
de animale din mine care mă ademenea apoi în crângurile ei întotdeauna luminoase și aerisite. Atunci urechile începeau să-mi țiuie puternic și
înțelegeam că e vremea să mă întorc,
să-i spun Veronicăi două vorbe, sămi apropii cu aceeași groază sticlele
ochelarilor de tine, îndemnându-te
ca măcar pe ei să-i atingi cu vârfurile moi ale degetelor ca niște așchii de
carne moale.
În noaptea de dinaintea plecării,
am adormit greu, chircit în mine, cu
inima bătând inegal în timp ce felinarele imense din camerele minții
mele începeau să pâlpâie în propria
lor lume, ca niște organisme care sfidau realitatea, momentele ei slabe,
de convalescență sau odihnă, cum
se întâmpla noaptea în întunericul
adânc, păstos, al camerei. Curând,
capul meu devenea un glob orbitor,
becurile nu mai pâlpâiau, ci luminau neîntrerupt, ca un verdict hotărâtor și de neînlocuit asupra lâncezelii sistemului nostru solar, a mersului
strămoșesc a nopții după zi și zilei
după noapte, prinzându-se ca într-o
leapșă închipuită de Dumnezeu. Se
făcea în noaptea aceea că-mi crescuse o burtă albă cât o bubă de uriaș,
umplută ca un sac cu un puroi străveziu, gata să pocnească și să împroaște
cu lichid murdar obscuritatea din
jur. Dar în scurt timp, în ecoul unor
sunete și fojgăieli chirurgicale din
afara cărnii mele (căci înăuntrul ei
se petreceau alte mișcări ample, caremi devastau și-mi calcinau oasele),
o asistentă m-a întins pe o parte,
fără să se consterneze de anomalia gravidității mele, și mi-a pregătit spinarea, în partea de jos a coloa64

nei, pentru inserția dureroasă a unui
ac curbat și gros, atașat de o punguță
mobilă cu ser opac din mâna infirmierei. Înghițisem o gălușcă, îmi spuneam strângând între bătături marginile plastifiate și verzi ale tărgii
și relaxându-mă din ce în ce după
impulsul brusc al acului în derma
groasă. Mă trezisem apoi răsturnat
cu fața în sus, cu sexul flasc și burta
imensă pulsând ici și colo, ca o minge
cu apă rostogolită în șuturi de la un
copil la altul. Sala se metalizase întro culoare uniformă, doar becul ca o
bortă a tavanului și pielea pântecului meu aveau altă culoare, stridentă și străină. Dar eu, un animal drag
acelor gheare mecanizate, ca un animal drag cuiva, mă lăsam atins, zgâriat, înțepat, palpat, torsionat în jurul
burții mele imobile ca o gâlmă scufundată și răsărită din mine, ca un
boboc alb de bujor în care membrele se absorbiseră, dezvelit de primele
petale verzi ca de o haină nefolositoare unei goliciuni feroce, de mamifer
care-și coace și-și priveghează Hrana.
Plânsetele tale m-au trezit în mijlocul
vâltorii minții, ca un instinct străin
de mine care îți anunța ție că urmează plecarea, că ne vom baricada între
alți pereți, eu, tu și Veronica, singura
mea memorie, singurele mele amintiri vii, cu mâini, picioare și gură. În
lipsa trecutului, erați pentru mine
ca două cârje înalte, de nedespărțit,
care-mi croiau drumul înainte așa
cum orbii pipăie pământul înainte de
a călca. Iar mie precauția și grija îmi
făceau un bine bolnăvicios de care nu
mă puteam lepăda și pe care îl acceptam și îl dăruiam și în jurul meu, cu
o bunăvoință atentă și stăpânită de
viața mea interioară, de animalul
masiv și fioros care eram pe dinăuntru. Când Veronica, în dimineața aceea, și-a strecurat sânul în afara bluzei
și l-a apropiat de buzele tale hulpave
deja sugându-i carnea flască, nimic
nu mi-a părut nefiresc, înduioșător
sau măcar dezarmant. Am coborât
treptele interminabile ale spitalului
alături de Veronica între sânii căreia
te scăldai încă. M-am așezat într-un

Tico grena, pe locul șoferului. Am
știut să pornesc de pe loc, cu ușurința
unui șofer profesionist și i-am ascultat bunicii tale vocea.
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POEME
Diana Cornea
poză cu noi doi

(băiatul libelulă
fata liliac)
intimitate când mă regăsesc în structuri strălucitoare
baby trash în hyper realitate
Saturn în constelația Balanței
păsări deasupra
ce cuprind ușor cerul

noul an 2020 va fi unul bisect

anul bisect nu este o sentință
ci o excepție de la regulă
în zodiacul chinezesc
e anul șobolanului alb de metal
șobolanul e primul animal dintre cele 12
e armonie la început

îmi lipsește inteligența emoțională
îmi e frică de ce va urma
aș vrea să ne lipim unul de altul
așa dezgustați

culori de bază: gri. alb. negru

să plâng fără să mă simt prost
o lovitură absurdă singură
naivă și sinceră
în cel mai copleșitor moment

neapărat
să fim onești
pe toate planurile
:

nu are loc

cât durează fericirea
când mă pot bucura de ea

privesc atent în oglindă
forme
tot mai clare
controlate pentru a fi desăvârșit fericită
încetinesc respirație
empatizez
împart sărut cu grație
cosmic bupkiss
poze superbe gingășie
și expunere în maieu verde sclipire
pentru oricine cere
dorește să atingă
zilele devin din ce în ce mai neînsemnate
albe. ușor de suportat
în mintea mea se derulează același moment
imagini cu rachete decolând
structuri solare înduioșătoare

anul acesta
să nu supărăm energiile

la prima zăpadă

ne-am dezbrăcat amândouă
albastre femeia păianjen
visând în etape la distrugerea turnurilor
la existențe purtate sub pământ
••

când mi-ai spus că nu mai poți să trăiești
am răspuns *și eu.
ce frumos ne conectăm
pe scări prinse în folie de aluminiu
băiatul ne dă cartea pacer
și senzația spațială
în îmbrățișare
aici e vorba de atenție
*
în realitate
nu simți lucruri așa intens
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implozie pe balcon
rece. dorință la inimioară
*
cu gândul spre
loc însorit
pe vegetație abundentă
cad trupurile noastre
gemene• poze skina 102
- păstrează culoare – verde smarald

unde reflecția
aduce atât de mult
- păstrează filmul
cu cadre roșii în care totul
se sfârșește
într-o casă mică cu pereții mânjiți
pe dinafară

POEMS
Diana Dupu
Pseudonym

A small man tried to put a face on Elena Ferrante
But the face would not stick
Naples denies but a few who know its rione
Its baba flavored poverty
The twirls of dough in Pizzeria di Matteo
Does it surprise anyone
That when a woman asks to stay behind her words
A man would so laboriously dismiss what she wants
Ah the face and breasts and ass of Elena Ferrante
Men must know
Men must find things to hold on to
In front of literature so strong
In front of words so heavy
I am her and every woman
Who hasn’t read her is still her
My mother’s name is Elena Ferrante
And so is my grandmother’s
I do not belong to small men
I am not theirs to mask or unmask
My words will compromise their violent ways
And echo through the days and nights of centuries to come
And as we choke on our poison after we’ve sold the Earth
Elena Ferrante will have won
Anonymous and omnipresent
Like the dream of a dream.
The F Word

I love women who say
They’re not feminists
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Because they want men to like them
Women who say
Feminism is bullshit
And then move on
Meek & muted
Have you ever wondered how much
Your sensibilities have been tainted
Dearest
When you grew up reading men
Watching men leading nations
And speaking from high pews
While your mother told you
To be beautiful and unobtrusive
To keep your head down
To have many children
The commandments of submission
All the while girls your age are disfigured with acid in India
But fuck feminism
In an Egyptian market you’re as likely to be sexually harassed
As you are to see spices
But fuck feminism
Countries, rivers, ships and cars
Are all totemically women to men
Playthings
Conquests
A woman dies at the hands of a man every minute in Romania
But fuck feminism
I love women who say they’re not feminists
These frail, contrary creatures
Whose spirits have been bleached of self awareness
Yes girls
They will sell you, your mothers and your daughters for a dime
But fuck feminism
Behind every hard working Japanese man there is a woman
That got fired once she notified her supervisor she was pregnant
Fuck feminism
Please do continue to pull the heart strings
Of every cunt hungry nobody
By swearing off the F word
And promising with religious abandon
To never have a thought that is your own
And might bother a man
Sweetie
I’ll say it with you
Fuck feminism
My birthday is October 3rd

Autumn has a certain smell
Old age wrapped in mediocre cigars
A hot night on the Aegean shore
Contemplating starlight and rubbish
I used to dream of being
The artist’s apprentice
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Muse
Confidant
But after a certain age
I realized that some things are best
Self made
Even if poorly
Yes
Autumn has a certain smell
I float out of my body to look at myself
Sitting on a balcony in Greece
Wearing my melancholic predisposition
And not much else
I’d like to say I’m beautiful
But beauty is something else
Lunar craters
Cosmic voids
The loud roar of a dying star
That turns to a hush
That turns to a hum
And I whisper to the night that holds me
In its palm
That autumn has a certain smell
And my husband places his lips on my nape
In agreement.
Testimonial

I remember you were 33 pa
And you cried at Titanic
It was the 2nd time you saw it
And you’d made me watch it with you
The same man who beat his wife
Until she ran out of the house
Wailing like a heartbroken banshee
You were 33 and handsomely depressed
A sensibility so strange
That 6 year old me could never understand
What it meant to be violent
While swearing you were in love
What it meant to be cruel
While unfolding so softly
What it meant to be smart
But also never sober for more than half a day
You watched Jack Dawson sink so slowly
And cried in silence as if
It was actually you
Did you mind that I saw you
And never forgot
Later on you drove me around
On a pointless search
My dog Max
Had been hit by a car
You’d known he was dead
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And yet you kept driving in circles
Because that was love
That was loyalty
I sometimes wonder about
Thermodynamic miracles
About your happiness elsewhere
Without me
But you do not
Despite trudging on morosely
In a cloud of abuse
You said yes to what came
And cried in front of your daughter
And looked for a dog that was dead
And drank time to a halt

POEME
Florentina Gavrilă
working the machine

baia din tren are întotdeauna câte un neajuns
acum te poți spăla pe mâini este hârtie, dar nu se trage apa
și nu se scurge nicăieri
se adună în recipient până se umple — trenul se zguduie și ești
împroșcat cu pișat
nimeni nu s-a căcat încă acolo
toată lumea cu gențile sub scaune
se apleacă ca și cum ar scoate gena de sub poale
oameni întinși pe jos pe culoar
încă 11 ore jumătate în acest scaun
5:18 PM

cu paltonul întins peste picioare cu un picior rezemat de scaunul
de lângă
mă simt ca o domnișoară necioplită din secolul XIX ce stă
crăcănată necuviincios pe canapea
vino dragul meu am să-ți cânt ceva la
pian sau poate la vioară
am să fac baloane din gumă
am să-ți vorbesc în franceză
6:09 PM

