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S tau pe fotoliu cu o pung\ plin\ de fleacuri pe genunchi. ~i `ntind ni[te desene [i zic: dac\ ai chef, uit\-te la ele
c`t st\m `mpreun\. Ata prive[te prin mine la ceva nel\murit, le ia [i le t`r\[te la ea `n camer\. A[tept. Se
`ntoarce dup\ o or\. Nepotul [opte[te: ar cam fi nevoie de un aparat auditiv dintr-\la ieftin, de la Tv
Shopping, c\ i-a cam sc\zut auzul. O ̀ ntreab\: nu-i a[a, piticule? Ia zi, este c\ nu pricepi ce spunem noi aici? R`de

pip\indu-[i cre[tetul ple[uv. Spune: a[a [i a[a, dar, oricum, ce importan]\ are discu]ia asta? Oricum nu eram atent\.
M\ pronun] categoric: s\ mergem la tine `n camer\. O iau pe Ata de m`n\ [i ne mi[c\m politicos, cu viteza melcului.

Prive[te de jur-`mprejur cu nelini[te. ~mi spune cu voce `mpiedicat\: a[ vrea s\ dau cuiva albumele-astea, da’ cuiva care
s\ aib\ nevoie de ele. Familia mea e indiferent\. M-am g`ndit s\ m\ las de pictur\. Ei `mi spun tot timpul: te g`nde[ti
numai la tine, toat\ ziua numai la pictura ta, mai f\ ceva, pune m`na [i ajut-o pe Ema la buc\t\rie. Plus mirosurile - adic\
putorile. ~i asfixiez cu terebentina mea. Nu po]I s\ beneficiezi de familie [i s\ nu faci nimic. O alint pu]in: nu-mi imaginez
ca nu faci chiar nimic. Chicote[te: ba s`nt [i zile dintr-astea. Se uit\ din nou de jur-`mprejur - a[ mai avea [i ni[te discuri
de vinil cu muzic\ simfonic\. De fiecare dat\ c`nd plecam undeva, aveam mare grij\ s\ nu uit s\ cump\r, iar acum zac
sub mas\. Nu cuno[ti pe cineva care s\ aib\ nevoie? R\spund c`t pot eu de conving\tor: nu-]i face griji - avem tot tim-
pul - [i pentru muzic\, [i pentru albume, pentru tot. At`t c\ nu mai exist\ nici ace [i nici picup, dar despre asta nu scot
un sunet. 

Adaug\: [i totu[i, m\car o or\ dac-a[ putea lucra, c`t de pu]in, a[ fi at`t de fericit\, dar cred c\ pretind prea mult. Las’
c\-i bine [i a[a: oricum, m-am izolat at`t de mult [i uneori mi-e dor de colega mea Corina, a[a cum, din c`nd `n c`nd, mi-e
dor de tine. Din c`nd `n c`nd? `ntreb eu gra]ios. ~mi r\spunde cu o minu]ie ustur\toare: da, doar din c`nd `n c`nd. 

Nepotul m\ conduce. St\m fa]\ `n fa]\. Zice: g\se[te-mi un doctor pentru ea. Altminteri putem face `ncerc\ri, c\ a[a
fac [i ei - ba sermion, ba aia, ba ailalt\. Dar totu[i mi-e fric\. Deci: s\ fie o persoan\ pensionar\, c\ altfel cine se mai uit\
la o femeie de 94 de ani?

M\ uit din poart\ la casa veche [i ne`ngrijit\. O v\d pe Ata f\c`ndu-mi sacadat cu m`na [i simt cum strada m\
absoarbe `ncet, aud trop\itul oamenilor, graba m\ idiotizeaz\, [i mai ales ideea t`mpit\ c\ trebuie. Trebuie totul. S\
ajung de colo-colo, s\ fac tot felul de lucruri cu por]ia. 

Simt c\ ar fi decent ca povestea cu Ata s\ se sf`r[easc\ aici, `n clipa asta c`nd ea se clatin\ cu m`na `ntins\. Dac\ s-ar
putea, cel mai bun lucru ar fi ca Ata s\ r\m`n\ a[a, un fel de mecanism, iar eu s\ o privesc ca [i cum m-a[ uita la ceas. Pac,
pac, pac.

Iuri Mamleev , Sectan]ii, traducere de Mircea Aurel Buiciuc,
Editura Curtea Veche, 2006, 240 de pagini, 20 RON

D
istopie sau fic]iune suprarealist\ neagr\.
Lipsa scrupulului narativ, a grijii pentru
pretext  în acest sens te duce cu mintea
mai degrab\ spre a doua variant\.
Avangarda rus\ ]ip\ prin nepo]ii ei. E

groaznic, uneori insuportabil, o colec]ie de atrocit\]i
f\r\ orice fel de noim\, un infern explodat. Ca orice
exces de rafinament, desp\r]irea total\ de realism [i
acumularea în cîmpul meta poate fi p\guboas\, ajungi
s\ cite[ti f\r\ implicare, din curiozitate, atent la
sofisticatele acroba]ii negre. Se remarc\ t\lm\cirea în
limba român\. (A.B.)

ssssccccrrrr iiiieeeeaaaaiiiicccciiii   ppppuuuunnnncccctttt  ccccoooommmm            
mihaela [chiopu
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3

Nicole Krauss, Istoria iiubirii, traducere din englez\ de Antoaneta Ralian,
Editura Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul Denisei”, 2007, 312 pagini, 
32.59 RON

D
e[i spunea într-un interviu c\ între literatura ei [i a so]ului
nu exist\ asem\n\ri [i c\ nici m\car nu î[i citesc manuscrisele,
nu [tiu cum se face dar cartea aceasta seam\n\ destul
de bine cu cele dou\ deja traduse în române[te ale
lui Jonathan Foer. Poate pentru c\ personajele evreie[ti,

simpatice, dramatice, triste, metaforice, grave, sînt asem\n\toare?
Iar re]eta de tip puzzle func]ioneaz\ la amîndoi... Oricum, cert este
c\ ambii au înv\]at s\ scrie absolut profesionist [i au [i
suficient balast familial pitoresc ca s\ mai scrie cîteva c\r]i la fel
de atr\g\toare. În sensul c\ nu le po]i l\sa din mîn\, chiar dac\
întrevezi g\selni]ele. (L.M.)

Diane Setterfield, A ttreispprezzecea ppoveste, traducere din
englez\ de Andreea Popescu, Editura Humanitas Fiction,
Colec]ia „Raftul Denisei”, 2008, 424 de pagini, 32.39 RON

C
artea e la fel de sumbr\ ca o cas\ englezeasc\
întunecat\ [i umed\ [i la fel de ciudat\ ca
o englezoaic\ b\trîn\ [i plin\ de secrete, ca
Vida îns\[i, personajul principal. {i totu[i
se cite[te cu pl\cere, c\ doar aceasta este

re]eta unui anume tip de gotic literar care se vinde foarte
bine azi [i la care se pare c\ sîntem sensibili, nici noi nu
[tim prea bine de ce. Oricum, dac\ gemenii v\ d\deau
fiori înainte, dup\ aceast\ lectur\ a]i putea dezvolta o
fobie. (L.M.)

John Fante, O ss\ vvin\ pprim\vara, BBandini,
traducere de Vali Florescu, Editura Humanitas
Fiction, colec]ia „Raftul Denisei“, 2008, 220
pagini, 24 RON

A
rturo Bandini e un ciudat? Ar
trebui s\-l vede]i pe taic\-s\u,
Svevo. Da, Arturo are un tat\,
a[a c\ în acest volum sminteala
marca Bandini - un amestec unic

de mîndrie f\r\ limite [i însufle]iri incandescente
- merge le dublu.  Sînt imigran]i [i în asemenea
condi]ii psihologice norocul e ultima chestie
care pare s\ fie de partea lor. Iar atunci cînd
apare ispita sub forma v\duvei bogate, vina
î[i face loc în formul\. De[i prim\vara pare o
posibilitate îndep\rtat\, ea va veni cu siguran]\.
(A.B.)

Jonathan Safran Foer, Totul eeste iiluminat, traducere
din englez\ de Fraga Cusin, Editura Humanitas Fiction,
colec]ia „Raftul Denisei”, 2008, 364 de pagini, 32 RON

D
up\ Extrem dde ttare [[i iincredibil dde aaproape,
cei de la Humanitas Fiction au tradus [i
Totul eeste iiluminat, debutul lui Foer (2002)
prin care a reu[it s\ uimeasc\ pe toat\
lumea, de la critici [i autori cunoscu]i, la

simpli cititori. Este o carte plin\ de umor, dar uneori [i
emo]ionant\ pîn\ la lacrimi, o epopee în miniatur\ a lui
Jonathan Safran Foer, deopotriv\ autor [i personaj, ce
pleac\ din State în Ucraina pentru a g\si shtetl-ul Trachimbrod,
locul din care se trage familia sa. El sper\ c\ acolo va afla
adev\rata poveste a bunicului s\u. În aceast\ „c\utare rigid\”,
pe lîng\ obiectele pe care le poart\ cu el în punguli]e
ziploc, Jonathan va fi înso]it de cîteva ajutoare destul de ciudate:
translatorul Alex Perchov, personaj excentric, ce vorbe[te o

englez\ stîlcit\, foarte savuroas\, un [ofer depresiv ce se crede orb, [i c\]eaua pentru
nev\z\tori a acestuia, amnezic\, numit\ Sammy DDavis JJunior JJunior. De[i pasajele scrise în engleza
stîlcit\ a lui Alex par imposibil de redat în român\ f\r\ a se pierde tot comicul de limbaj, Fraga Cusin
a reu[it s\ fac\ acest lucru onorabil, iar traducerea per ansamblu s\ fie bun\. Totul eeste iiluminat a
fost [i ecranizat în anul 2005, în regia lui Liev Schreiber, avîndu-i ca actori principali pe Elijah Wood
în rolul lui Jonathan [i pe Eugene Hutz (Gogol BBordello) în rolul lui Alex. (G.D.)

E foarte greu s\ scrii despre c\r]i în preajma unei experien]e-limit\,
care implic\ via]\, opera]ie, spital, urgen]e etc. C\r]ile privesc cumva
neputincioase la toate astea [i sînt ultimul lucru la care te gînde[ti în
asemenea momente. {i totu[i... Toate kiturile de spital, de pild\, con]in

cîte o carte... u[uric\. A[a se recomand\. Recunosc c\, de[i la un moment dat m\
sim]eam bine, nu le-am deschis pe cele dou\ ale mele [i c\ au r\mas stinghere pe
noptiera de metal. Dar nu mic\ mi-a fost mirarea s\ v\d pe noptiera al\turat\, la
o pacient\ care nu d\dea nici un semn de amor cultural, nici ea, nici înso]itorii ei,
o carte groas\, din vechea colec]ie de la Univers: Thomas Wolfe, Prive[te, îînger,
c\tre ccas\. Am luat-o, am r\sfoit-o, am dezlegat misterul: cumnata proaspetei m\mici,
care st\tuse cu ea în noaptea critic\, f\cuse Litere [i era „din asta, cu c\r]ile”. 

{i totu[i, s\pt\mînile lungi de a[teptare de dinainte [i apoi zilele în care somnul
e cel mai dulce, dar [i cel mai întrerupt, nu pot fi lipsite de c\r]i. Dar nu orice fel de
c\r]i. De[i stau acum într-o cas\ plin\ cu sute de romane, mai ales de dinainte de
1989, nici unul nu mi-a atras aten]ia. Nici m\car pentru o bun\ [i pl\cut\
relectur\. Poate am eu o preferin]\ dintotdeauna pentru nonfic]ional, dar poate e
[i altceva: în anumite perioade, cînd realul e prea real [i prea preten]ios, doar realul
îi poate veni de hac. Cu alte cuvinte: nonfic]ionalul. Experien]a altora. Pove[tile
adev\rate. Sau cel pu]in care ne mint c\ sînt adev\rate. 

Am citit în aceast\ perioad\ o carte pe care doar dup\ copert\ sau dup\ subtitlu
n-a[ fi ales-o, mai ales acum: Bruce Benderson, Românul, OO aautobiografie eerotic\.
Chiar dac\ sordidul României anilor ’90 sau chiar sordidul personajelor în sine -
prostitua]i - nu e tocmai u[or de suportat, cartea e splendid\. Scris\ f\r\ nici un fel
de sclifoseli fic]ionale, cu numele de pe copert\ [i f\r\ s\ se simt\ nici o for]are
la nivel narativ, cartea e o poveste captivant\ despre o form\ excentric\ de iubire.
Scenele de sex ar trebui s\ dea de gîndit eroticienilor no[tri - simple, explicite,
poate naturaliste [i dure, dar deloc vulgare, deloc kitsch -, iar rezolvarea pove[tii,
f\r\ nimic dramatic sau spectaculos, iar\[i e un bun exemplu de ceea ce a[ numi
literatur\ cool. Sau cel pu]in eu una pentru asta votez, în general: nonfic]ional
[i lipsa tragediei cu tu[e groase. Mi se par a fi exact semnele timpului nostru
literar. 

Apoi, o alt\ carte, pe care am comandat-o pe net dup\ ce am citit Arlington
Park, ap\rut\ recent la Humanitas: On BBecoming aa MMother, AA LLife’s WWork.
Rachel Cusk e o scriitoare britanic\ cu cele mai bune recomand\ri, o autoare
de mare rafinament al scriiturii - [i mama a dou\ feti]e. A ales s\-[i povesteasc\,
nonfic]ional, fire[te, experien]a matern\. Cartea, inteligent\ [i plin\ de un
umor cinic de cea mai bun\ calitate, te îngroze[te de-a dreptul. N-o citi]i
dac\ ave]i dubii în ceea ce prive[te maternitatea, pentru c\ o s\ v\ conving\

s\ nu face]i pasul. Ori Rachel Cusk a avut parte de un copil extra-plîng\cios
[i enervant, ori a[a e felul ei, nemul]umit. A[a am conchis eu la

sfîr[itul c\r]ii. Nu poate fi dracul chiar a[a de negru. De[i comentariile
revistelor britanice ne asigur\ c\ e o carte „unabashedly true”. 

În fine, am mai recitit pasaje întregi dintr-o carte care mi-a atras
aten]ia atunci cînd am citit-o prima dat\ pentru c\ autorul ei î[i

asuma o form\ de depresie tratat\ medicamentos a[a cum pu]ini
ar fi f\cut-o mai ales la vremea apari]iei, cu cî]iva ani în urm\,

cînd înc\ psihologii [i psihiatrii nu erau la mod\. Cuvîntul Zoloft
era pe atunci o rara avis într-o carte româneasc\ [i cred c\

nici azi nu e mult mai îndr\git. E foarte spectaculos ce se
întîmpl\ cu lectura unei c\r]i atunci cînd e[ti foarte departe

de scena cultural\, de personajele în carne [i oase, departe
de tot felul de influen]e r\ut\cioase, de mici bîrfe culturale.

Am recitit cu mare pl\cere deci U[a iinterzis\. (B\nuiesc
ce vor comenta „inteligen]ii” de la Bucure[ti, un ora[

de care eu sînt foarte departe în acest moment.
Pentru unii asemenea întîmpl\ri par imposibile.)

În acest moment citesc Istoria iiubirii de Nicole
Krauss. Mi-a pl\cut în primul rînd faptul c\ la

început autoarea a pus fotografiile bunicilor
ei. O fotografie e ceva autentic, palpabil.

Un plus de real într-un roman care poveste[te
despre o familie real\. În fiecare sear\

urc sc\rile unei case pe ai c\rei pere]i
sînt fotografii vechi de o sut\ de ani.

{i mi le imaginez în paginile unei
c\r]i la fel de nonfic]ionale ca

mica respira]ie de lîng\ mine. 

lumini]a 
marcu

c`r]ile adev`rate
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„Mi ss-aa sspus 
c\ aam aavut ttupeu 

s\ sscriu ddespre 
Timp lla 118 aani”
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M\ îîmp\casem ccu iideea cc\ oo ss\ ffiu sscriitor
pentru mmine [[i ppentru pprieteni

Ana CChiri]oiu: Sînt curioas\ de ce ai publicat sub pseudonim
[i de unde vine metafora din prezentarea de la pagina 2,
unde spuneai ceva despre a te urca pe „scara în\l]at\ de
altul”. La ce „scar\” te refereai?

Salex IIatma: Pe mine m\ cheam\ Alexandru Matei. Mai exist\
[i un actor pe care îl cheam\ Alexandru Matei, un regizor,
am mai descoperit un tîn\r talent pe care îl cheam\ la fel,
[i un tîn\r critic. Iar eu sînt student la Teatru, deci a[ vrea
s\ ajung [i actor. Numele meu ar fi putut fi o u[\ deschis\
[i am considerat c\ nu e corect s\ m\ folosesc de asta. Am
considerat c\ e mai bine s\-mi deschid singur u[ile.

Gruia DDragomir: Pseudonimul t\u sun\ pu]in exotic; ai mizat
pe sonoritatea asta neobi[nuit\?

S.I.: Nu e deloc neobi[nuit\: Iatma e o anagram\ de la Matei,
iar Salex mi se spune din clasa a patra. 

G.D.: Vrei s\-]i p\strezi pseudonimul? De fapt, mai ai de gînd
s\ scrii, s\ publici?

S.I.: Da, vreau s\-l p\strez [i o s\ mai scriu. 

G.D.: Cum ai ajuns s\ publici la Humanitas?

S.I.: A fost o întîmplare. Eram în liceu [i m\ mai duceam [i
eu la teatru, urmînd s\ dau la UNATC. M-am nimerit la Odeon,
la Marchizul dde SSade, cu Florin Zamfirescu, în regia doamnei
Beatrice Rancea, o pies\ extraordinar\, care înc\ se mai joac\
[i pe care v-o recomand; tot acolo era [i o lansare de carte,
Catifea, a lui Florin Zamfirescu, o culegere de povestiri erotice,
superbe de-a dreptul. Dup\ ce am citit-o, am sim]it c\ e
foarte aproape de ce am scris eu, nu ca idee, ci ca sentiment
pe care ]i-l provoac\. Atunci m-am hot\rît c\ a[ vrea s\-mi
scrie el prefa]a. Printr-o cuno[tin]\ am reu[it s\ dau de el,
i-am l\sat romanul, el mi-a spus c\ dac\ are timp îl cite[te,
dac\ nu, nu. Dar pîn\ la urm\ a scris prefa]a pe care a]i v\zu-
t-o. Ne-am întîlnit, am vorbit foarte mult [i m-a întrebat
de ce nu o trimit la Humanitas. Eu am avut ni[te re]ineri,
adic\ nu voiam s\ m\ urc atît de mult doar ca s\ cad de acolo.
Eu deja începusem s\ strîng bani ca s\ o public singur, s\
o am eu, s\ o dau prietenilor. Erau 50 de milioane pe care
nu cred c\ mi i-a[ fi permis niciodat\, dar speram. Deja m\
împ\casem cu ideea c\ o s\ fiu scriitor pentru mine [i pentru
prieteni. Nu m-am gîndit niciodat\ c\ o s\ apar\ la Humanitas.
Pîn\ la urm\ am trimis-o, [i singura problem\ pe care am
mai avut-o a fost c\ eram în BAC [i c\ nu puteam s\ negociez
cu editura.