în copilărie îmi puneam unghii de hârtie peste unghiile mele le
lipeam cu scuipat
îmi puneam gumă de mestecat peste dinți
erau albi și guma mă făcea să vorbesc altfel
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și orice e în afara mea a fost întotdeauna
bine
6:12 PM

e ora 6 pm simt că este ora 11 pm
de ce-mi faci asta soare
[arăți altfel din unghiul ăsta]
6:33 PM

o fetiță a întrebat ce limbă se vorbește în brăila
6:47 PM

când o să mă vezi fericirea ta ca pișatul ăla care dă pe-afară în
tren
7:26 PM

dacă îmi tai mâna nu mor dar dacă îmi tai capul mor
7:29 PM

fetița mă întreabă ești copil sau adult
nici eu nu știu micuțo
7:42 PM

ce îi face pe necunoscuți să-mi vorbească adesea
8:17 PM

giving to myself from myself
out of love for myself
8:54 PM

de ce în celălalt tren sunt oameni mai cool
9:22 PM

la bibliotecă
bună ziua aș dori să prelungesc cartea asta
9:29 PM

sorry, was today your birthday?
9:40 PM

uneori uit că reflexia nu e opacă
crăciun fericit nanu și nana

o fetiță de vreo lună
se uită cu groază la tot ce nu poate distinge
ca o fantomă cu cercei
aude o limbă care va fi și limba ei
limba asta dintre toate limbile lumii
și fratele ei de doi ani știe deja să se ducă la ea și să îi spună
țții-aaiii fată
și aude o hărmălaie continuă și de nedescris
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care se aude mereu în această perioadă a lunii
cu precădere în această zi
în fiecare an
în fiecare an în această zi același lucru mi se întâmplă
pentru că am trăit aici dintre toate locurile
și am vorbit limba asta dintre toate limbile
și trebuie să trec printr-un joc de cărți de opt ore
după un joc de cărți de opt ore
din care ies pe cauțiune
decid să nu mai vin aici nici măcar în trecere
Înapoi

[kuoleman puutarha]
pateul ăsta de culoarea pielii de bebe
te sun vorbim nițel pleci să stai cu prietenii tăi uiți să închizi
telefonul mai stai puțin te aud vorbind
mi se pare intrusive așa că mă opresc
la magazin toți tipii ăștia bine care mă intimidează cu bărbile lor
și hainele lor frumoase și mă văd
cum cumpăr brânză și pateu și pufuleți și mă simt prost dar îmi
zic ia mai du-vă-n pula mea
când colo ajung la casă și ei doar cu chipsuri și cola
păreți cineva până vă văd lista de cumpărături
m-am tot dat cu autobuzul dar nu s-a îndrăgostit nimeni de mine
nu am mai luat tramvaiul am mers pe jos două ore
ghiozdanul apăsându-mi umerii
[mi-ai zis că-ți plac omoplații mei]
îmi irosesc gândurile pe tine
un nou poem

slăbisem robinetul și slăvisem o vacă
te strâng de gât te trag de păr
niște zoaie de bine
un bine ai venit perpetuu
și când ascult melodia aia parcă niște bule de săpun se lovesc de
pereții minții mele și se sparg
ți-am zis c-o să plouă
cineva cândva o să-mi scrie
nu vreau să mai am corp
haide să existăm doar în internet
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PLOILE RECI
FRAGMENT

Bogdan Coșa
Când o văzu în pijamale în pragul ușii, o întrebă mirată:
— Acu’ se scoală oamenii normali, tu, copilă? La ora asta?
Mădălina dădu din cap
acceptându-și cu ușurință vina și își
trecu bretonul după ureche. Se scăpa pe ea, dar îi era rușine de vecină
să se așeze deasupra căldării cu zoaie, așa că înaintă încet spre ușă, tot
mai convinsă că trebuie să meargă
în grădină. Margareta o urmări de
la marginea patului, întorcând capul
mare și greu.
— Auzi? Unde-i dusă bunică-ta... ?
Nu știi, așa-i?
Bătu cu palma salteaua care se
arcuia în lături sub greutatea ei, de
parcă ar fi vrut să dea concretețe
cuvintelor.
Bunica ta, care doarme în acest
pat.
Fetița ridică din umeri încălțând
o pereche de șlapi din plastic, și sendreptă spre ogradă târșâindu-i.
Rămasă singură din nou,
Margareta se mai întinse după o
napolitană de post; și-o îndesă pe
toată în gură, apoi mestecă încet,
satisfăcută, cu inocența unui mamifer ierbivor, privind cu o curiozitate blândă la ceștile și paharele din
bufet, fără să-și întrerupă gândurile din fugile lor.
Redeveni atentă abia când sentoarse Mădălina. Limba îi aluneca
pe gingii, unsă cu margarină.
— Vezi că ți-o lăsat de mâncare,
îi indică ea o farfurie acoperită fetiței.
Pe marginea sobei. Bunica ta, care
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doarme în acest pat.
Mădălina ezită, dar până la urmă
puse farfuria pe masă și aduse dintrun dulăpior un plic mare de Vegeta,
din care presără generos peste cartofii sleiți.
— Așa-ți plac? Cu de-aia peste
tot, peste tot?
Mădălina dădu din cap.
— S-o trezit Bia? întrebă fetița
după ce înghiți de câteva ori, simțind
privirea Margaretei între amigdale.
— O! Da’ de când…!
— Și ce face?
— Stă cu mă-sa, ce să facă? Tu
când erai mică ce crezi că făceai?
— Nu mai țin minte.
— Stăteai cu mă-ta.
— Toată ziua?
— Toată ziua… Dacă avea treabă, te aducea la noi.
Margareta se simți atunci
îndreptățită să ia un cartof.
Când îi văzu degetele groase în
farfurie, fata se bucură că termină de
mâncat mai repede.
Continuară să vorbească despre
lucruri pe care fetița ba și le amintea, ba nu și le amintea, până când se
auzi portița trântindu-se iar, urmată
de sunetul subțire al tablei lovită de
ciment. Margareta își șterse degetele
unsuroase de pantaloni.
Mădălina se ridică și o chemă în
casă pe bunica ei, amușinând bucuroasă mirosul familiar, de grajd.
— No, care-i baiu’ aici?
— Eu am venit și nu mai știu de
ce-am venit, m-am luat cu asta mică.
— Foarte bine c-ai venit, zise

Aurelia.
— Hai-napoi să mânânci,
mămoaso, adăugă Margareta, încercând să se facă utilă – aici, pe scaun
–, și bătu ca și mai-nainte cu palma pe locul la care se referea. Nu...?
Treaba ta. Da’ mai încolo se răcesc și
nu mai îs buni.
— Dă-i pace dacă nu mai vrea,
c-apoi îi spune lu’ mă-sa c-am obligat-o, și iară se mânie. Termină-i tu,
Margaretă, zise bătrâna împingând
farfuria mai aproape de vecina ei.
Muștele se desprinseră de
mușama, dădură un tur, apoi se
așezară la loc printre firimituri.
— Mie nu-mi trebe, tanti, am
mâncat acas’.
— Hai, că dacă nu-i mânânci îi
dau la porci. Îs prăjiți în untură și
eu țin post, mai zise ea, apoi se așeză
cu Mădălina pe trepte și începură să
desfacă boabele de porumb de pe
știulete, lăsându-le să cadă în găleată ca și când ar fi deșertat cu grijă un
borcan plin cu monede mici.
Margareta mai stătu o vreme singură în bucătărie, băgând pe rând
cartofii moi în gură și ascultând
ticăitul ceasului, apoi ieși în prag, își
încălță în reluare galoșii și salută.
— Pace bună, du-te cu Domnu’.
— No, tanti...
— Ce i-o fi trebuit Margaretii, or
nu ți-o zis? adăugă Aurelia după ce o
văzu pe vecina lor ieșind pe poartă.
Fetița ridică din umeri.
— Te-o-ntrebat ceva?
— O-ntrebat unde ești și dacă o
născut Casiana.
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— Și tu ce i-ai zis?
— Că o născut ieri seară.
— Ce i-ai zis? întrebă din nou
bătrâna, oprindu-se din desfăcut.
— Că da, răspunse și Mădălina
mai tare și îi veni să râdă; faptul că
bunica ei nu prea auzea i se părea, pe
măsură ce creștea, tot mai caraghios.
— Ei, mă tem că Ozana n-o avut

cafea cu zahăr să-i dea... Și, ce și-o zis
ea? Ia să cate cafea cu zahăr la noi. Nu
s-o întins să vadă în ibric, pe sobă,
dacă nu găsește să soarbă vre-oleacă?
Fetița scutură din cap. Ei îi plăcea de Margareta, nu vedea rostul
împunsăturilor. Cu toate astea, bătrâna continuă:
— Că n-o avut de unde! Ce n-o

băut mă-ta de dimineață am băut eu
când am venit de la lapte! Doar nu-i
dau eu cafea Margaretei…

POEME
Annemarie Ní Churreáin, traducere din limba engleză de Jessica Brenda
Rufe

Aici, pe piemontul indian,
împart o casă cu un bărbat din Grecia
care nu vorbește engleza la perfecție,
dispare cu zilele pe o motocicletă,
își lasă rufele pe sârma joasă improvizată,
jelind absența soarelui.
Sunt întinse cot la cot: cămașa lui, rochia mea de vară
de parcă s-ar cunoaște bine
iar atunci când se întoarce, mirosind a ulei de motor,
muson, țigări maro rulate,
nu avem niciun limbaj formal
pentru a ne împărți bucuria separată.
Picurând pe balcon,
o baltă albă, stranie, se adună dedesubt.
Strânge o mânecă, se uită la cer.
Îmi deschid palma pentru semnele ploii.
Scandalul

Sătenii nu s-au adunat
revoltați
în schimb, și-au continuat zilele ca înainte,
trimițând scrisori, cumpărând fructe, formând cozi la bănci după ora prânzului.
Vorbeau puțin,
dar în acel puțin zăcea mult,
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puțin era un câmp îngrădit în care era îngropat ceva extraordinar.
Nu s-au deschis altora
rezistenți
în emergențe de lumină proiectată.
Totuși,
în timp, a avut loc o retragere lentă de la voioșie;
împachetarea hainelor noi ale împăratului, pentru totdeauna.
Doar stejarii gigantici
vor mai trăi să-și amintească imaginația.
Șase moduri de a te spăla pe mâini (Ayliffe 1978)

pentru Comisia de Investigație a Căminelor de Mame și Prunci
1.
Mâini umede, aplică săpun și freacă palmă pe palmă,
până o spumă albă se formează ca flegma și nervii femeilor,
care, întinse printre valuri, au fost târâte înapoi
de păr și deposedate de numele lor ca să plătească greșelile
din ale lor burți, în timp ce țeseau dantelă, presau cearșafuri de bumbac,
și în fiecare săptămână își înclinau capetele în fața fetelor în post-natal
aliniate toate în față ca un rând de rădăcini pe jumătate smulse
din pământ, ținându-și încă pruncii.
2.
Freacă palma dreaptă de dosul stângii și palma stângă de dosul dreptei
pentru a te asigura că mirosul de nou-născut e șters din piele; vaporii acri
de lapte îmbuteliat, prosoape împăturite triangular, urmele reci de cremă.
Mirosul de păcat poate rămâne îmbibat ani de zile, puternic precum un vis urât
cu tranzacții, înțepături de ac, maci înfloriți pe craniu.
Miasma unui copil într-un mormânt fără nume ar putea să îți ajungă
sub unghii și să îți provoace tot felul de probleme de-a lungul vieții.
3.
Freacă-ți palmele cu degetele prinse în jurul încheieturilor
să șteargă toate urmele paterne. Nu vorbi despre cătușe.
Nu vorbi despre cicatrici. Ridică-ți capul în bătaia cerului
și lasă norii violet să se adune în ochii tăi în timp ce numele
acestor bărbați devin necunoscute iar precum păsările.
Când vezi o aripă, fluturând ca un tărâm de pagini
atinse, ia-l ca pe un semn: tații nu mai sunt.
4.
Freacă dosul degetelor de palma opusă cu degetele strânse împreună
și slăbește nodurile saloanelor de spital, maternităților, cămărilor ferecate
pline cu canistre de lapte cald și brânză vândută
la bucată, în timp ce caimacul închipuit curge
din gurile flămândelor fete umflate. Freacă coridoarele,
statuile, pervazurile. Lasă doar un cui ruginit într-un perete de cimitir.
5.
Frecarea circulară a degetului mare drept prins de palma stângă și viceversa
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pentru a dezimprima amintirea dosarelor. Curăță datele
până zilele, lunile, anii semnați de mâini lipicioase curg
ca pâraie într-un mare lac, dând mâna. Asta înseamnă
că dacă vreodată buzele ți se vor deschide să elibereze cuvântul sfânt
tot ce va ieși va fi un mușchi umed neînțeles de nimeni.
6.
Frecarea circulară înainte și înapoi cu degetele încleștate
ale mâinii drepte pe palma stângă și viceversa până se șterg liniile vieții.
Fii o soră și repetă legea ca pe un imn în chiuvetă.
Nu comemora. Nu remunera. Nu lăsa
femeia rănită sau copilul ei să vorbească într-o limba dezgolită.
Spală-te așa și scapă-ți mâinile de Mamă, Prunc, Cămin.

POEME
Sylvia Plath, traducere din limba engleză de Paul Mihalache
Lady Lazarus

Am făcut-o din nou.
O dată la fiecare zece ani
Reușesc iar.
Un fel de miracol umblător, pielea mea
Strălucitoare ca un abajur nazist,
Piciorul meu drept
Un prespapier,
Fața mea inexpresivă,
In fin evreiesc.  
Dă-l la o parte,
Dușmanul meu.
Oare îngrozesc? –
Nasul, orbitele, dinții cu toții?
Respirația acră
Va dispărea într-o zi.
Curînd, curînd carnea
Mîncată de mormînt
Îmi va fi casă
Iar eu, o femeie zîmbitoare.
Am doar treizeci de ani.
Și, ca o pisică, am nouă morți de murit.
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Acesta este Numărul Trei.
Ce risipă
Să anihilezi fiecare decadă.
Un milion de filamente.
Gloata rumegătoare de alune
Se îmbulzește să-i vadă
Cum mă dezgolesc din cap pînă-n picioare –
Marele striptease.
Domnilor, doamnelor
Acestea sînt mîinile mele
Genunchii.
Poate că nu-s decît piele și os,
Dar sînt aceeași femeie, identică.
Prima oară s-a întîmplat cînd aveam zece ani.
A fost un accident.
A doua oară am vrut
Să o duc pînă la capăt și să nu mă mai întorc.
M-am închis
Ca o scoică în carapace.
Au trebuit să mă strige și să mă tot strige
Și să culeagă viermii de pe mine ca pe niște perle lipicioase.
Moartea
Este o artă, ca toate celelalte.
Eu o fac excepțional de bine.
O fac în așa fel încît se simte ca dracu’.
O fac în așa fel încît pare reală.
Cred că s-ar putea spune că am vocație.
E destul de ușor să o faci într-o celulă.
E destul de ușor să o faci și să rămîi nemișcat.
E revenirea mea
Teatrală – în plină zi
În același loc, cu aceeași față, același strigăt
Tîmp, amuzat:
„Un miracol!”
Care mă năucește.
Este o taxă
Pentru a-mi privi cicatricele, este o taxă
Pentru a-mi asculta inima –
Chiar bate.
Și este o taxă, o taxă foarte mare
Pentru un cuvînt sau o atingere
Sau un strop de sînge.
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Sau pentru o șuviță de păr sau o fîșie din hainele mele.
Așa că, așa că, Herr Doktor.
Așa că, Herr Enemy.
Sînt opera voastră,
Sînt obiectul vostru de preț,
Păpușa din aur pur
Redusă la un urlet.
Mă transform și ard.
Să nu credeți că subestimez marea voastră îngrijorare.
Scrum, scrum –
Scormoniți și frămîntați.
Carne, os, nu e nimic acolo –
O bucată de săpun,
O verighetă,
O plombă de aur.
Herr God, Herr Lucifer
Feriți-vă
Feriți-vă.
Mă ridic din cenușă
Cu părul meu roșu
Și înghit oameni ca pe aer.
La răscruce de vînturi

Orizonturile mă înconjoară ca niște vreascuri,
Aplecate și disparate, mereu instabile.
Atinse cu un chibrit m-ar putea încălzi.
Și contururile lor fine aprind
Aerul în portocaliu
Înainte ca distanțele pe care le fixează să se evapore,
Apăsînd cerul palid cu o culoare de soldat.
Dar numai pentru a se topi și se topesc
Ca un șir de promisiuni cu fiecare pas pe care îl fac.
Nu există viață dincolo de firele de iarbă
Sau de inima oilor și vîntul
Curge pe lîngă tine ca destinul, aplecînd
Totul într-o parte.
Îl simt cum încearcă
Să-mi soarbă căldura.
Dacă dau prea multă atenție rădăcinilor ierbii
Mă vor chema
Să-mi las oasele printre ele.
Oile știu unde sînt,
Păscînd în norii lor de lînă murdară.
Cenușii ca vremea.
Fantele negre ale ochilor lor mă absorb.
E ca și cum ai fi aruncat în spațiu,
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Un mesaj confuz și prostesc.
Stau degeaba, travestite în bunici,
Numai peruci buclate și dinți îngălbeniți
Și behăituri răgușite.
Ajung la urme de roți și apă
Limpede ca singurătățile
Care-mi curg printre degete.
Praguri părăginite de la un fir de iarbă la altul;
Pragul și tocul ușii au ieșit din locurile lor.
Despre oameni
aerul își mai amintește doar cîteva silabe ciudate.
Le repetă ca pe un geamăt:
Piatră neagră, piatră neagră.
Cerul se sprijină pe mine, eu, singura verticală
Printre orizontale.
Iarba își leagănă absent vîrfurile.
E prea fragilă
Pentru o viață în asemenea companie;
Întunericul o îngrozește.
Acum, în văile înguste
Și negre ca niște poșete, luminile casei
Strălucesc ca niște monede.
Scurtă fugă

Degetele negre ale tisei flutură:
Nori reci trec pe deasupra.
La fel cum surdo-muții
Fac semne orbilor și sînt ignorați.
Îmi plac declarațiile negre.
Lipsa de trăsături a norului acela, acum!
Complet alb, ca albul ochilor!
Ochiul pianistului orb
La masa mea de pe vapor.
Pipăia după ceva de mîncare.
Degetele lui aveau nasuri de nevăstuică.
Îmi era imposibil să nu-l privesc.
Îl auzea pe Beethoven:
Tisă neagră, nor alb,
Complicațiile înspăimîntătoare.
Capcane pentru degete – un tumult al clapelor.
Gol și prostesc ca farfuriile
Zîmbesc orbii.
Invidiez marile zgomote,
Gardul viu de tisă al Marii Fugi.
Surzenia e ceva special.
O pîlnie atît de neagră, tată!
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Îți văd vocea
Neagră și înfrunzită, ca în copilărie
Un gard de tisă al poruncilor,
Gotice și barbare, pur germane.
Morții strigă din el. Nu sînt vinovat de nimic.
Tisa, Cristosul meu, atunci.
Nu e la fel de chinuit?
Iar tu, în timpul Marelui Război,
Într-un bufet californian,
Tăind cîrnați!
Îmi colorează somnul,
Roșii, pătați, ca niște gîturi tăiate.
Ce liniște era!
Un alt fel de liniște.
Aveam șapte ani, nu știam nimic.
Lumea a apărut dintr-o dată.
Tu aveai un singur picior și o minte pruscă.
Acum nori similari
Își întind cearșafurile goale.
Nu spui nimic?
Memoria mea șchioapătă.
Îmi amintesc un ochi albastru,
O valiză cu mandarine.
Asta era un om!
Moartea s-a deschis negru, ca un copac negru.
Am supraviețuit între timp,
Punîndu-mi în ordine dimineața.
Acestea sînt degetele mele, acesta este copilul meu.
Norii sînt veșminte amalgamate, de aceeași paloare.
Margine

femeia a fost desăvîrșită.
Corpul ei mort
Păstrează zîmbetul înfăptuirii.
Iluzia unui imperativ grecesc
Alunecă în faldurile de pergament ale togii.
Picioarele ei goale
Par să spună:
Am ajuns pînă aici, s-a terminat.
Fiecare copil mort s-a încolăcit, un șarpe alb,
Unul la fiecare
Urcior mic de lapte, acum gol.
I-a strîns
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Înapoi, în trupul ei, așa cum petalele
Unui trandafir se strîng atunci cînd grădina
Încremenește și aromele sîngerează
Din gîturile dulci, întunecate, ale reginei nopții.
Luna nu are de ce să fie tristă.
Holbîndu-se din calota ei de oase.
E obișnuită cu astfel de lucruri.
Contururile ei pocnesc și se desprind.

POEME
Tomasz Różycki, traducere din limba polonă de Matylda Sokol
Campania de iarnă 2003 (pentru M.)
8.

De când ni s-a stricat lumea, reparăm acasă
cu ajutorul mișcărilor vrăjitorești. În felul acesta
se produce căldura, ridicând nesemnificativ
bara de mercur. Dezghețul. Dezghețul e cel
care în curând va învinge pereții și va ieși din case pe străzi,
arzând steagurile sale, până când va trece
epoca de gheață, iar la fundul văii
se va descoperi între pat și perete
scobită de corpurile noastre scriptura tainică.
Doar arheologul care singur își va pune corpul
după măsură, va fi cel care va putea reproduce
ritmul și va cunoaște forma literelor. Și într-o sclipire
va vedea lumea din nou: nori foarte joși,
atât de joși încât trebuie să te pui culcat, cu adevărat.
Viața interioară

E pur și simplu mai și sunt nori, ca de obicei. Ieri
am vopsit împreună camera în verde, pentru împăcare.
Complet naiv, cu copaci, râu și sticlete,
ca și cum nu ar ști ce avem în cap
și în buzunare, ca și cum nu ar ști să citească
ci doar să se suie sub rochii și să caute umbră și apă.
Ajunge doar să deschizi dulapul ca să zboare din el roiuri întregi
care se vor așeza pe tine și te vor mânca. Ajunge doar să deschizi plicurile
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și să verși asta pe masă, și vor începe să grăiască. Doamne,
din nou e mai, iar eu te voi dezbrăca și din nou
vom învăța să respirăm. Ieri m-am trezit
pe fundalul râului, și a fost așa cum am vrut să fie: era pur și simplu
un mai înnorat cu sticletele și iarba. Și am visat
că m-am trezit iarăși pe fundalul orașului,
copleșit de pământ, pur și simplu.
mai 1998
Secolul luminilor

Și aceste învățături, luate noaptea
de la meșteri orbi, doar cu degetele,
și unsuroasele obiecte pescuite din fundal
s-au întors singure. Acum din ele e viață.
Și aceste învățături, luate sub scări
cu mâinile sărate, zapisul
ferit conștiincios de lumină, scris noaptea
cu degetul pe geam și șters odată cu zorile zilei.
mai 1998
Fereastra

Lapoviță, e târziu, migdalii de martie
ai luminii și morții. De astăzi locuiesc
în respirul râului, ca și cum aș deveni un zeu
al acestor căsuțe de oase, pești sfinți și femei
cu buze vinete. Seara am început
această a doua viață. De aici se vede mai clar
fereastra și bucătăria, unde stai tu la masă
și citești. E târziu, lampa tocmai se stinge.
martie 1998
Un adevărat sfârșit al războiului

Dimineața toate trenurile s-au întors în gară
goale – puteai să dai jos pantofii și să mergi acasă
desculț. De-a lungul șinelor și nalbelor sălbăticite
cu acest ciudat sentiment de imponderabilitate,
și că obiectele găsite cântăresc de acum
mai mult: un fluier, un ceas, un aparat stricat.
Din fericire majoritatea lor existase
ca și noi, puțin sărată, în văzduh.
Și casa tot era o construcție din fire de păianjen,
care se va prăbuși la o clipire a pleoapelor.
Un moment am rămas suspendați într-un respir
cald al verii, până când copilul care suspina în somn,
s-a sculat și a văzut o grădină plină de pene.
decembrie 1998
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ECO-LITERATURA ȘI
PROBLEMA SCHIMBĂRII
CLIMATICE