A.C.: La redactare a fost mult de lucru?

S.I.: Nu, practic redactarea a însemnat a[ezarea în pagin\.
Nu m\ a[teptam s\ decurg\ a[a, s\ fie atît de simplu. Singurul
lucru pe care l-am negociat a fost titlul; al meu era Dreptul
la zzbor, ei mi-au sugerat s\ g\sesc altul [i am g\sit împreun\
cu ei Afar\ nnu ee nnici uun aanotimp, pe care de fapt mi l-au
propus ei. {i mi s-a p\rut mult mai descriptiv.

G.D.: E[ti primul autor pe care îl aud spunînd c\ avea de gînd
s\-[i publice singur cartea. 

A.C.: Sînt foarte multe edituri azi, se public\ mult\ „literatur\
tîn\r\”..., de ce s\ sco]i o carte pe cont propriu?

S.I.: Eu credeam c\ o editur\ este o afacere, în care conteaz\
numai profitul. De ce ar vrea cineva s\ publice un autor total
necunoscut, care probabil o s\ r\mîn\ necunoscut? 

A.C.: Dac\ editorii ar gîndi a[a, nu s-ar mai publica mare
lucru.

S.I.: Da, între timp mi-am mai schimbat p\rerea, dar nu m-a[
fi a[teptat ca o editur\ atît de mare s\ aib\ încredere în mine.

G.D.: Crezi c\ ]i-ai fi scos banii dac\ publicai cartea de unul
singur?

S.I.: Categoric nu. A[ fi dat-o cadou prietenilor [i... atît. Le-o
d\dusem mamei mele [i tat\lui meu vitreg s-o citeasc\,
lor le-a pl\cut [i au zis c\ trebuie publicat\. {i nu sînt
deloc dintr-o familie bogat\.

Tata ee ]]igan ll\utar

G.D.: Cum a fost lansarea din toamn\ de la Gaudeamus?

S.I.: Au fost 15 minute care parc\ nici n-ar fi fost.

G.D.: Cele 15 minute de celebritate...

A.C.: Aveai emo]ii?

S.I.: Emo]ii? E pu]in spus. M\ întîlneam cu un alt eu. {i-mi
f\ceam idei preconcepute despre cum trebuie s\ vorbeasc\
sau s\ arate un scriitor - m-am îmbr\cat aproape elegant
[i nu m-am înc\l]at cu bocanci. Am avut mare noroc c\ a
fost acolo Florin Zamfirescu, care-mi este ca un tat\, fiindc\
nu [tiam ce e cu mine acolo: în spate erau c\r]ile lui C\rt\rescu,
ale lui Heidegger, eram la standul Humanitas! Nu pentru c\

sînt modest, dar m\ simt mic. Am descoperit c\ a fi scriitor
nu înseamn\ altceva decît a fi eu în situa]ia dat\. {i au venit
ambele familii ale mele.

A.C.: S-au reunit familiile cu ocazia lans\rii tale?

S.I.: Da, aici e o poveste mai lung\. Tata e ]igan l\utar iar
cînd aveam eu vreo 12 ani jumate, s-a întors de la o nunt\
[i ne-a spus, b\ie]i, eu m-am însurat. Anii care au trecut între
noi au trecut exact între noi, de[i st\m la dou\ blocuri
distan]\. Este un om pe care am obosit s\ încerc s\-l în]eleg.
Tata e o persoan\ despre care cîndva o s\ scriu.

A.C.: Cum de n-ai scris pîn\ acum despre familia ta? Ar ie[i
o poveste „exotic\” [i, oricum, primul impuls al unui tîn\r
care se apuc\ de scris e s\ scrie despre el, cred.

S.I.: Am citit mai demult în Portretul llui DDorian GGray ceva
cu care sînt de acord: c\ redarea propriilor experien]e e
amatorism dac\ nu le îmbraci cumva. E spectaculos, în-
tr-adev\r, ce mi s-a întîmplat, am tr\it perioade grele. Dar
nu consider c\ mi le-am asumat înc\, adic\ nu m\ pot deta[a
de ele. Fiindc\ înc\ mai am resentimente fa]\ de tata [i
m\ port copil\re[te cu el, consider c\ înc\ sînt imatur din
punctul \sta de vedere. Tata n-a recunoscut niciodat\ c\ a
f\cut o gre[eal\, mi-a spus mereu c\ o s\ m\ fac mare [i o
s\ în]eleg. Eu sper s\ fiu mare [i s\ nu în]eleg. La lansare a
venit plîngînd la mine [i mi-a zis la ureche „Iart\-m\!”,
ceea ce ar fi trebuit s\ însemne mult, fiindc\ nu a mai zis
niciodat\ asta. Dar n-am putut s\-i r\spund decît „Iart\-te
tu [i comport\-te ca atare, c\ eu nu sînt Dumnezeu s\ te
iert!”. De atunci m-am purtat mai matur cu el. 

A.C.: Prietenii t\i au venit la lansare?

S.I.: Da, bineîn]eles. 

A.C.: Prietenii din liceu?

S.I.: Nu, în liceu n-am avut prieteni, liceul a fost o chestie...
ca pentru mul]i al]ii. În schimb, am avut al\turi trupa de
teatru, care pentru mine a însemnat aproape o familie.

A.C.: {i cum au comentat cartea?

S.I.: Am sim]it la alt nivel ce au vrut s\ spun\.

A.C.: Ai sim]it c\ te v\d altfel, acum c\ ai o carte publicat\? 

S.I.: Erau obi[nui]i cu faptul c\ scriu.

A.C.: Da, dar cînd publici, ]i se schimb\ un pic statutul, m\
gîndesc.

S.I.: Am ]inut s\ nu m\ comport ca un scriitor, s\ nu am
idei preconcepute despre cum a fi scriitor înseamn\ a fi
marele artist emerit al poporului sau a folosi cuvinte mari
sau a cunoa[te totul, de la muzic\ la antropologie. Ei s-au
obi[nuit cu faptul c\ sînt un om care nu [tie totul [i care n-o
s\ aib\ timp s\ înve]e toate lucrurile pe care ar vrea s\ le
[tie. Sîntem mult prea lega]i între noi ca s\ cread\ vreunul
c\ m-am schimbat. Au fost  9 ani petrecu]i împreun\, inclusiv
s\pt\mîni întregi pleca]i în turnee.

Mama mm-aa îînv\]at ss\ sscriu, iiar dde lla sstr\bunica
mea aam îînv\]at ss\ ffiu aactor

A.C.: Cum ai început s\ scrii?  

S.I.: Treaba asta cu scrisul a venit de la mama. 

G.D.: Mama ta î[i dorea s\ devii scriitor? 

S.I.: Nu s\ devin scriitor. S\ scriu. Mama a tr\it într-un sat,
Brezoaiele, a intrat într-o trup\ de teatru, a avut acela[i curs
al vie]ii ca [i mine pîn\ la un moment dat, cînd a luat un
premiu de interpretare la Bra[ov [i Gina Patrichi i-a
propus s\ urmeze Institutul de Teatru. Mama a cerut voie
p\rin]ilor, iar ei nu au fost de acord. Toate neîmplinirile ei
s-au transformat în reu[itele mele..., a[a a hot\rît Timpul s\
distribuie succesul pe cap de familie.

A.C.: Î]i asumi cu u[urin]\ originea ]ig\neasc\. Ai avut vreodat\
dificult\]i din cauza asta?

S.I.: Nu, niciodat\. La facultate sînt locuri pentru rromi, dar
n-am concurat pe ele, fiindc\ am intrat cu 10. Bine, eu m-am
dus acolo, ca [i la Humanitas, cu inima-n din]i [i cu coa-
da-ntre picioare, dar îmi doream mult s\ fac asta. 

A.C.: Mai [tii limba?

S.I.: Str\bunicul meu a hot\rît, de mult, s\ nu mai înve]e
nimeni din familie ]ig\ne[te, ca s\ nu prindem accent.

A.C.: Asta se întîmpl\ [i în roman, în familia Gore! 

S.I.: Da, [i tot în roman mai e ceva ce mi s-a întîmplat mie
pe la 5-6 ani, cînd eram îndr\gostit de fata unui vecin. Atunci
am întrebat-o pe str\bunica mea dac\ noi sîntem altfel, dac\
noi sîntem ]igani; nu mai ]in minte ce mi-a r\spuns, dar ]in
minte senza]ia c\ a fi ]igan p\rea a fi alt animal. Era prima
dat\ cînd auzeam de români [i ]igani. Fiindc\ am spus
cum am început s\ scriu, din cauza mamei, trebuie s\ mai
spun c\ prima mea lec]ie de actorie am primit-o de la
str\bunic\-mea. Cum nu m\ desprindeam de ea, mergeam
cu ea [i pe la înmormînt\ri: ea fiind b\trîn\, îi tot mureau
prietenii. Iar cînd ne întorceam, seara, ne puneam în pat [i
m\ punea: „Ia, maic\, cum m-oi plînge tu cînd oi muri”. {i
eu începeam s\ bocesc. Pentru ea era ca o rug\ciune. Dar
la moartea ei n-am v\rsat o lacrim\, eram mai mult nervos
pe to]i mo[ii [i pe toate babele care se strînseser\ [i spuneau
bancuri, rîdeau, c\ pentru ei nu era neobi[nuit s\ se mai
duc\ `nc\ unul dintre ei. Str\bunica mea era o femeie
extraordinar\, a c\rei istorie a[ vrea s-o scriu cîndva. A avut
o via]\ foarte interesant\: i-au murit p\rin]ii pe la 11-12 ani.
A tr\it cum a putut: povestea c\ erau copiii de boieri, care
f\ceau focul pe afar\, coceau mere [i cartofi, iar unul
dintre copii î[i ]inea un b\] sub picioare; str\bunica îi tr\gea
b\]ul de sub el, ca s\-l enerveze [i s\-l fac\ s\ arunce în ea
cu mere [i cu cartofi, s\ aib\ ce mînca. 