Î

Ioana Oprea

ncălzirea globală și faliile din- romantice ale temei.
tre conștiința individuală și
Dificultatea întâmpinată de ecoconștiința globală referitoare ficțiune presupune senzibilizarea
la impactul oamenilor asupra mediu- cititorului față de rigiditatea datelor
lui au fost articulate în ultimii ani de științifice. Gândirea locală prevaleaextinderea umanioareză adesea asupra perlor în domeniul envispectivei globale și, în
CEEA CE ECOronmental humanities,
consecință, încălzirea
FICȚIUNEA
care și-a asumat rolul
globală nu este mereu
TREBUIE SĂ FACĂ,
de traducător în două
corelată cu o posibilă
PROBABIL MAI
direcții. În primă etarelație de cauzalitate.
MULT DECÂT ORICE
pă, a fost nevoie de o
Cititorul astfel detașat
ALTĂ RAMURĂ
adresare a situației sub
își asumă că problema
A FICȚIUNII
forma „Cum și de ce
nu este aproape de el,
LITERARE, ESTE
vorbim despre schimcauzată de el sau chiar
SĂ CONFIGUREZE
NATURA MAI
barea climatică?”, ca
reală. Într-o analiză
DEPARTE DE
întrebare de disjuncție
etică putem, desigur,
CADRAREA EI
a datelor din sfera
să stabilim gradul de
DREPT SIMPLU
consensului științific
corectitudine a unei
INDICE SPAȚIAL
și extindere a acestora
asemenea poziționări
FICȚIONAL ȘI SĂ O
în limbaj etic și antro- TRANSFORME ÎNTR- în contextul real al
pologic de către umaschimbării climatiUN ELEMENT CARE
nioare. Apoi, eco-crice, însă, pornind de
INTERCONECTEAZĂ
tica trebuie tradusă în
la ideea că eco-liteFICȚIUNEA ȘI
REALITATEA
limbaj comun, care să
ratura ar avea drept
CITITORULUI.
faciliteze înțelegerea
scop creșterea niveluși acceptarea fenomelui de conștientizare
nului la scară macro.
a impactului omuÎn acest sens, metodologia găsește lui asupra mediului, este nevoie să
literatura eco, drept obiect de medi- numim factorii care sabotează îndeere între cele două perspective, un plinirea acestui scop în fața cititorugen permisiv din punct de vedere al lui de eco-literatură.
plasării în actualitate, căci poate fi
Mai întâi, lipsa unui imaginar
extinsă în varii medii de raportare a care include elemente de proximitaomului la natură, fie că vorbim de te față de cititor. Stratul de ozon e
geografie literară, spații distopice și prea abstract în percepție. Urșii koapost-apocaliptice sau abordări mai la nu sunt pe toate drumurile. Ne
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pare rău după ghețari și urși polari,
dar nu chiar. Nu sunt aproape de
noi, nu vedem consecințe imediate
sau vreo legătură între viața personală cotidiană și eventualele consecințe
asupra lor, deci nu suntem implicați
direct. Un corespondent în realitate
care câștigă afinitatea oamenilor față
de natură ar fi copacii. Sunt comuni,
ușor de observat și ușor de transpus
în imagini afective de conviețuire cu
natura: Go hug a tree. Simpla proiectare a copacilor drept motiv central nu este însă suficientă pentru a-i
determina pe cititori să acționeze
eco în direcția protejării naturii sau
să preia sentimentul definitiv de
apartenență la mișcarea de combatere a încălzirii globale. Limbajul
în care se scrie despre copaci poate
avea, în schimb, consecințe în acest
sens. Pentru a observa practicabilitatea celor două elemente-cheie pentru succesul literaturii eco, imaginarul
incluziv față de realitatea cititorului
și limbajul aplicat, voi analiza două
volume care orientează subiectul în
jurul copacilor, precum și impactul
lor extratextual.
Peter Wohlleben scrie, în 2015,
The Hidden Life of Trees: What They
Feel, How They Communicate, în care
studiază comportamentul copacilor și relațiile dintre aceștia într-un
limbaj științific simplificat, dar care
invocă în aceeași măsură și o oarecare afectivitate față de viața fagilor

și a stejarilor, datorită personifică- sonajelor și al cititorului. Narațiunea
rii lor, unde copacii devin mai mult romanului este fragmentată în capidecât simple organisme vegetale față tole cu o poveste diferită și personade care rămânem ignoranți. În urma je distincte, dar continuitatea este
lecturii, un cititor permeabil la sen- dată tocmai de repetiția copacilor ca
sibilitatea față de natură poate fi pro- motiv central. Pluralitatea spațiilor
iectat nu departe de transcendenta- și a momentelor în timp nu face
lism și în succesiunea
decât să augmenteze
directă a lui Thoreau.
apartenența constanPENTRU CA
Problema apare atunci
tă și conștientizată la
UMANIOARELE SĂ
când simpatia față de POATĂ GENERALIZA natură. Lectura începe
PROBLEMA
subiect devine volaticu o familie de norveSCHIMBĂRII
lă. Un factor principal
gieni, apoi este proiecCLIMATICE PRIN
care influențează acest
tată în China, înapoi
ECO-LITERATURĂ
fenomen este tocmai
în Vest, în Brazilia și
ESTE NEVOIE
limbajul de tip docudin nou pe teritoriul
CA ACEASTA
mentar umanizat pe
asiatic, acestea fiind
SĂ PROVOACE
care Wohlleben îl utidoar o parte din teriSIMPATIE, SĂ
lizează, juxtapus unui
toriile parcurse până
ȘOCHEZE SAU,
fir aproape narativ
la finalul romanului.
ÎN ORICE CAZ, SĂ
SENSIBILIZEZE
despre viața copaciSpațialitatea induCITITORUL MAI
lor și relațiile dintre
ce și ideea de generaDEPARTE DE
aceștia. Astfel, deși
litate, care se traduSPAȚIUL LITERAR
informațiile sunt verice către cititor drept
ÎNCHIS ȘI SĂ
dice și ușor de supus
apartenență la imaGENEREZE UN VAL
observației empirice,
ginarul parcurs. Este
DE ASUMARE LA
capitolele sunt strucinteresant de obserSCARĂ SOCIALĂ.
turate sub forma unei
vat faptul că lectura
povești, astfel că lecnu devine aridă prin
tura rămâne doar la nivel de poves- repetiția copacului ca motiv, deși
te. Empatia față de natură durea- pare că îi construiește un profil arheză atât cât durează lectura. Ceea ce tipal în fiecare capitol, ci induce subeco-ficțiunea trebuie să facă, proba- til ideea conform căreia copacii nu
bil mai mult decât orice altă ramură mai sunt simple entități analizabile în
a ficțiunii literare, este să configure- studii botanice, ci sunt transpuși în
ze natura mai departe de cadrarea ei proximitate față de cititor, mai depardrept simplu indice spațial ficțional te decât reușește Wohlleben să îi aduși să o transforme într-un element că. Deși Peter Wohlleben se adrecare interconectează ficțiunea și rea- sează direct cititorului, accentuând
litatea cititorului.
importanța existenței copacilor și a
Aceeași idee potrivit căreia viața protejării lor, Richard Powers scrie
copacilor ar fi mai animată decât mai degrabă descriptiv decât noram crede, este preluată de Richard mativ. Scenariul previzibil în relația
Powers în romanul The Overstory, narațiune-impact asupra cititorului
publicat în 2018, care a luat pre- ar fi corelarea unui stil narativ direct
miul Pulitzer pentru ficțiune în anul cu un cititor receptiv la ideile probleurmător. Powers plasează această idee matizate și, alternativ, un stil detașat
în mod explicit atunci când intro- convoacă un cititor detașat. Totuși,
duce personajul Patricia Westerford, impactul asupra cititorului este altul:
cea care aduce în discuția academică The Hidden Life of Trees (Wohlleben)
ideea că arborii ar fi organisme soci- distanțează cititorul de asumarea fapale. Însă Powers nu centrează aceas- telor în propria realitate, în timp ce
tă idee în roman, ci atribuie subtil The Overstory (Powers) îl apropie subpermanența copacilor în jurul per- til și de conștientizare, dar și de sim-

patie față de mediul natural.
O întoarcere tematică la romantici adaptată în actualitate ar putea
depăși impactul pur descriptiv al literaturii eco asupra cititorului, transformându-l într-unul generativ. Pentru
ca umanioarele să poată generaliza
problema schimbării climatice prin
eco-literatură este nevoie ca aceasta
să provoace simpatie, să șocheze sau,
în orice caz, să sensibilizeze cititorul
mai departe de spațiul literar închis
și să genereze un val de asumare la
scară socială. Desigur, simpla simpatie față de copaci nu asigură complet și poate nici măcar semnificativ
încetinirea ritmului cu care se produce schimbarea climatică, însă poate declanșa o anume conștientizare
legată de existența problemei și poate influența activismul înspre combaterea ei.
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THE BANALITY OF
AESTHETICISED EVIL:
WATCHING ATTACK
ON TITAN UNDER
LOCKDOWN

“

Even if we’re confined
between these walls, we
can keep on living, just
eating and sleeping. But… That
would be as if… As if we’re just livestock”. These words are taken not
from a conspiracy theory opposing
the lockdown imposed in response to
the COVID-19 pandemic but from
the first episode of Attack on Titan,
the gruesome Japanese adaptation
which took the world by storm in
2013 when it was immediately hailed
as the Game of Thrones of anime. The
premise seems simple enough at first
glance: the last citadel left on Earth
fights off invading Titans, aiming to
reclaim the Paradis Island and the
land beyond. Both the manga, which
started in 2009, and the anime are
set to end once and for all this year.
Why talk about it in this context,
though? It would be more obvious
to talk about Parasyte the Maxim, the
anime adapting in 2015 the manga
running from 1988 to 1995, where
novel forms of life silently target and
infest people, turning them against
their loved ones. Just as we are now
inundated with war rhetoric about
fighting the virus and heroic first-line
workers, AoT immediately establishes that the protagonist, Eren Jäger
(Hunter), is the son of the doctor
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Cristina Diamant
who both swiftly prevented an epidemic and issued the first warning
against the fragility of walls that have
gone untested for a century. Without
spoiling one of the main twists, the
parallel between the walls and how a
vaccine builds up the immune system
holds up surprisingly well.
The response to COVID-19,
however, has been less of a contagion
narrative played straight and more of
an invasion narrative. Starting from
“man against nature”, the conflict is
now mostly framed as “man against
man”. We tend to see invasion narratives popping up when an empire
starts to fear the repercussions of violence and exploitation, in a sense,
coming home to roost. Stories such
as The War of the Worlds (1897) by
H.G. Wells and King Kong (1933)
project the unspoken fear, lending us
control over it. Early American and
European responses to China’s death
toll showed a colonial type of voyeurism, the sense that it was something
that did not fit the Western narrative
of progress and control over nature,
yet which happened to other people
living in strange places.
Far from the alien forces of
Parasyte, the coronavirus is the monster we had a hand in spreading. As
Jeffrey Jerome Cohen points out,