Din ccomoditate nnu pprea sse nna[te nnimic

G.D.: Cu ce fel de a[tept\ri ai intrat în lumea literar\?

S.I.: Nici nu mi-am dat seama cînd am intrat în lumea literar\.
Prin clasa a cincea am scris o pies\ de teatru care se
numea Efemer. Scriu [i eu, ca to]i copiii, din clasa a II-a, de
la compuneri. Mai întîi sub îndrumarea mamei, care f\cea
experimente cu mine cînd eram mic - vara m\ punea s\ stau
descul] pe asfalt [i îmi spunea s\ memorez senza]ia, iar iarna
m\ scotea mai gola[ afar\, [i spunea, „Adu-]i aminte cum
era ast\-var\“. Din senza]ii puternice s-a n\scut [i descrierea
senza]iilor puternice - nu m-am dat niciodat\ înapoi de la
ceva nou, chiar [i de la o suferin]\, [i am considerat c\ e
de bun-augur în cariera artistic\ în orice domeniu, fiindc\
din comoditate nu prea se na[te nimic. Nu spun c\ trebuie
s\-]i creezi suferin]e. Am avut lansarea c\r]ii [i la liceul pe
care l-am terminat, „Dumitru Dumitrescu” din Buftea, Filologie,
[i am vorbit atunci despre suferin]\ [i despre cum trebuie
s\-]i asumi lucrurile care ]i se întîmpl\. Îmi place mult un
exemplu, pe care-l dau de fiecare dat\ cînd vine vorba despre
asta: cînd te ui]i la un meci de box, îl vezi pe unul c\ se ap\r\
tot timpul [i love[te; dac\ stai cu ochii închi[i [i dai în stînga
[i-n dreapta, n-o s\ [tii niciodat\ cu cine te ba]i; dar cînd
deschizi ochii [i prive[ti bine, vei [ti cît de puternic e adversarul,
cum a lovit, pe unde a l\sat locul liber [i pe unde trebuie
s\ dai ca s\ love[ti [i tu. De-asta trebuie s\ prime[ti totul
în plin\ fa]\, cred eu. Cel pu]in, asta p\]esc eu. 
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P oate c\ Salex Iatma - Alexandru Matei pe
numele s\u adev\rat - nu e cel mai reprezen-
tativ dintre scriitorii cei mai tineri de azi.
Nu [tiu dac\ exist\ vreunul „reprezentativ”

sau dac\ asemenea categorisiri func]ioneaz\. În
tot cazul, e unul dintre cei mai tineri - la 19 ani [i-a
v\zut publicat romanul de debut, AAffaarr\\ nnuu ee nniiccii
uunn aannoottiimmpp, în colec]ia de proz\ a editurii Humanitas.
Cu siguran]\ c\ AAffaarr\\ nnuu ee nniiccii uunn aannoottiimmpp nu e,
nici el, cel mai bun sau cel mai reprezentativ
roman dintre cele ap\rute în ultimele luni. Dar, pentru
c\ am citit cu pl\cere romanul, am avut curiozitatea
de a-l cunoa[te pe autor.

Ca [i Florin Zamfirescu, care semneaz\ „Cuvîntul
înainte” [i care a citit cartea înainte de a-l cunoa[te
pe Salex, am avut a[tept\ri amestecate legate de
aceast\ întîlnire: oare urma s\ descoperim un
b\iat politicos [i solitar, poate stîngaci, poate nes\rat?
Un pref\cut [i un înfumurat p\truns de importan]a
faptului de a avea un debut vizibil la 19 ani? Un amator
flecar [i confuz, care vorbe[te doar pentru c\ simte
c\ trebuie s\ umple t\cerea? Am întîlnit un b\iat
pu]in mai tîn\r decît noi în[ine, care [i-a ascuns u[oara
timorare cînd în spatele unor pove[ti de familie
din care nu lipse[te un anumit pitoresc (fie el [i c\utat),
cînd în ocoli[uri inventive. {i farsor, [i sobru, [i teribilist,
[i lucid, [i histrion, [i stînjenit, Salex a participat f\r\
rezerve la conversa]ie [i, într-un timp foarte scurt,
a f\cut s\ dispar\ sentimentul c\ ne cunoa[tem doar
de o jum\tate de or\. Asta [i pentru c\ are o „prezen]\
scenic\” fermec\toare: glume[te des, vorbe[te
însufle]it (chiar [i atunci cînd se eschiveaz\), e deschis,
î[i adapteaz\ vocea la situa]iile povestite [i te prive[te
în ochi, întrebînd (poate chiar prea des) „în]elegi?!”. 

Salex Iatma este student în anul I la Actorie,
UNATC, [i cînt\ gothic cu trupa Inopia. Poart\ bocanci,
plete cîrlion]ate [i haine negre. În dup\-amiaza cînd
ne-am întîlnit, summitul NATO era în plin\ desf\[urare,
iar el tocmai fusese legitimat, în fa]\ la TNB, de c\tre
agen]ii de siguran]\. Cum cea mai mare parte a
centrului era amor]it\, ne-am îndreptat spre Ci[migiu,
unde, printre mul]i trec\tori, sub survol\ri zgomotoase
de elicoptere, am l\sat s\ ne surprind\ înserarea, tot
vorbind. La plecare, aceia[i agen]i de paz\ zelo[i 
ne-au sugerat s\ ne lu\m la revedere din mers, fiindc\
nu era permis\ sta]ionarea. (A.C.)

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro



A.C.: Adic\ sus]ii c\ literatura se na[te din suferin]e [i din
traume?

S.I.: Da, mi se pare c\ orice form\ de art\ se trage din suferin]\,
la un nivel sau altul. La facultate unii profesori spuneau:
de ce crede]i c\ nu se mai scrie teatru la fel de bine în
România acum? Pentru c\ pe timpul comunismului oamenii
î[i puneau problema cum s\ spun\ ce voiau s\ spun\, erau
sub cenzur\, [i asta îi obliga s\ gîndeasc\ în mai multe
nuan]e. Ast\zi lucrurile s-au simplificat [i din comoditate
am ajuns u[or la nep\sare [i la abordarea superficial\ a
problemelor care au r\mas totu[i la fel de profunde ca [i
înainte.

A.C.: Dac\ e[ti de p\rere c\ nu se mai scrie [i nu se mai joac\
teatru bine, de ce ai mai dat la Teatru?

S.I.: Nu am zis asta. Se face teatru foarte bine, cea mai mare
problem\ este promovarea. Am v\zut lucruri foarte
bune - cel mai simplu exemplu este c\, la festivalul de teatru
pe care îl organizez cu trupa din care fac parte, v\d amatori
care fac lucruri profesioniste. Nu-mi vine s\ cred cîte probleme
î]i poate pune o pies\ scris\ [i regizat\ de un amator. 

A.C.: Da, îmi amintesc [i de un program de la Teatrul Odeon,
„Teatrul [i societatea” se nume[te. Am fost la una dintre
sec]iuni, „Delincven]a juvenil\”, unde fuseser\ puse în
scen\ cîteva texte pe tema asta scrise de încep\tori, de
adolescen]i. Nu erau ni[te texte nemaiv\zute, dar te f\ceau
s\ pleci de acolo pu]in îngîndurat.

S.I.: Asta e foarte important. Profesorii mei spun c\ teatrul
nu trebuie s\-]i dea r\spunsuri, ci întreb\ri. 

A.C.: {i literatura la fel, nu?

S.I.: Da, [i literatura.

Ceea cce aai sscris mmai ddemult, cchiar ddac\ ]]i sse
pare pprost, ee cce eerai ttu aatunci

A.C.: În prezentarea de pe pagina 2 mai scria c\ piesele
pe care le-ai scris pîn\ acum erau controversate. De ce erau
controversate?

S.I.: De fapt, abordarea regizoral\ era controversat\, pentru
c\ trupa noastr\ a abordat un gen de teatru-dans,
teatru-metafor\, iar textele mele au devenit la fel, l\sînd
foarte mult spa]iu de explorat [i de interpretare pentru
regizor [i pentru spectator. Îmi place mult genul \sta de
abordare, pentru c\ atunci cînd tu concepi un mesaj, î]i dai
seama dup\ spectacol c\ s-au priceput trei sute de mesaje
sau tot atîtea mesaje cî]i oameni au fost în sal\. Fiecare
în]elege [i aduce la propria experien]\ ce a v\zut.

G.D.: Nu e riscant s\ la[i chiar totul la latitudinea publicului?

S.I.: Nu, pentru c\ a scrie teatru absurd nu înseamn\ s\
iei cuvinte din dic]ionar la întîmplare sau procedee de felul
\sta. Dar în momentul în care ai o baz\, [tii ce ai de f\cut
[i ce vrei s\ exprimi, [i dac\ mai ai [i ni[te cuno[tin]e în
domeniul psihologic - nu neap\rat s\ fi studiat, ci ca
experien]\; iar mie via]a mi-a dat ocazia s\ experimentez
foarte mult din punctul \sta de vedere -, în momenul în
care tu ai toate astea, sigur mesajul t\u ajunge la public –
acela[i mesaj, dar sub 300 de forme. 