“[m]onsters are our children. They
can be pushed to the farthest margins
of geography and discourse, hidden
away at the edges of the world and in
the forbidden recesses of our mind,
but they always return. […] These
monsters ask us how we perceive the
world, and how we have misrepresented what we have attempted to
place” (“Monster Culture: Seven
Theses”, 20). While the US and
Europe warned against projected rising suicide rates in isolation, Japan,
the paragon of karoshi, or “working
oneself to death”, has actually seen
lower rates of suicide. Already in the
meatgrinder of late-stage capitalism,
the vulnerable are already atomized
as hikikomori or the willingly selfconfined who spend most of their
time with technology, not with people. Anime was born ready for the
lockdown and AoT, in particular, is
a timely meditation on how fear can
be harnessed by nation-states even as
danger is baked into the system, leading to sadly predictable but equally
devastating cycles of boom and bust.
Much like GoT in the good old
days, which was praised for defying
genres as the “fantasy for those who
hate fantasy”, AoT broke through as
the anime for those who had never watched anime. Its most notable
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long-term effect is making it possible
for Netflix to pick up its iconic predecessor and take it from niche unlicensed streaming service to the mainstream: Neon Genesis Evangelion or
Eva (1995-6), the mecha (anime centered on robots fighting each other)
for those who hated mecha became
an instant cult classic by raising the
question of the war machine that, like
Bartleby, the Scrivener, would simply “prefer not to”. AoT also pokes
holes into the myth of the benevolent authority worth dying for, as
elderly refugees from the Shiganshina
district are sacrificed for the sake of
the economy in a throw-away scene
in the second episode of its first season. GoT, Eva, and AoT all subverted expectations with higher stakes
and thinner plot armor than most
of their genres.
Unlike the GoT of its later days,
AoT does not shy away from exploring how its world-building breaks
down its heroes, taking its time to
explore how a protagonist comes to
rationalise genocidal revenge fantasy
that ironically seems to prove right
the early misrepresentations of their
in-group as bloodthirsty egomaniacs.
Viewers in it for the cheap thrill of
graphic death scenes are plunged into
diverging takes on a nation’s history.
Victimhood is seen as a temporary
political position, not a biological
essence, not an unimportant message in a world of casualized ancestry
tests where hyphenated identities are
increasingly visible, leading to hate
groups misusing supposedly beloved
cultural symbols as kitsch dog-whistles. As the series progresses, those
donning the uniform of the Survey
Corps with the Wings of Freedom
on the back are no longer glorified,
despite fighting off the grotesque
instinct-driven Titans roaming the
earth. Instead, they are revealed to be
the disposable controlled opposition:
the dream of boundless expansion is
meant to fail. Their main function is
to re-establish the caste system on the
island of Paradis as the only safe hav-

en against the unknowable outside, enamoured with Björn Andrésen’s
a Promised Land built upon deliber- appearance and performance in
ately forgetting about their origins in Death in Venice (1971). If anything,
an apartheid state. This worldbuild- the unmissable Prussian look of
ing element leaves its mark on its the citadel serves as a comment on
main cast: Captain Levi’s backstory how culture can be stuck in a loop
in the Underground is uncomfort- despite scientific advances prioritizably similar to the experience of the ing the military-industrial complex,
burakumin or untouchables in the proving Fredric Jameson right when
20th-century Japanese caste system. decrying postmodernity’s failure of
Just like GoT, it is implied that historicity. More and more articles
the background only seems remi- come up comparing surveillance capniscent of the West’s pre-industri- italism with a sort of tech neo-feual past while actually being a post- dalism, the newest resurgence of the
apocalyptic world. AoT’s apparent neo-medievalism of the 1980s when
pre-second Reich setthe main concerns
ting is just window
were rising inequaliPENTRU CA
dressing, not in small
ty and decentralized
UMANIOARELE SĂ
part owed to Japan’s
power. AoT dramatizenduring admiration POATĂ GENERALIZA es this very contrast
PROBLEMA
for Prussian work
between a prosperSCHIMBĂRII
ethic starting in the
ous inside comfortCLIMATICE PRIN
Tokugawa shogunate
ably walled off from
ECO-LITERATURĂ
period. As Japan tranthe desperate outESTE NEVOIE
sitioned out of feuside where wealth is
CA ACEASTA
dalism in the Meiji
extracted from. Wall
SĂ PROVOACE
SIMPATIE, SĂ
period, it modelled
Maria, a fragmentȘOCHEZE SAU,
itself after the seced hinterland starved
ÎN ORICE CAZ, SĂ
ond Reich which, like
of infrastructure and
SENSIBILIZEZE
Paradis, compensated
support, lags behind
CITITORUL MAI
for depleting numbers
the extravagant Wall
DEPARTE DE
with increased mobiliRose section of the
SPAȚIUL LITERAR
ty and shock tactics. A
fortress. However,
ÎNCHIS ȘI SĂ
significant portion of
the Paradis Island is
GENEREZE UN VAL
AoT’s character design
portrayed as if on the
DE ASUMARE LA
SCARĂ SOCIALĂ.
is Germanic, as well.
cusp of an industriOnce you start lookal revolution and just
ing for German refabout to become an
erences in anime, you start seeing empire in its own right, fitting in a
them everywhere, from facile short- wider ultranationalist trend alonghand for the seduction of evil, akin to side Strike Witches (2008), Girls und
Russian references in American mov- Panzer (2012), Kantai Collection
ies, to a dedicated alternate history (2013) or Kabaneri of the Iron Fortress
complete with its own Führer in Full (2016). If Samurai Champloo (2004Metal Alchemist (2001-2010) or with 5) was set in the Sengoku period
East and West German conspiracies and celebrated culture clash without
in Monster (2004-5), not to mention expansionist overtones, the tide has
the anthropomorphized countries of turned towards imperialist nostalgia.
Hetalia: Axis Powers (2012-present).
Japan’s post-traumatic culture
However, this lineage permeates seems better equipped than most to
even shows with a lighter mood. The explore our response to life under
1970s and 1980s were dominated siege. The kaiju genre, focusing on
by Germanic-looking androgynous giant monsters threatening entire
heroes thanks to Japan becoming cities, rose when Godzilla (1954)
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explored precarious existence in the
atomic age, blending modern technology with archaic fears as it included a Shinto-like ritual where the people try to exorcise the monster. The
radical unknowability of the kaiju
is revealed in an exchange that took
place behind the scenes of the third
instalment in the Gamera series. The
actor in the monster suit asked the
special effects director Shinji Higuchi
what he should be feeling when
encountering the little girl, only to
be told: “But…he’s just a kaiju”. The
Coronavirus and the Titans, unlike
the colonizing alien life forms of
Parasyte, are treated as amoral forces of nature with no agenda other
than what we assign them. The kaiju genre, unlike American monster
blockbusters, feeds upon a tradition
of divided allegiances: stories featuring yokai, “bewitchingly weird” creatures of folklore, often include one
willingly assuming the role of the villain so that another yokai can win the
trust of humans and end the persecution of their kind. The closest equivalent in the West for the sheer dread
the presence of yokai evokes would
be H. P. Lovecraft’s Cthulhu.
If the second Reich setting of
AoT serves as shorthand for self-sacrificing efficiency and expansionist
ambitions, it becomes even less subtle once the Eldian restorationist arc
brings in overt third Reich visual parallels, complete with ethnic cleansing. More than anything, AoT reveals
itself to be concerned with the socalled “necessary” violence swept
under the rug by non-interventionism. The creator, Hajime Isayama,
has been criticized for providing an
attractive aesthetics for Japan’s rightwing populist turn, especially since
the Prime Minister, Shinzo Abe, has
been pushing for revisionism concerning the Sino-Japanese War, as
well as Article 9, changing the selfdefence force into a de facto standing army, thus going against the same
prohibition the Weimar Republic
faced.
86

What is more, Isayama has
admitted that the character design
of the sympathetic Commander
Dot Pixis was inspired by no other
than Akiyama Yoshifuru as a respectful homage for his “simple and frugal life”, making no mention of
Yoshifuru’s war crimes when serving
as a general in the Imperial Japanese
Army in the Sino-Japanese and RussoJapanese wars or the annexation of
Korea in 1910 and the Japanese allout fight against Korean culture. The
fan base was quick to notice similarities between the beloved selfless strategist, Commander Erwin Smith, and
Erwin Rommel, the military theorist
and field marshal of the Wehrmacht.
The artist has also claimed that the
fan-favorite Mikasa Ackerman was
named after the only surviving battleship used in the Russo-Japanese
war. This loaded choice was justified
by pointing to another guarded main
female character, Misato Katsuragi
from Eva, named after a World War
II Japanese aircraft carrier. Mikasa
and Misato both step in when the
angsty protagonist fails to react,
both examples of what the character
designer Yoshiyuki Sadamoto termed
a “girl next door” from the military.
However, where Eren is anxious
to the extreme, Shinji shares the
depression of Eva’s director Hideaki
Anno and sees no point in fighting the Angels, the kaiju threatening Tokyo-3. The EVA Shinji has to
pilot, much like Eren’s titan shifter,
blurs the line between insider and
outsider, machine and organism,
mindless monster, and bio-weapon, even as both protagonists share
overbearing fathers with misguided beliefs in total control over these
weird life forms. I say “weird” rather than “strange” because they are
not simply everyday images made
unusual by the circumstances they
are encountered in. The Titans look
like malformed humans with no
digestive tract, devouring people
only to vomit them up, more like
plants than animals as their ener-

gy source is daylight, making them
unable to move at night. The EVAs
are not just robots to be piloted
like those of classic mecha such as
Gundam (1979-present), they are
cyborgs in every sense of the word.
Mark Fisher’s analysis of these distinct modes in The Weird and the
Eerie (2016) draws the line between
the weird as an insidious intrusion,
something that should not be there
and which disrupts our illusion of
control, and the eerie is a failure of
presence. The city under lockdown
is eerie, from Tokyo-3 buildings
retreating underground to empty
streets giving us a taste of the world
without or, rather, after us, prompting nihilism, while the weird can still
move us to action. There is no point
in Paradis and Tokyo-3 returning to
“normal” defined as life before contact with the weird: nothing was truly
normal before, either. They are both
revealed to be transactional societies
where life is cheap, and so the main
characters need to consider whether
there is any “home” to return to once
the kaiju is defeated.
Adaptations sometimes deliberately distance themselves from
the source material to comment on
real-life context. Parasyte, adapted
two decades after the completion
of the manga, had to write in technology not available at the time to
make Shinichi’s despair comprehensible. Eva’s controversial ending is
partly owed to last-minute changes
prompted by the March 1995 sarin
gas attack on the Tokyo subway by
a doomsday cult. A plotline that
would have been uncomfortably similar was completely scrapped, opting instead to have Shinji face headon a similar ideology to that of the
cult, the Human Instrumentality
Project, after learning not to hate
an Angel. Will AoT end by continuing to insist on striking before one
is victimized in a time of escalating tension between nation-states?
After all, it is no stranger to retconning, and its recently announced
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trailer for the final season surprised
the fan base by switching studios. As
things stand right now, it presents a
battle between voluntary extinction
and ethnic cleansing, a false dichotomy bubbling up once again now
that eco-fascism has escaped the
underground and claimed humanity was the virus, alongside its corollary, eugenics dressed up as apolitical
assessment of who is worth saving.
Either way, just as Eva remains
a cultural touchstone that signalled
the end of Japan’s unfounded optimism of the bubble economy era,
AoT is the revenant marking the
post-2008 cultural shift from the

free movement of globalized neoliberalism to the rising populism of
the far-right and the normalization
of conspiracy theories. GoT, in the
end, succumbed to the temptation
of uncomplicated crowd-pleasers,
which is why it has no re-watch value for me under lockdown. Aot and
Eva, on the other hand, tackle what
Mark Fisher termed the sense of a
cancelled future under capitalist realism. Indeed, to end on a quote from
Grafton Tanner’s Babbling Corpse:
Vaporwave and the Commodification
of Ghosts (2016), “[f ]or now we live
in the mall, but I think it’s closing
soon. There are forces outside break-

ing through the glass, threatening to
interrupt this dream we’re drifting
through, doped on consumer goods,
energy drinks, and Apple products,
climbing toward the bright light
of digital deliverance. […] Maybe
they’ll tear the whole charade down
and we can wake up to mobilize,
to make plans for an unsimulated
world, to instruct our children to
never settle for life in the haunted
mall”.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ SCRII
POVEȘTI PENTRU JOCURI
VIDEO?