A.C.: Am senza]ia c\ acum în teatru exist\ un curent realist,
cel pu]in la noi, iar din ce spui tu, în]eleg c\ piesele tale sînt
în contracurent.

S.I.: Eu nu sînt contra nici unui curent. Realismul bine aplicat
îmi place la nebunie, îns\ cel ar\tat înseamn\ a juca teatru,
iar expresia asta nu are ce c\uta în dic]ionarul unui actor
de [coal\ realist\. Trebuie s\ fii tu în situa]ia dat\. Iar teatrul
metaforic poate fi prost în]eles, ca în bancul cu Bul\ [i
ghionoaia: habar n-am ce am f\cut, dar cineva tre’ s\
în]eleag\ ceva. Dup\ p\rerea mea, cînd începi un lucru
abstract sau nerealist trebuie s\ [tii exact ce vrei s\ faci.

G.D.: În afar\ de regia controversat\, despre care ai vorbit,
piesele tale erau controversate [i prin teme?

S.I.: Una dintre ele era inspirat\ de o carte de poezii a lui
Jebeleanu, Surîsul HHiroshimei; sînt ni[te poezii extraordinare.
S-a f\cut un colaj dup\ poeziile astea [i în final a rezultat
o pies\. Unii au zis c\ e cea mai bun\ campanie anti-r\zboi,
al]ii c\ e cel mai cre[tin spectacol pe care l-au v\zut, al]ii
au zis c\ n-au în]eles nimic. P\rerile erau îns\ în favoarea
noastr\ pentru c\ piesa atingea oamenii, care au primit
în fa]\ mesajul, pentru c\ noi vorbeam despre o lume a
spiritelor, despre o a doua [ans\. Mai erau [i imagini destul
de puternice. În piesa Efemer se petrecea moartea unui
copil, pe care îl jucam eu, [i care era îmbr\cat în alb în
fa]\ [i în negru în spate. Erau [i scene cu îmb\ls\marea,
stilizate în dans. M\ rog, au fost [i unii care s\ spun\ c\
nu le-a pl\cut, fiindc\ întotdeauna exist\ oameni de felul
\sta; dac\ nu zice unu’ c\ nu e bine, degeaba mai faci ceva.

Adev\rul se dovede[te prin contrast.

G.D.: În romanul t\u e ceva controversat?

S.I.: Nu cred c\ e ceva controversat. Mi s-a spus c\ am
avut „tupeu” c\ am abordat tema timpului, la 18 ani. {i mie
mi s-a p\rut... În primul rînd, nu m-a[ fi a[teptat niciodat\
s\ public la Humanitas. Eu am scris acest roman pentru
c\ am vrut s\-l scriu. S\ v\ spun [i de la ce a pornit. Am fost
la un moment dat la munte cu ni[te prieteni [i pe o
c\rare din aceea foarte ̀ ngust\ era o cruce de fier, ruginit\,
pe care nu scria absolut nimic. Cînd m-am apropiat de
ea, era scrijelit „~nc\ te mai iubesc, Eric”. {i asta a p\truns
mult în mine. Ini]ial romanul se numea Dreptul lla zzbor,
dup\ cum a]i v\zut [i din tema cu personajul Andrei... De
la senza]ia aia am plecat cînd l-am scris. 

A.C.: M-a surprins la cartea ta faptul c\ ai reu[it, ca debutant,
s\ inventezi un întreg ora[, cu o mul]ime de personaje care
nu seam\n\ întocmai între ele, cu situa]ii coerente, uneori
surprinz\toare.

S.I.: Am [i desenat ora[ul de plastic la un moment dat,
pentru c\ mi se încurcau imaginile în cap, a[a c\ aveam
nevoie s\-l schi]ez, s\-l „v\d”.

A.C.: Cît timp ]i-a luat s\ scrii romanul?

S.I.: Exact nou\ luni. Iar în timp ce scriam mi se stricase
calculatorul, nu aveam bani s\-mi iau altul - între timp
am înv\]at s\ repar calculatoare - [i îi d\deam iubitei mele
s\-mi redacteze manuscrisul. Eu scriam de mîn\, la [coal\.
Le-am spus [i profesorilor c\ scriu, dar nu s-au sup\rat,
au zis „bine c\ ai f\cut ceva util”; mai aveam [i ore plictisitoare...
Am scris toate astea, iar iubita mea era [i ea intrigat\ de
toate detaliile, a[a c\ a vrut s\ vad\ dac\ m\ gîndesc la
ce scriu [i mi-a f\cut cîteva teste, dar s-a dovedit c\ ]inusem
minte tot.

A.C.: Cînd prietena ta î]i culegea textul, îl [i comenta?

S.I.: Am avut un prilej extraordinar s\ am în felul \sta un
prim cititor. De multe ori e de ajuns s\ m\ uit la fa]a ei ca
s\ [tiu ce gînde[te, nu e nevoie de vorbe. Comentarii nu
a avut prea multe. Iar în manuscrise nu [terg, nu rescriu.

G.D.: Unii scriitori zic c\ dac\ rescrii tot timpul, te perfec]ionezi. 

S.I.: O s\ fac din nou o paralel\ cu ce înv\] la arta actorului:
nu exist\ repeti]ie, exist\ retr\ire. Iar cînd rescriu îmi vin
alte idei, a[a c\ iese altceva pîn\ la cap\t. Mi se pare important
impulsul pe care l-ai avut cînd ai f\cut primul lucru. Ceea
ce ai scris mai demult, chiar dac\ ]i se pare prost, e ce erai
tu atunci. 

G.D.: {i înainte de a trimite la tipar, recite[ti ce ai scris, iar
dac\ vezi c\ ceva nu se leag\ sau nu merge, modifici, nu
po]i s\ spui \sta a fost impulsul meu, îl las a[a, c\ a[a sim]eam
eu atunci. 

S.I.: La mine a[a r\mîne. Am poezii din copil\rie de care m\
jenez, pe care nu le ar\t nim\nui, dar nici nu le schimb.
Chiar dac\ în unele g\sesc idei pe care a[ putea s\ lucrez
[i acum. Iar cînd am scris romanul nu m-am gîndit c\ o s\
mearg\ la un tipar [i nici de-acum încolo nu vreau s\ m\
gîndesc la asta. {tiam c\ o s\ mearg\ la un tipar care o s\
fie al meu, pl\tit, unde cartea o s\ ias\ orice-ar fi. 

G.D.: Cînd am citit romanul t\u, mi s-a p\rut bine gîndit, în
sensul organiz\rii, al coeziunii. Nu avea cum s\ ias\ a[a
dintr-o mîn\.

S.I.: Ba da. Nu l-am scris în aceea[i zi. Trebuie s\ a[tep]i doar
starea în care î]i vine s\ scrii. Am avut [i perioade în care
n-am scris, uneori chiar dou\ luni. Ceea ce a primit Humanitas,
cu excep]ia a vreo 12 formul\ri, este exact ceea ce am scris,
ce o s\ g\si]i [i în manuscrise. O singur\ dat\ am intervenit
în text, am t\iat primul capitol, pe care nu-l [tie nimeni,
c\ era prost. Eram înc\ în senza]ia aia cu muntele, cu „~nc\
te mai iubesc, Eric”, ie[ise ceva siropos. În rest, e scris
f\r\ alte modific\ri. 

A[ vvrea cca ccititorul ss\ nnu ffie ddoar ccititor, 
ci mmartor. CCa [[i îîn tteatru

A.C.: Am observat c\ replicile din roman sînt construite
oarecum teatral, sînt multe r\sturn\ri de situa]ie - te-au
inspirat mai mult lecturile din autori dramatici decît cele
din prozatori?

S.I.: Nu [tiu dac\ replicile sînt teatrale; au venit pur [i simplu,
a[a cum sînt. Au fost o necesitate. Replicile au ajuns teatrale
- cum le numi]i voi - din cauz\ c\ se apropie de adev\r. Vin
ca o necesitate. 

A.C.: Ca o necesitate în logica construc]iei, vrei s\ spui?

S.I.: Da, s\ zicem. Eu vreau ca atunci cînd scriu s\-l fac pe

om s\ cread\ c\ e pe bune, ca atunci cînd e un moment
în carte, cititorului s\-i fie team\ s\ dea pagina. Conteaz\
mult s\ construie[ti un lucru imaginat care s\ devin\ foarte
real pentru cel care cite[te. Am fost influen]at cel mai mult
de sim]uri: pornesc de la o chestie imaginat\ [i ajung la
una real\.

A.C.: Real\ sau realist\?

S.I.: Nu, real\, care devine real\ pentru mine. Iar succesul
înseamn\ pentru mine ca realul meu s\ devin\ [i realul
altora. A[ vrea ca cititorul s\ nu fie doar cititor, ci martor.
Ca [i în teatru, unde spectatorul nu trebuie s\ fie doar
spectator, fiindc\ atunci nu vede decît c\ \ia de pe scen\
mint sau fac lucruri ilogice. Dar cînd devine martor, e acolo,
în]elege, particip\.

G.D.: Romanul t\u aduce, ca atmosfer\, cu realismul magic:
ai personalizat timpul, l-ai scris cu T mare, iar situa]iile sînt
uneori stranii. Te-au inspirat lecturi de felul \sta?

S.I.: Nu pot s\ spun c\ am citit genul \sta de scriitori. Profesorii
îmi spun c\ trebuie s\ citesc cît mai mult, c\ altfel risc s\
reinventez tabla înmul]irii. Eu sînt consumator de literatur\,
dar asta nu-mi ocup\ tot timpul. Cînd e[ti scriitor, exist\
riscul s\ reinventezi tabla înmul]irii, chiar dac\ o [tii. Eu nu
caut s\ m\ documentez în anumite direc]ii, ci cred în
întîmplare. 