P

utem vorbi despre un
proces artistic în acest
mediu? Dacă scrii
povești pentru jocuri, ești „scriitor”
sau un scrib sortit să dea viață ideilor altora? Care sunt diferențele față
de alte medii și la ce provocări te
poți aștepta? Aceste întrebări conțin
nucleul unor dezbateri ce se poartă
cu privire la o specie (relativ) nouă
de scriitori.
Prima problemă a acestei profesii este chiar includerea jocurilor în
sfera de aplicabilitate a teoriei literare. Există o școală care încearcă să
propună o știință a jocurilor independentă de orice influență literară
(Eskelinen, Juul), militând vehement
pentru o separare clară între discipline, argumentând că poveștile sunt

Daria Condor
ornamente puțin importante pentru
logica jocurilor. Poate că acest lucru
fusese într-adevăr valid în anii ‘70,
în raport cu primele jocuri video,
deși există argumente interesante
împotriva acestei perspective (Wesp,
2014). Astăzi, confruntat cu jocuri
precum Elder Scrolls, L.A. Noire sau
Life is Strange, acest argument nu mai
este deloc convingător. Înșiși creatorii de jocuri video vorbesc constant
despre importanța poveștii și despre ceea ce au încercat să transmită
prin ea. Aceste argumente sunt respinse ca elemente de „marketing” de
către teoreticieni (Eskelinen, 2001),
însă perspectiva nu pare a fi întru
totul justificată. După cum observă
Mary-Laure Ryan, există o tendință
generală de schimbare a perspecti-

vei asupra narațiunii, privită acum
ca model cognitiv cu aplicabilitate
transdisciplinară (Ryan, 2006:184).
Începând cu teoria lumilor posibile,
ficțiunea a devenit un concept mobil,
răspândindu-se în toate domeniile
activității umane, de la neuroștiințe
la spațiul corporatist. Până și producătorii de jocuri au acceptat necesitatea de a angaja scriitori profesioniști.
Tot Mary-Laure Ryan argumentează că nu toate jocurile au o structură narativă și că este necesară o
structură mai sofisticată decât simpla opoziție dintre erou și antagonist
pentru ca un joc să poată fi considerat ca transmițător al unei narațiuni
(Ryan, 2006:192). Aici mă interesează doar cele care prezintă o structură
narativă, fiindcă doar acestea benefi87

ciază de intervențiile celor care scriu
textele jocurilor video. Cu toate acestea, jocurile bazate pe narațiune constituie momentan o nișă, însă una
promițătoare: ele au unele dintre cele
mai bune scoruri acordate de utilizatori pe platforme precum Steam
și altele. Această recepție majoritar
pozitivă se datorează, poate, tocmai
faptului că ele oferă experiențe narative inedite.
În jocurile cu conținut narativ,
putem face o distincție între
elementele ce constituie firul
narativ. Există, pe de o parte,
structura narativă, adică ceea ce se
regăsește în structura jocului (și cu
care interacționează cei din spatele
cortinei) și reprezentarea structurii,
pe de altă parte, adică modul în care
jocul transmite povestea. Structurile
narative au evoluat de-a lungul
timpului. Dacă la început structura
tradițional-lineară a poveștilor
fusese împrumutată din alte medii,
există acum numeroase structuri
hibride caracteristice acestui mediu:
1) modelul string of pearls, în care
povestea rămâne lineară, dar după
fiecare „mărgea” din șirag povestea
poate fi întreruptă de explorare
sau sidequests; 2) povestea ramificată, în care alegerile pe care le face
jucătorul rămân cele mai importante, oferind mai multe finaluri
posibile; 3) modelul amusement
park, în care începutul unui capitol din poveste este declanșat de
interacțiunea cu elemente ale lumii,
nu de finalizarea unui capitol anterior şi, mai nou, 4) structura episodică în care capitolele sunt lansate
periodic, asemenea episoadelor dintrun serial TV. Cu excepția celei din
urmă, toate aceste tipuri de structuri
au evoluat progresiv cu scopul de a
imersa jucătorii tot mai adânc în
lumea jocului.
Modalitățile de a transmite
narațiunea pot și ele să contribuie
sau să dăuneze în acest sens. Acestea
pot fi, în egală măsură, împrumutate din alte medii sau pot fi proprii
jocurilor. Dintre acestea, secvențele
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cinematice sunt cu precădere subiect priile idei despre ceea ce se întâmplă
al dezbaterilor, iar unii critici susțin cu firul narativ. Astfel, tendința genecă jocurile care se bazează exclusiv rală a jocurilor cu conținut narativ de
pe această mecanică nu mai pot fi tip emergent este de glisare în afanumite jocuri, ci filme interactive. ra spațiului narațiunilor fixe. Scopul
Este pusă în discuţie și capacitatea este ca jucătorul să simtă că povesacestora de a asigura imersiunea în tea se naște din interacțiunea sa cu
joc, întrucât în secvențele cinematice jocul, nu că îi este „servită” după fiejucătorul este forţat să treacă înapoi care nivel.
la poziţia de spectator. Un alt mod
Care este însă motivul pentru
de a transmite povestea este textul obsesia aceasta a jocurilor cu imerafişat pe ecran. Problematic aici este siunea și interactivitatea? De ce i se
faptul că afișarea textului aduce îna- acordă atâta importanță acestei ilupoi acel „al patrulea perete” și dimi- zii că jucătorul controlează povesnuează iluzia imersivă.
tea? Pentru a discuta
Există însă și cazuri în
importanța elemenTOT MARYcare acest tip de mecatelor interactive, este
LAURE RYAN
nică este utilizată cu
necesar să ne aminARGUMENTEAZĂ
rezultate fascinante, în
tim că primele jocuri
CĂ NU TOATE
jocuri mai vechi care
cu conținut narativ
JOCURILE AU
O STRUCTURĂ
au ca singură interfață
propuseseră o povesNARATIVĂ ȘI CĂ
textul, lipsind orite lineară, fără eleESTE NECESARĂ O
ce element vizual
mente de interactiviSTRUCTURĂ MAI
(MUDs). Dialogul
tate, deblocată odată
SOFISTICATĂ DECÂT
ambiental, dincolo
cu avansarea jocului.
SIMPLA OPOZIȚIE
de secvențele narative
Povestea exista mai
DINTRE EROU
principale, poate condegrabă pentru a ofeȘI ANTAGONIST
tribui la augmentarea
ri un context sau un
PENTRU CA UN
senzației de imersiuscop, iar absența eleJOC SĂ POATĂ FI
CONSIDERAT CA
ne și poate transmimentului narativ nu
TRANSMIȚĂTOR AL
te informații esențiale
ar fi modificat nimic
UNEI NARAȚIUNI.
despre firul evenimendin mecanica jocutelor, mai ales jucătolui. Jocurile „moderrilor care sar peste secvențele cine- ne” încurajează însă interacțiunea,
matice sau care nu citesc textul. Din oferindu-le jucătorilor alegeri ce au
acest motiv, textul rămâne un instru- consecințe importante în economia
ment esențial, chiar dacă implemen- narațiunii, aceasta devenind la fel de
tat spre finalul etapei de dezvoltare importantă ca mecanica. Acest lucru
a jocului.
este datorat în mare parte și tehnoO modalitate foarte interesan- logiei: de exemplu, modelul structă este comunicarea poveștii prin tural amusement park nu poate exisînsuși mediul lumii jocului (environ- ta fără un mediu de tip open world în
mental storytelling), ce se bazează pe care jucătorul să fie liber să se plimdistincția „show, don’t tell”. Jocurile be. Odată cu dezvoltarea tehnoloce utilizează exclusiv această ultimă giei și apariția modelelor de strucmodalitate de transmitere a firului turi ramificate, interacțiunea dintre
narativ tind să renunțe complet la lumea jocului și jucător a devenit
orice indicații scenice sau indicii cu esențială în structura narativă.
privire la evenimente, mulțuminduApariția interactivității în jocuri
se să transporte jucătorii în univer- a fost influențată și de faptul că
sul creat și să reacționeze în fața unor acestea sunt niște produse al căror
diverse acțiuni, creând iluzia unei scop este (și) acela de a genera veniimersiuni complete în lumea jocului turi. Numărul de posibilități de a
și lăsând jucătorii să își formeze pro- juca același joc cu rezultate diferite

prelungește durata de viață a unui
joc, iar această funcție a devenit și
mai importantă în momentul în
care jocurile au migrat online, unde
după achiziționarea jocului au devenit posibile și micro-tranzacțiile, un
alt mod de a genera venituri. Aceste
venituri cresc proporțional cu timpul petrecut în joc, astfel încât prelungirea duratei de folosință a produsului devine imperativă. Din motive
financiare, producătorii au încurajat, astfel, o nouă formă narativă.
Structura episodică a unor jocuri a
fost derivată tot din acest imperativ
al profitabilității. Un joc clasic presupunea o dezvoltare de ani de zile, cu
costuri mari și cu o singură vânzare
a produsului finit. Între timp, însă,
a apărut ideea DLC-urilor (conținut
suplimentar creat pentru un joc deja
lansat, de regulă oferit contra cost)
și a continuărilor, iar apoi a lansărilor secvențiale a capitolelor din joc.
Toate acestea le permit producătorilor să scurteze timpul dintre începerea producției și lansarea produsului
pe piață. Un joc al cărui prim capitol
a fost deja lansat poate genera venituri, succesul acestuia justificând din
punct de vedere financiar continuarea producției celorlalte capitole.
Pentru jucători, jocurile bazate
pe povești sunt interesante și pentru că oferă diferite forme narative, dar, mai ales, senzația de control
asupra poveștii. Există numeroase studii despre procesul de imersiune în lumea jocului, multe dintre ele insistând asupra identificării
cu personajul principal, cel „jucat”.
În acest sens, diferite experimente
au arătat că imersiunea și identificarea cu personajul principal generează o implicare (și implicit o conexiune emoțională) mult mai mare
decât simpla observație din perspectiva spectatorului. Această imersiune este dusă mai departe de jocurile
care, în loc să propună ele un personaj principal, îi oferă jucătorului
posibilitatea de a-și construi un alter
ego virtual ce va interacționa apoi
cu lumea jocului. Identificarea este

aici și mai puternică, iar jucătorul
devine în aparență un colaborator al
scriitorului.
Desigur, această așa-zisă colaborare trebuie asumată și de cel
care scrie povestea. Din punctul
de vedere al scriitorului, asigurarea
interactivității este simultan o mare
bătaie de cap și o minunată oportunitate. Trebuie să gândești povestea
în așa fel încât aceasta să fie flexibilă, iar în punctele esențiale să-i oferi jucătorului opțiuni care să îl ducă
pe căi diferite către același final sau
către un final diferit, în funcție de
planul producătorului. Întrebarea
„ce-ar fi fost dacă...?” devine „ce-ar
fi dacă...?”, scriitorul trebuind să se