A.C.: Dar ce scriitori cite[ti de obicei?

S.I.: În ultima vreme m\ acapareaz\ teoria teatral\ [i
dramaturgia în mod special, iar din dramaturgie, dac\ iei
doar nota]iile sau apartéurile, î]i poate ie[i o literatur\
foarte bun\. Olga Delia Mateescu, care este [i o scriitoare
foarte bun\, chiar face parte din Uniunea Scriitorilor, mi-a
povestit c\ ea are dou\ variante ale unei piese: de publicat
[i de jucat. Probabil c\ valoarea literar\ se contrazice de
multe ori cu cea de pe scen\ - asta e o p\rere de anul I! 

A.C.: Mai devreme ai spus c\ literatura vine din experien]\.
Sînt oameni care se pot întreba cît\ experien]\ ai avut tu
pîn\ la 20 de ani (neîmplini]i) ca s\ spui asta.

G.D.: Plus c\ personajul principal din roman e Timpul. De
ce tema asta la vîrsta asta? Te apas\ Timpul chiar atît de
tare?

S.I.: Nu e vorba c\ m\ simt eu b\trîn la 20 de ani. Mi-am ales
tema asta pentru c\ m-a interesat. {i, dac\ cuiva îi place
cartea, nu cred c\ î[i pune asemenea întreb\ri. Nici
m\car nu am ales tema asta, a venit ea, într-un fel; poate
vou\ vi se pare foarte ambiguu [i metaforic, dar totul a
început cu primul capitol, cînd mi-am dat seama c\ personajele
aveau o problem\ cu timpul. Nu pe mine m\ ap\sa timpul,
ci pe ele.

G.D.: Dar mai pui Timpul [i cu T mare.

S.I.: Da, fiindc\ pentru ele a[a era. 

G.D.: Da, dar tu ai scris cartea. Tu ai imaginat-o.

S.I.: Timpul, ca [i dragostea sau moartea, sînt teme universale.

G.D.: Dar Timpul cu T mare care apas\ personajele e un
cli[eu.

S.I.: Da, e un cli[eu. Dar am încercat s\ abordez acest
cli[eu în felul meu. Timpul, ca atare, cum e în roman, a venit
dintr-o necesitate. 

A.C.: Înainte ai zis c\ nu [tiai c\ o s\ scrii un roman. C\ doar
te-ai a[ezat [i ai scris. Deci cînd s-a n\scut necesitatea?

S.I.: Necesitatea s-a n\scut pur [i simplu. A fost ceva organic.
Inspira]ia nu e ceva organic? 

G.D.: Dar astea sînt sentimente, st\ri fiziologice.

S.I.: Tot ce se na[te organic devine o necesitate.

G.D.: Dar dac\ ai, s\ zicem, flutura[i în burt\, [i te a[ezi [i
scrii „am flutura[i în burt\”, e un cli[eu.

S.I.: Este, dar dac\ iei un flutura[ [i-i faci povestea lui,
vezi c\ are un timp de tr\it, iar înainte s\ moar\ trebuie
s\ schimbe ceva în lume. Un cli[eu exist\ dac\ îl prive[ti ca
pe un cli[eu. 

G.D.: Po]i s\ cazi în cli[eu f\r\ s\ vrei.

S.I.: În cli[eu cazi cînd nu prea te intereseaz\ ce faci. Cînd
urmezi succesul. Ceea ce fac acum mi se pare atît de
legat de ceea ce voiam s\ fac, mi se pare c\ mi-am ales
cel mai bun drum din lume. {i am avut noroc, pentru c\ nu
[tiam ce o s\ urmeze, dar uite c\ s-a întîmplat exact ce
aveam nevoie s\ mi se întîmple. 
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Spre ddeosebire dde aal]i ccolegi dde lliceu, 
eu [[tiam cc\ NNichita SSt\nescu nn-aa ffost oo ppoet\

A.C.: Cum era la tine la [coal\? Erai vedeta clasei pentru
c\ scriai? Erai preferatul profilor? Al profei de român\?

S.I.: Da, pentru c\ [tiam c\ Nichita St\nescu n-a fost o poet\,
spre deosebire de al]i colegi, care [tiau c\ „Nichita St\nescu...
a fost... sau... este... un... \\\\... o... poet\”. În [coal\ înc\ se
fac lucrurile la suprafa]\, ca s\ fie f\cute. N-am avut aere
de artist, iar în ce prive[te rela]ia mea cu colegii de clas\,
am încercat la nivelul obiectiv s\ îi în]eleg chiar [i pe cei
care p\reau o cauz\ pierdut\. Asta mi-e de folos [i la actorie.
A fi actor, cred eu, înseamn\ a iubi pe toat\ lumea. Trebuie
s\ ai o compasiune pentru tot.

A.C.: {i dac\ vine un critic care-]i face praf cartea? Ai
compasiune [i pentru el?

S.I.: Exist\ un nivel subiectiv, la care m\ deranjeaz\ ce scrie,
[i un nivel obiectiv, la care m\ gîndesc: frate, omul \sta din
ce tr\ie[te? Din critic\. Adic\ trebuie s\ desfiin]eze scriitori
ca s\ publice undeva de unde e pl\tit la articol. Dac\ scrii
un articol prost, nu-]i iei banii. 

A.C.: Dar un critic poate [i s\ aprecieze sau s\ laude.

S.I.: Dar cine cite[te lauda? M\ gîndesc c\ omul \la are copii
de crescut acas\ [i î[i face meseria, a[a cum mi-o fac [i eu
pe a mea. Dac\ m\ întîlnesc cu el la o bere, pun pariu c\ o
s\ g\seasc\ ceva care s\-i plac\ din tot ce am scris. În
orice lucru po]i g\si ceva care s\-]i plac\. De exemplu, g\sesc
ceva de  apreciat în orice fel de muzic\. Chiar [i la maneli[ti
(de[i nu îmi place s\ vorbesc despre fenomenul \sta) apreciez
faptul c\ de[i cînt\ întotdeauna pe coarde, n-a]i auzit ca
Gu]\ s\ r\mîn\ f\r\ voce. Are deci o tehnic\ ce poate fi
apreciat\. Probabil e de vin\ ADN-ul... Eu sînt muzician [i
iubesc orice fel de muzic\, inclusiv punkul: v\ recomand
filmul Hedwig aand TThe AAngry IInch, care pe mine m-a cucerit,
e genial; m-a f\cut s\ în]eleg muzica punk, ceea nu credeam
s\ o s\ mi se întîmple. În orice lucru e ceva de apreciat, nu
exist\ nimic care s\ fie stricat cu totul. Pentru c\ totul are
natur\ divin\ - da, sînt un tip credincios. {i cred c\ Dumnezeu
exist\ în orice. Profesorul de religie de la liceu ne-a dat
urm\torul exemplu: omul e ca un bec; dac\ pui o cîrp\ peste
el, nu prea mai lumineaz\; cu cît pui mai multe, cu atît
lumineaz\ mai pu]in, dar lumina exist\ totu[i în el. 

Ador mmuzica llive, îîmi pplace ffenomenul, 
dar nnu-mmi pplace vviolen]a

G.D.: V\d c\ ascul]i multe genuri de muzic\.

S.I.: Da, dar genul meu favorit este metalul. De la Led Zeppelin
încoace nu cred c\ e ceva care s\ nu-mi plac\. A devenit
prea popular s\ spui c\ ascul]i Haggard sau Therion sau My
Dying Bride sau Within Temptation, dar eu îi ascult. Despre
unii ca \[tia se spune c\ sînt prea populari, iar în discu]iile
dintre fani ideea e s\ vii cu trupe cît mai necunoscute, ca
[i cum astea ar fi mai bune. O alt\ discu]ie de fani e s\ reci]i
primele 5 albume ale unei trupe, cu tot cu anii de lansare
[i, eventual, s\ [tii cu ce era îmbr\cat tobo[arul. Eu nu m\
complic prea tare cu trupe [i cu informa]ii de felul \sta,
spun doar c\ ascult muzic\ bun\. Iar aici intr\ multe
trupe [i genuri, de la folk pîn\ la cel mai agresiv metal. Eu
cînd m-am apucat de chitar\ am înv\]at singur. Am
primit cadou de la trupa de teatru o chitar\ electroacustic\
„Hora” Reghin; mi-am rupt degetele în ea; nu o recomand
nici unui nou chitarist, pentru c\ are garda foarte departe
de grif [i trebuie s\ ape[i pîn\ î]i d\ sîngele.

G.D.: Unde putem asculta trupa Inopia?

S.I.: Inopia, sper\m noi, ve]i asculta la sfîr[itul acestui an.

În vara aceasta o s\ intr\m în studio [i o s\ începem s\
înregistr\m primul album, The ffirst bborn oof mmy kkind,
dup\ care vom începe un turneu de promovare. Genul pe
care îl abord\m noi e gothic...

A.C.: ... care are destui fani.

S.I.: Da, are fani, dar orice `nceput e greu [i noi am pornit
pe un drum muzical nu tocmai promovat, a se citi comercial.
Cîte concerte po]i s\ ai? Sînt 4-5 cluburi mari [i late în
care po]i s\ cîn]i: în Utopia, unde se cînt\ uneori mai „greu”,
în Basement...

G.D.: ... în Expirat...

S.I.: S\ cîn]i gothic în Expirat?! Nu [tiam c\ se poate.

G.D.: Am fost [i la concerte de rock acolo, chiar dac\ alternativ.

S.I.: Poate voi [ti]i mai bine, eu nu prea frecventez cluburile.