asigure că răspunsurile propuse oferă opțiuni credibile. În acest fel se
cedează o parte a independenței pe
care creatorul o are în alte medii. Cu
toate acestea, cred că acest mod de a
gândi povestea o îmbogățește, la fel
cum necesitatea de a oferi mai multe „ramuri” îi permite creatorului să
exploreze mai multe versiuni pe care
le-ar fi ignorat în alte medii.
Mai mult decât atât, întrucât singura modalitate prin care povestea
poate fi accesată este interacțiunea
cu jucătorul, mecanica (regulile de
funcționare a jocului) devine o parte
esențială ce determină modul în care
povestea poate fi spusă. Amintesc
aici un joc experimental ce ilustrea-
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ză într-un mod inedit această situație
și face uz de mecanica jocului pentru a accentua emoțiile redate de
poveste. Apărut în 2013, Brothers
este un joc în care un singur jucător controlează simultan doi frați ce
sunt protagoniștii poveștii. Fiecare
mână controlează mișcările unuia
dintre frați, însă la un moment dat
unul dintre frați moare, iar o parte a controller-ului devine inutilă.
Mâna care până atunci a fost activă
devine statică, amplificând senzația
dată de dispariția personajului din
joc. În acest exemplu, mecanica și
povestea contribuie împreună la
crearea atmosferei, efect care în alte
medii de creație ar fi mult mai greu
de obținut, dacă nu chiar imposibil.
Un alt aspect mai rar întâlnit în
mediile tradiționale de creație și pe
care jocurile îl au în comun cu filmul și televiziunea, este efortul de
echipă și deciziile luate în vederea
profitului. Chiar și în cazul în care
există un singur scriitor, deciziile
sale trebuie sancționate de directorul de creație și de producători (sau
de beneficiar dacă echipa este minimală), fiindcă scorurile pozitive din
partea jucătorilor nu sunt întotdeauna sinonime cu succesul financiar. În
plus, momentul în care un scriitor
este angajat devine esențial în determinarea impactului pe care acesta îl
poate avea asupra universului creat și a poveștii pe care o va spune.
Scenariul ideal, în care scriitorul este
angajat și consultat încă de la început, este, din păcate, încă destul de
rar. Aici scriitorul ar avea oportunitatea de a fi implicat în designul narativ, în structura lumii ficționale și a
poveștii, dar și de a defini momentele în care povestea va fi transmisă în
cadrul jocului. Adesea însă, momentul în care scriitorul este încadrat
într-un proiect este, cum spuneam,
amânat. Aportul creativ al scriitorului devine o chestiune de negociere cu dezvoltatorul și cu designerii
fiecărui nivel, în limitele deja trasate ale conținutului existent. Există și
situații în care echipa de dezvolta90

tori realizează că are nevoie de ajutor și apelează la cineva care să rezolve
incoerențele la nivelul firului narativ
cu câteva luni înainte de data lansării.
Nevoia reală de specialiști în domeniul narațiunilor este adesea ignorată sau târziu conștientizată, scriitorul
fiind forțat să joace rolul unui vraci,
mai degrabă decât cel al unui creator. În orice caz, chiar și în situația
fericită în care scriitorul este implicat de la început într-un asemenea
proiect, acesta rar are control deplin
asupra poveștii sau a lumilor create.
Ideile sale pot fi oricând respinse de
către beneficiar.
Poate cel mai mare contrast îl oferă comparația dintre a gândi structura unei cărți și a unui joc. De regulă, cărțile au o structură clar definită,
fixată în spațiul finit al paginilor care
le compun. Cititorul nu întâmpină bariere în cadrul lecturii, iar ritmul acesteia este controlat de autor.
Finalul poveștii este de regulă unic
și, odată publicată, povestea nu suferă modificări. Singura competență
necesară pentru a accesa textul este
cititul. Aceste lucruri nu sunt valide atunci când vorbim despre jocuri.
Timpul petrecut în lumea ficțională a
jocului este flexibil. De exemplu, în
jocurile de tip open world, jucătorul
nu este scos din lumea jocului la finalul poveștii, ci este liber să o exploreze oricând. Referitor tot la durata
unui joc, aceasta mai poate fi afectată și de posibilitatea producătorilor
de a fixa bariere în calea jucătorilor
pentru ca aceștia să nu poată parcurgă întregul joc într-un timp prea
scurt. Non-liniaritatea poveștilor din
jocuri și experiența jucătorilor depinde de modul acestora de a juca, iar
posibilitatea ca avatarul lor să moară
și să revină la viață afectează modul
în care jucătorul percepe povestea.
Într-un roman, scriitorul poate construi meticulos atmosfera, controlează tonul, ritmul și secvențele în
care este prezentată acțiunea. Întrun joc, fie el și liniar, deznodământul
are loc adesea după ce protagonistul
a murit de foarte multe ori înainte

să-și dea seama cum să câștige lupta. Spre deosebire de cărți, jocul se
termină atunci când condițiile pentru victorie sunt îndeplinite și acest
final poate căpăta multiple versiuni
dependente de alegerile anterioare
ale jucătorului. În ceea ce privește
competențele, abilități diferite sunt
necesare în funcție de tipul de joc
ales.
Sarcina de a scrie povești pentru
jocuri nu e ușoară, dar satisfacțiile
sunt pe măsura efortului depus.
Renunțarea la controlul auctorial
deplin în favoarea celorlalți membri
ai echipei, rezolvarea problemei ritmului acțiunii și adaptarea poveștii
la platforma pe care este redată sunt
doar câteva dintre elementele care
fac din acest tip de scriitură un adevărat exercițiu diplomatic. Cei care
acceptă aceste constrângeri au însă
șansa de a vedea cum lumea pe care
au construit-o prinde viață pe ecran.
Chiar dacă există teorii care încearcă
să distanțeze jocurile video de domeniul literar, cred că implicarea unor
specialiști din domeniul teoriei literare și al ficțiunii ar avea un efect
interesant și pozitiv asupra evoluției
narațiunilor din jocuri.
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VERSEK
André Ferenc
fertőtlenítőszag

Köhögéstilalom

hová tűntünk ha mi vagyunk az osztag
ha menni kell vagy itthon ülni végleg
az úristen pizsamában láttamoztat
ha eltörölne minket most ki véd meg

tüdőszárnyakban vacogó félelem
áruló ki legelőször felköhög
s eltéved pár elcsigázott részleten
mentség nincs a tehetetlenség örök

ha elrejtőzünk önmagunk elől is
csak koronának a sok boldog hőse
vasbeton remény szotyizva őriz
lángolunk otthon mint a rőzse

a vád az indulat s a gyász fénytelen
gyógyulásra alkalmatlan eszközök
gyöngyöző nyirok a hamis maszkokon
közérzetünk vízbe fulladt masztodon

hiába bámuljuk nem lesz új kapunk
tehetetlenségünk tombol nincs tovább
szép szemünkre új kórházat nem kapunk
csak templomszolgákat s ugróiskolát

nézd az ott völgyben lent a pánik
testtartásában sugárzó rémület
ahogy csápjaival határozatlanul bánik
mintha város lenne soks záz épület
a némaság katedrálisává válik
bólogatva rejtik nem értésüket

elég szép a rettegésünk elég szép
a nép lezárva hisz a könnye híg glazúr
ha bízni mer kifullad ha fél: egészség
s a híg fertőtlenítőszag pofánkba szúr
Durva március

Házsorok tanulnak lélegezni
Lábnyomomban fényözön
Biciklisáv köhög majd elsuhan
Egy konok templom rám köszön
Privát istenek privát nyelven
Magánbűntudatot osztogatnak
A kórházból kiengedik a vakolatot
Szájában pipetta ahogy baktat
Párologni kezd a buszmegálló
Hajnalra játékterem nő a helyén
Nyugdíjas fák tudják merre jártam
Sosem téved el a kósza szemfény
A házak néven nevezve egymást
Kérdezik hogy telt a keddi pánik
Tavaly március durva évtized volt
Túl sokan nem értek el hazáig
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THE UNEXPECTED JOY OF
MISSING OUT
Mărcuțiu-Rácz Dóra
karanténban nincs alibi, hogy
miért nem veszed fel a telefont, miért
nem küldöd hamarabb az e-mailt,
miért nem vagy gépközelben, ha
más közelében nem is lehetsz, miért
nem vagy elérhető, mit nem értesz abból
a fél megapixelnyi megalkuvásból,
amit egy webkamera másik oldaláról hallasz,
ha nem látják, hogy mivel foglalkozol a túlsó
oldalon, elmosogatsz miközben egy
Molière-darabot nézel,
az öreg szomszédodat figyeled, aki a ház körül
sétál már legalább húsz perce.
túl kevesen keresnek,
ebből jössz rá három nap után, hogy lemerült a
telefonod, sosem voltak még ennyire hasonlók a hírek,
már nincsenek se medvék, se menekültek,
se melegek.
reggel megnézed, ha változtattak-e valamit
a kijárási nyilatkozaton, este megnézed,
hány új esetet rögzítettek a tilalom óta.
éjjel azt kívánod, bár élelmiszerboltban dolgoznál,
az legalább kifárasztana, nappal arra,
sosem láttál még közelről katonát.
már régóta fáj a fejed a képernyőktől, de
még nem eléggé ahhoz, hogy kikapcsold
őket, hogy ne vedd fel a telefont, hogy ne
tedd vissza töltődni, hogy ne legyél számonkérhető, egyszerre három online eseményen
jeleztél vissza, és nem tudod, melyikre kattints,
attól nem félsz, hogy lemaradnál valamiről,
csak hogy egyszer valaki tőled is
azt kéri, írj egy rövid szöveget arról,
hogyan hatott rád a pandémia.
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POST/H/UM: A
KOMPOSZT, AMELY
VAGYUNK

A

Ana-Maria Deliu ankétja, ford. Serestély Zalán

na-Maria Deliu: Azzal
a kérdéssel nyitottam
az ankétot, hogy létezik-e Post/h/um számára Covid előtti és Covid utáni állapot, illetve hogy
milyen változásokon ment keresztül
a szerkesztőközösség a járvány alatt.
Poszthumanista arcéléből fakadóan a lapnak számos hozzáfűznivalója van bonyolult kortárs világunkhoz, ezért kíváncsi voltam, hogy
olvasottabbá vált-e jelen periódusban, vagy épp fordítva: a poszthumanizmust továbbra is fotelfilozófiának tekintik (szerintem igaztalanul).
Végül néhány olyan kérdéssel zártam, amelyek visszakapcsolnak egy
Echinox-beli, az izolációt és a független munkát körüljáró sorozathoz: Mi
a Post/h/um kiadói politikája? Milyen
túlélési stratégiái vannak a lapnak?
Hogyan gyarapszik? Milyen olvasmányokra számíthatunk a posthum.
ro-n a közeljövőben? A válaszok túlléptek az ankét tétjein, végül pedig
egy (anti)filozofikus, a kortárs poszthumán/nonhumán/virológiai valóságra érzékenyen reagáló cikk kerekedett belőlük.
Post/h/um: Nyilván számunkra is létezik egy SARS-CoV-2 előtti, illetve – amennyire ezt meg tudjuk ítélni – egy járvány utáni állapot.
De nem annyira a szerkesztői gyakorlatok szintjén, mint inkább az
általunk is művelt kritikai-teoretikus gondolkodás recepciója vonatkozásában. Hiszen a vírus olyanszerű perspektívát juttat érvényre, mint

Harawayé a társfajok, illetve bármely
biotikus, abiotikus és kiborg életforma felbukkanásáról a geotörténeti
hálózatokban. Jóllehet, két hónapja még tarthatónak tűnt az a humanista, agresszív megközelítés, miszerint a vírus a „közellenség”, amellyel
a kortárs tudományos-technológiai, biomedikális kapitalizmusnak le
kell számolnia, mára egyre gyakrabban bukkan fel az a javaslat, hogy
meg kellene próbálnunk együtt élni
vele. A transzdiszciplinaritás kései
20., korai 21. századi paradigmájából táplálkozó poszthumanizmus
egyik leágazása már a Kiborg kiáltvány óta ugyanezt állítja. A most
kialakult helyzet arra késztet bennünket, hogy erősebben tudatosítsuk a
felelősségünket szerkesztő- és gondolkodóközösségként egyaránt. Az elszigeteltségben számunkra az jelentett
kihívást, hogy ne a vírus ellen, hanem
vele közösen, vele együtt gondolkodjunk. Megértettük, hogy ma, amikor
a fasizmus rasszizmus (Trump „kínai”
vírusa vagy a romák ellen irányuló
erőszak Romániában), malthusianizmus („túl sokan élünk a földön, gyérülnünk kell”), à rebours humanizmus vagy ökofasizmus („mi magunk
vagyunk a vírus”) formájában éledezik, még nyíltabban kell fölvállalnunk mikropolitikai szerepünket a
dolgok szövedékében. Beláttuk, hogy
Mark Fischernek igaza lehetett, amikor azt állította, hogy a legkisebb esemény is szakadást eredményezhet a
kapitalista valóság struktúrájában.