A.C.: Nu mergi la concerte?

S.I.: Concertele ca atare mi se par foarte temerare. Ador
muzica live, îmi place fenomenul, dar nu-mi place violen]a
[i n-a[ vrea s\-mi rup vreun picior înainte de o premier\.
Muzica rock nu înseamn\ s\ te împingi cu unii printr-un

subsol, a[a cum se întîmpl\ uneori la concerte. Eu fac muzic\
pentru c\-mi place muzica în sine, nu pentru c\ iubesc s\
am un public care s\ m\ venereze. Referitor la bani, nu [tiu
dac\ ar cump\ra cineva albumul atîta timp cît exist\ torrents
[i ODC. Ceea ce nu m\ deranjeaz\, atîta timp cît muzica
mea ajunge în cît mai multe playlist-uri. Financiar, în muzic\
eu m\ a[tept s\ ajung pe zero, adic\ m\car s\ nu mai investesc
din buzunarul propriu. Vreau doar s\ o fac [i s\ fie cît de cît
cunoscut\, la fel ca [i romanul. Nu sînt dobitoc s\ cred c\
o s\ scot vreodat\ bani din a[a ceva. 

A.C.: Ok, nu mergi la concerte sau prin cluburi, dar umbli
cu rockerii?

S.I.: Cu ai mei din trup\. M\ intereseaz\ fenomenul metal
în sens cultural, fiindc\ trupe ca Haggard sau Therion au
ceva de spus cu adev\rat, îmi ridic\ întreb\ri.

A.C.: Dac\ spui c\ ascul]i  metal în sens cultural, [tii probabil
c\ mul]i rockeri/metali[ti (nu to]i) sînt simpatizan]i Noua
Dreapt\. 

S.I.: {tiu. Dar eu sînt ]igan, deci nu pot s\ fiu afiliat la
Noua Dreapt\, de[i mi s-a propus s\-mi fac un club de
legionari în Buftea. A fost foarte amuzant, i-am întrebat:
voi [ti]i c\ sînt ]igan, nu? {i au zis c\ n-au nimic cu
]iganii...

A.C.: N-a[ zice...

S.I.: Nu [tiu, mi-au dat s\ citesc [i doctrina, n-am în]eles
nimic din ea, deci presupun c\ m\ dep\[e[te, e prea mult
pentru mine.

G.D.: Sau pentru ei... 

S.I.: Nu [tiu, nu pot s\ zic c\ e proast\, pentru c\ n-am
în]eles-o. 

G.D.: Faci multe lucruri în acela[i timp: e[ti [i scenarist, [i
student, scrii [i c\r]i, ai o trup\ de muzic\... Cum se împac\
chestiile astea?

S.I.: Se împac\ foarte bine. Dup\ cum a]i v\zut cînd am
vorbit despre literatur\, nu st\pînesc o tehnic\, pentru c\
nu urmez cursuri de specialitate. Dar arta e un singur cuvînt
pentru tot, în mare. Acum lucrez la un proiect care le implic\
pe toate, dar vom vorbi mai mut despre asta la momentul
potrivit.

G.D.: Dar cum le împaci practic pe toate?

S.I.: Cuno[ti termenul „bigam”? 

G.D.: Poate c\ acum, la început, ]i se pare c\ merg toate,
dar la un moment dat o s\ ai un job [i/sau un copil, care o
s\-]i lase foarte pu]in timp ca s\ aprofundezi alte preocup\ri. 

S.I.: Momentan nu e cazul. Oricît de obsedat am fost eu,
ca [i personajul meu, Matei, de faptul c\ „nu mai e timp”,
timp este. Cunosc oameni care spun „ziua are 24 de ore,
dar eu a[ munci [i 25 ca s\-mi cresc copiii”. Eu am cursuri
de la 10 diminea]a la 8 seara, de luni pîn\ vineri. Ce m\
împiedic\ de la 8 seara pîn\ m\ culc s\ scriu? Nu m\ împiedic\
nimic [i asta [i fac. Ce m\ împiedic\ sîmb\ta [i duminica s\
cînt? Nimic. Dac\ ai trei femei [i le iube[ti pe toate, nu în]eleg
de ce te-ai sim]i obosit, pentru c\ le iube[ti. Eu nu dau cu
sapa. Am dat cu sapa [i e greu. Dar s\ depui un efort
psihic în mai multe domenii mi se pare cel mai bun lucru
care ]i se poate întîmpla. Cît despre copil, iubita mea m-a
asigurat c\ o s\ aib\ ea grij\ de el, cînd o s\ vin\. Cît timp
n-am nici o deficien]\, nici fizic\, nici mental\, consider
c\ pot s\ fac orice.

Ana CChiri]oiu, GGruia DDragomir
Foto: EElena DDr\ghici

C artea lui Salex Iatma a avut un traseu editorial
special. Între data la care manuscrisul a
intrat în editur\ ca propunere de publicare
[i momentul apari]iei c\r]ii  a trecut

foarte pu]in timp. A[a ceva se înt`mpl\ foarte rar. Dac\
`mi amintesc bine, propunerea a sosit la începutul
lunii august, anul trecut. Era o recomandare a lui Florin
Zamfirescu. Actorul citise manuscrisul f\r\ s\-l cunoasc\
pe autor [i scrisese deja o prefa]\ superlativ\. Cartea
a convins [i editura a decis publicarea ei. La t`rgul
Gaudeamus, în noiembrie, cartea a avut parte de o
lansare frumoas\, cu foarte mul]i spectatori de v`rsta
autorului. Cu doar c`teva ore înaintea lans\rii, toate
exemplarele din t`rg ale c\r]ii AAffaarr\\ nnuu ee nniiccii uunn aannoottiimmpp
au fost cump\rate. Era invazie de prieteni ai autorului,
to]i de aceea[i v`rst\ cu el. A[a c\ în momentul oficial
al lans\rii, la standul editurii cu greu s-a mai g\sit
un exemplar care s\ fie expus.

De obicei traseul unei c\r]i e lung, cel pu]in al
c\r]ilor ap\rute în seria de proz\ contemporan\ de
care m-am ocupat. AAffaarr\\ nnuu ee nniiccii uunn aannoottiimmpp, cartea
cea mai t`n\r\ [i cu cel mai scurt traseu editorial pe
care l-am cunoscut, a fost ultimul volum al seriei de
proz\ contemporan\. Dup\ 11 volume publicate,
seria [i-a încheiat apari]ia.   

Titlul c\r]ii a fost ini]ial altul, DDrreeppttuull llaa zzbboorr.
Propunerea schimb\rii titlului mi-a apar]inut, editorii
propun destul de des acest lucru autorilor, dar pu]ine
s`nt cazurile în care ei accept\. Salex ]inea mult la
prima lui variant\, mi-a cerut un r\gaz de g`ndire,
apoi a acceptat într-un mod foarte frumos, spun`ndu-mi
c\ în]elege c\ acesta e un titlu care serve[te mai bine
c\r]ii. De altfel, era desprins chiar din textul lui. M-am
bucurat c\ am g\sit în arhiva mea o fotografie pe care
o f\cusem acum c`]iva ani, cu o fabric\ în descompunere,
care a devenit fotografia de copert\. Se lega foarte
bine cu una dintre secven]ele semnificative ale c\r]ii.

C\t\lin D. Constantin, 
coordonatorul colec]iei „Proz\” 

de la Editura Humanitas



sc
ri

it
or

: 
fa

]`
 -
 p

ro
fi
l

8

num`rul 14............................................................................................martie - aprilie 2008.....................................................................................noua literatur`

De la primele rînduri ale romanului
Afar\ nnu ee nnici uun aanotimp, cititorul,
neprevenit în nici un fel, d\ nas în nas
cu o galerie de personaje definite mai

ales prin stranietate, pe care nu [tie, vreme de
cîteva pagini bune, cum s\ le ia. Romanul nu
este realist, fiindc\ frecvent î[i face loc în el
Timpul, personificat [i scris cu majuscul\, care
determin\ - sau pare s\ determine - o mare
parte dintre situa]ii; cu toate astea nu e nici
roman-parabol\, fiindc\ personajele nu sînt
nici idealizate, nici caricaturale, nu e nici roman
suprarealist, fiindc\, de[i î]i face cu ochiul
neverosimilul, desf\[urarea ac]iunii e plauzibil\,
deloc [arjat\. Recunosc c\, din cauza atîtor
eterogenit\]i, nu m-am instalat prea comod în
lectur\. Chiar [i dup\ ce am încetat s\ mai caut
diver[i referen]i, n-am digerat cu mare u[urin]\
întregul du-te-vino de personaje boln\vicioase
care, de[i bine individualizate, sînt motivate
de un trecut care cititorului nu i se dezv\luie
decît treptat. Este o lume ap\s\toare, încercat\
de culpabilit\]i dense, mîloase, [i ac]ionat\ de
resorturi cînd cinice, cînd crude. 

O lume venit\ nu se [tie de unde [i a[ezat\
în ora[ul de plastic suport\ calm teroarea
Timpului, care face [i desface vie]i sau întîmpl\ri.