Nem kizárt, hogy a technológiai-tudományos eszközökkel gyakorolt,
mindenre kiterjedő kontroll humanista gőgje szertefoszlik. Ehhez azonban egy járványnál talán többre lesz
szükség. Számunkra csak az maradt
hátra, hogy végigjátsszuk a fölvállalt
szerepet, és továbbfejlesszük a domináns gyakorlatokkal és diskurzusokkal szemben körvonalazódó alternatívákat. Az információ végül is
mindent eláraszt. A vírus tulajdonképpen nem egyéb, mint információ,
amely disszeminálódni akar. Ehhez
materiális támogatásra van szüksége. Mi, emberek vagyunk a gazdák,
a vírus materiális közege, valamint a
hordozók, a szociális távolságtartás
pedig nem más, mint az információáramlás lassítására irányuló törekvés.
Végétre maga a Post/h/um is azzal a
szándékkal alakult, hogy disszeminálja az információt, illetve hogy megteremtsen egy olyan román elméleti nyelvet, illetve játékteret, amelyet
megszállhat. Továbbra is ez köt le
bennünket, függetlenül a járványtól.
Ugyanakkor arra is törekszünk,
hogy ne alakítsuk a poszthumanizmust és a Post/h/umot az „én előre
szóltam” egyik változatává, noha akár
feljogosítva is érezhetnénk magunk
erre, hiszen a humanizmus kénytelen végre elismerni a nonhumán
ágensek történelemalakító szerepét. Vajon kevésbé érzi majd kiváltságosnak magát a humán világ?
Kevésbé lesz arrogáns? Kétséges.
Megkérdőjeleződnek a kapitalizmus
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mindenáron fejlődés és növekedés
stratégiái? Ugyancsak kétséges. De
a nonhumán mostantól nem csak a
poszthumanisták tudatát fogja megszállni. E megváltozott körülmények közepette szeretnénk aktívabban részt venni a gondtalan álmok
feldúlásában. Szeretnénk például
tisztázni, hogy a 2020-as pandémia
nem előzmények nélküli esemény,
nem az emberi fajra mért sorscsapás,
hanem a kapitalista környezetpolitikák egyenes következménye. A vírusoknak gazdatestekre van szükségük
a replikációhoz, és nemigen foglalkoztatja őket, hogy ki ez a gazda. Ha
az erdőket kivágjuk, az állatok élőhelyei felszámolódnak, és egyre gyakrabban kerülünk kapcsolatba velük.
Így a vírus átterjed a legnépesebb, 7,8
milliárd lehetséges gazdatestet számláló emlőspopulációra.
Ne feledkezünk meg a SARSCoV-2 nevéből a kettesről! A 2003as SARS-CoV-ot teljesen ignoráltuk,
mivel szélesebb skálán nem volt hatása. Egy SARS-CoV-3-nak már igen
nagy a valószínűsége. A SARS-CoV-4
pedig elég valószínű. Az lenne a tét,
hogy ne következzen be a 6 vagy a
7 is. Az apokalipszis már folyamatban van, csak slow-motionben megy
végbe. Minden esélye megvan annak,
hogy a pandémia csak ócska viccnek fog tűnni a következő évtizedek globális felmelegedésének hatásai mellett. Épp ezért a szép és világos
jövőt vagy a „normális kerékvágásba
való visszatérést” vizionáló utópikus
ábrándok nem maradhatnak zavartalanok, hiszen pont ez a „normalitás”
vezetett idáig. A poszthumanizmus
nem apokaliptikus, hanem realista. Kegyetlenül realista. Csakhogy a
valóság annyira különössé vált, hogy
a kritikai gondolkodás áramlatainak
egy jelentős része csakis utópiákkal
hígítva tudja feldolgozni. A jelen az
a hely, ahonnan cselekednünk kell,
és ehhez nincs szükségünk álmokra,
hiszen pillanatnyilag is épp egy álomban, a globális kapitalizmus álmában
élünk. A nagyvonalú, arctalan anyatermészet kontinentális keblekkel,
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melyekből szüntelenül csurog a tej és
a méz, amely a végtelenségig kiaknázható, vagy a humán események puszta hátteréül szolgáló, dekoratív-pittoreszk természet bizonyíthatóan maga
is egy-egy álom volt. Amennyiben azt
szeretnénk, hogy elemzéseink tisztázzák a jelent és a jövőben hasznosak
legyen, az összes biotikus és abiotikus ágenst tekintetbe kell vennünk.
Annál is inkább a politikai baloldalnak, amely még képes arra, hogy
ne tagadja le az olyan nyilvánvaló,
tudományosan bizonyított jelenségeket, mint a globális felmelegedés.
Az a baloldal, amely elemzései során
figyelmen kívül hagyja nem-emberit, nagy hibát követ el. Már együtt
élünk a kapitalizmus következményeivel, és ezek a következmények
nem tíz, de nem is száz, hanem több
ezer évre kihatnának még akkor is,
ha még ma hivatalosan megszűnne a
kapitalizmus. A globális felmelegedés
folytatódna, a felhalmozott műanyag
továbbra is geológiai sztrátumként
viselkedne, az állatok továbbra is szűk
ketrecekbe zárva várnák a halált, a
nukleáris hulladék pedig több tízezer
évig keringene fölöttünk. A „szocializmus vagy barbárság” közötti klas�szikus választás ma már nem reális
opció. A dolgok összekuszálódtak,
milliónyi probléma vár megoldásra. Sajnos a problémák megoldása újabb problémákat eredményez
majd, amelyek ismét újabbakat szülnek és így tovább. „Barbárság vagy a
barbárság”, ezek maradtak az opcióink. Meg kell tanulnunk együtt
élni a veszély a veszélyben helyzetével. Vagyis: poszthumanistáknak lenni egy poszthumán világban. De térjünk vissza a folyóiratra! Jelenleg egy,
az állattal foglalkozó összeállításon
dolgozunk, ez a hatodik lapszámunk.
Az első anyagok már fönn vannak az
oldalunkon (posthum.ro), reméljük,
hogy júniusra sikerül elkészülnünk
a végleges print és pdf formátumával egyaránt. (Itt nyitok egy zárójelt:
ebben a lapszámban szerepel az első
kimondottan nekünk szánt szöveg is,
Ted Benton írt egy előszószerű cik-

ket a válogatáshoz Humanizmus =
Fajizmus? Marx emberekről és állatokról címmel. Ebben a szerző reagál néhány, a Radical Philosophy
című írásával kapcsolatban fölmerült ellenvetésre). Az egyéb (tehát
nem ember)állatokról folytatott diskurzus fontos, hiszen képes megbontani az emberi kiváltságosságról szóló humanista ideológiák struktúráját.
Épp ezért minden eddigi tematikus
lapszámunk (Poszthumanizmus,
Reprodukció, A gyermek, A dolog)
megpróbálta különböző perspektívákból megkérdőjelezni az abszolút racionálisként, autonómként,
szabadként, minden dolgok mércéjeként elképzelt emberi létezőt. Az
utóbbi időben kezdtünk gondolkodni a humanizmus és a kapitalizmus viszonyán, hiszen a két jelenség
történetileg nagyjából ugyanakkor
jelent meg. Másrészt elképzelhető,
hogy a humanizmus egy osztályideológia, ezt a szálat is felgöngyölítjük hamarosan.
Jelenleg azt tervezzük, hogy a
következő időszakban román szerzőktől közlünk írásokat. Valószínűleg
a közeljövőben ki is fogunk küldeni egy erre vonatkozó felhívást. Ma
nagyobb az érdeklődés a poszthumanizmus, illetve az ehhez kapcsolódó
területek, a vitalista materializmus,
a (szocialista, poszthumanista vagy
materialista) feminizmus, az objektumorientált ontológia, a gyermekkel és a gyermekkorral kapcsolatos
tanulmányok, az animal studies vagy
queerelmélet iránt, mint hat évvel
ezelőtti indulásunkkor. Szeretnénk
bővíteni a közösségünket, partnerségeket kötni, melyek révén többek
számára és többen válhatnának láthatókká. A frACTaliával már dolgozunk ezen, próbálunk mi magunk is
írni, román szerzők anyagait közölni, de más együttműködési formákban is gondolkodunk. Szintén a
frACTaliánál indítjuk el a post/h/um
boox nevű könyvsorozatot. Ebben
az évben a két készülő könyvünk
(Donna Haraway: Manifestul unui
cyborg & Manifestul speciilor însoțiMAGYAR OLDALAK.

toare [Kiborg kiáltvány & Társfajok
kiáltvány], Paul B. Preciado: Testo
Junkie) közül legalább egyet szeretnénk kiadni. McKenzie Wark
Intelecte generale [Általános intellektusok] című könyvét is mi gondoztuk
a Tracus Arténál, ám a sorozattal kapcsolatban nem jutottunk megállapodásra a kiadóval. Ez tehát egy egyedi,
Post/h/um-logó nélküli könyv lett,
de mindenképp hálásak vagyunk
a befogadásáért. Másrészt, amikor
többes számban beszélünk magunkról, nemcsak a szerkesztőkre gondolunk, hanem azokra a fordítókra is,
akikkel együtt dolgoztunk a Post/h/
um negyedik lapszámától kezdve:
Ovidiu Anemțoaicei, Lia Boangiu,
Paul Burcia, Florin Buzdugan,
Cătălina Matei, Iulia Militaru, Adina
Mocanu, Paul Mihai Paraschiv, Gina
Săndulescu, Cristina Stancu, Oana
Uiorean. Hamarosan újabb nevekkel
bővül a lista. Nemcsak fordítóműhelyként, de kutatási projektként is
indultunk, közösségi munkát akartunk végezni, és ez sikerült is. Ahogy
már említettem, eddig több mint tíz
fordítóval dolgoztunk együtt, több
mint ötven szöveget közöltünk, és az
ezer fordított oldalt is meghaladtuk.
Minderre megvalósításként tekintünk, mégis azt érezzük, hogy még
az elején tartunk.
A Post/h/um tévedésként alakult
meg, amely arra vonatkozott, hogy
releváns bibliográfiákat, illetve digitális forrásokat bocsássunk az egyetemi hallgatók és oktatók rendelkezésére. És továbbra is a hazai oktatási
rendszer tévedése maradunk. De egy
váratlan tévedés. Nem minden tévedés enyészik el az érdektelenségben,
és nem minden tévedés fog politikai funkciókat ellátni az államapparátusban, vagy, miért ne, az egyetemeken. Vannak visszatérő tévedések,
amelyek nem hagynak nyugodni, és
arra emlékeztetnek, hogy mennyire
hatástalanok, szörnyűek és irrelevánsak. Ezen tévedések egyike a Post/h/
um, az a kutatási projekt, amely kizárólag más kutatók munkájára alapozott, de végül is nem ilyen a legtöbb

kutatási projekt? Mégis van bennünk
valami különleges: hogy létrehoztunk
egy játékteret, amelyet a rendszer egy
ideig megpróbált teljesen ignorálni,
de a palacsinták, amelyeket a tükörterembe dobáltunk, időnként mégis
célba találtak. És a folytatás ennél is
keményebb lesz. A Post/h/um a komposzt, amely vagyunk. Lassan hat éve
erjesztünk mindenféle maradékokat,
elcsípjük az információkat, és próbáljuk átalakítani a (teoretikus) környezetünket egy olyan hellyé, amely
kedvezőbb az élet számára. Még ha
csak fordításokat is közöltünk mostanáig, a Post/h/um mégis az első olyan
folyóirat a világon, amely nyíltan fölvállalja a poszthumanizmust.
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