În]epenirea ora[ului de plastic e molipsitoare
[i, pe undeva, pl\cut\ în curgerea ei f\r\ cap
[i f\r\ coad\. Afar\ nnu ee nnici uun aanotimp aminte[te
pu]in de prozele lui {tefan B\nulescu, nu doar
prin pitorescul straniu al ora[ului de plastic,
descris în sintagme scurte [i expresive, ci [i prin
lipsa de finalitate - aproape ontologic\, a[
spune, dac\ n-ar fi un cuvînt prea greu - în care
î[i duc via]a cei cî]iva locuitori lovi]i, fiecare
în felul s\u, de n\past\. Toma Filisti este imobilizat
în urma unui accident [i î[i terorizeaz\ so]ia -
blînda [i resemnata Sofia - pe care o b\nuie[te
de infidelitate; Eliza, c\reia îi moare copilul în
urma unei epidemii de grip\, revine la o veche
iubire, Nora, mama doctorului Vlad, b\nuit la
rîndul lui c\ ar fi avut o aventur\ cu Sofia,
care era mama prietenului lui, Andrei; Vlad,
Andrei [i Ana formau un grup de prieteni [i de
iubi]i, dar Andrei s-a sinucis în împrejur\ri
incerte (sau din prea multe motive); Ana se
întoarce la Vlad, pe care îns\ nu-l poate ierta
pentru (presupusa?) aventura cu Sofia; George,
fostul so] al Elizei, î[i g\se[te alinarea al\turi
de doi str\ini - instalatorul ora[ului [i Soare,
un personaj cu ambi]ii de scriitor; Nora se las\
c\l\uzit\ pe calea credin]ei mormone de c\tre
Camil, numit [i „Iisus în blugi”; preotul Moga

î[i pierde so]ia [i copilul din cauz\ c\ e alcoolic;
familia Gore, ]iganii, î[i îngroap\ [i ei copilul
cel mic, iar Mur\, sectoristul, î[i paseaz\ treburile
adjunc]ilor, ca s\ se poat\ îmb\ta cu preotul
Moga [i cu judec\torul. 

Probabil c\ fac un deserviciu c\r]ii povestind,
la suprafa]\, întîmpl\rile. Fiindc\ ele nu constituie
substan]a ei, ci sînt mai degrab\ pretexte pentru
ca personajele s\ se manifeste; farmecul
romanului st\ mai ales în detalii - a c\ror
consecven]\ e spectaculoas\ - [i în elementele
spontane - scene, dialoguri, scurte descrieri.
În ansamblu, nara]iunea nu convinge, resorturile
ei formale sînt adesea îndoielnice, teribiliste,
a[a cum [i personajele sufer\, în mare, de un
tezism protocolar [i naiv (oricît m-a[ feri s\
folosesc acest cuvînt în întîmpinarea unui debut,
în cazul acesta e inevitabil). Ceea ce ne asigur\
c\ Salex Iatma e un prozator promi]\tor este
st\pînirea mai degrab\ tehnic\ a scriiturii, chiar
[i atunci cînd devine metaforic\, siguran]a
numeroaselor pasaje surprinz\toare prin
inventivitate [i meritul de a nu face din Timpul
scris cu T mare un cli[eu, ci un personaj - poate
cel mai conving\tor dintre toate.

Ana Chiri]oiu

„Începutul [i sfîr[itul nu prea se deosebeau în ora[ul de plastic”

„ç
n biserica de la marginea ora[ului era s\rb\toare mare. Atît de mare [i de fericit\, c\
sfin]ii se leg\nau stînga-dreapta cîntînd cu vocile groase, pocneau din degete [i
chiuiau tare ca o siren\ de poli]ie. Un singur lucru e de men]ionat: c\ s\rb\toarea acestor
sfin]i nu era trecut\ în calendar. De fapt nici un alt cre[tin nu mai s\rb\torea ziua

respectiv\. Era, în fine, o s\rb\toare privat\ a sfin]ilor, celebrat\ în biseric\, în jurul unei
mese de dou\sprezece persoane. Sfin]ii petrec\re]i (de la stînga la dreapta) erau: p\rintele
Moga; Prea-înaltul poli]ai-[ef al sec]iei de poli]ie, c\pitanul Mur\; Judec\torul cel Mare,
sanctificat dup\ ce, în numele datoriei pe care o avea fa]\ de cîrciuma pe care o frecventa,
a renun]at la slujba de magistrat [i s-a angajat ca osp\tar - «pîn\ îmi achit datoriile [i-
atît», zicea el; [i ultimul, dar nu cel din urm\, Prea Norocosul Fane Cîrnat, devenit «Cîrnat»
dup\ moartea tat\lui s\u care a survenit în urma înec\rii cu acest delicios produs culinar.
Oamenii, în special românii, au acest umor nebun de a-i porecli pe cei din jur dup\
diverse evenimente din via]a lor, în special nefericite. Cine îi poate uita pe Ion Tractorul
- devenit «Tractor» nu pentru c\ ar fi fost masiv ca un vehicul, ci pentru c\ a supravie]uit
în urma unui accident cu un tractor - sau pe Vasile {treang, nume dat dup\ so]ia
r\posat\!? Fane Cîrnat îns\ nu a b\ut decît un p\h\rel - pe lîng\ celelalte consumate
solo la cîrcium\  - [i îi fusese deajuns ca s\ plece subit în }ara Viselor; adormi salivînd
pe o icoan\ f\cut\ pern\. Întorcîndu-ne la cei trei sfin]i r\ma[i, trebuia s\ fii surd
s\ nu-i auzi. Dac\ treceai pe lîng\ biseric\ (lucru de altfel foarte pu]in probabil
]inînd cont de faptul c\ biserica fusese mutat\ din centrul ora[ului la aproximativ
un kilometru de ultima a[ezare, gonit\ fiind de Fabrica de Mase Plastice)
oricum, dac\ ai fi trecut pe acolo, ai fi crezut c\ are loc vreo exorcizare sau a[a
ceva... o nunt\. Chiuiau, se leg\nau, pocneau din degete, dansau, beau, cîntau,
apoi mai beau un pic [i apoi se a[ezau s\... bea. {i tot a[a, sfin]ii no[tri s\rb\toreau
ziua de na[tere a p\rintelui Moga. 

Dar totul înghe]\ cînd, de nic\ieri, ap\rur\ o muritoare [i fiul ei semisfînt (dup\
tat\). Acea muritoare, pe numele ei Simona, cu chipul r\v\[it, ciufulit\ [i plîns\,
dup\ ce pre] de cîteva secunde îl fix\ pe duhovnic, spuse cu voce pu]in
r\gu[it\: 

- Sînt la mama. Caut\-m\ cînd vrei, dar nu m\ c\uta degeaba. 
P\rintele î[i îndoi pu]in gura, parc\ f\cîndu-[i înc\lzirea pentru a vorbi, sub

privirile fixe ale comesenilor. Într-un tîrziu începu s\ spun\ rar [i r\spicat, ca s\
nu se-ncurce: 

- E[ti sup\rat\, draga mea?
Simona se încord\, î[i mu[c\ buzele [i apoi spuse la fel de rar [i de r\spicat:
- E[ti prost, dragul meu. Ai noroc c\ e \sta mic aici [i c\ sîntem în biseric\ -

de[i, la ce ai f\cut tu aici, numai biseric\ nu mai e. 
- Da, fata mea, da’ uite, e frig a... afar\ [i... ne-am b\gat [i noi aici...
- Moga, ai b\ut! aproape [opti Simona. Iar ai b\ut! Nu am omorît pe nimeni s\

te-ndur pe tine... Nu te mai cunosc. Am plecat. Nici s\ nu-ndr\zne[ti s\ m\ cau]i
degeaba. Schimb\-te, apoi s\ vii!

Puse punctul din priviri. Ciudat ce ortografie impecabil\ are o femeie r\nit\... P\rul
ei desf\cut din coad\ [i chipul ei r\v\[it aveau de înfruntat, al\turi de fiul ei, mul]i
kilometri de drum. 

- Dar... stai pu]in! url\ Moga dup\ ea. 
- La mul]i ani! se auzi ca de departe.
C\pitanul Mur\, încercînd s\ salveze situa]ia, ridic\ un pahar de vin fiert:
- Las\, m\, femeile trece, prietenii r\mîne. 
Moga parc\ se trezi din be]ie pentru o secund\:
- Taci dracu’, agramatule!
Judele pufni în rîs:
- Amin! Ia-i zis-o, p\rinte. 
{i apoi rîse isteric [i t\cu. V\zînd c\ singurul amuzat este doar el, î[i lu\ o min\ serioas\,

î[i drese glasul [i relu\: 
- Deci, m\i, Mur\, hai s\ mergem. S-a sfîr[it treaba.”

Salex Iatma, Afar\ nnu ee nnici uun aanotimp, Editura Humanitas, colec]ia „Proz\”, pp. 93-95.

Salex Iatma, AAffaarr\\ nnuu ee nniiccii uunn aannoottiimmpp, 
Editura Humanitas, colec]ia „Proz\”
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bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
un cocktail exotic

cristina 
chevere[an

Kiran Desai,
ZZaarrvv\\ `̀nn lliivvaaddaa
ddee gguuaavvee,,
traducere din
limba englez\ de
C\t\lina Necula,  
Editura Polirom,
2008, 344 pag.

L a auzul numelui Desai, mul]i cititori se vor g`ndi automat
la scriitoarea indian\ de limb\ englez\ Anita Desai,
nominalizat\ de trei ori la Booker Prize. Renumit\ în
ultimele decenii ale secolului trecut pentru proza care a

plasat-o, în opinia multor critici, în vecin\tatea spiritual\ a unor
romancieri precum Faulkner sau Woolf, aceasta parcurge în
mod simbolic drumul de la est la vest prin intermediul unei serii
de personaje feminine atent conturate. {i totu[i, marea c`[tig\toare
a familiei este Kiran, fiica Anitei, cea mai t`n\r\ de]in\toare a
prestigiosului premiu deja men]ionat. În 2006, Mo[tenitoarea
t\r`mului ppierdut o impunea pe autoare drept una dintre prezen]ele
notabile ale literaturii actuale, un cocktail indiano-anglo-american
plin de promisiuni.

N\scut\ în 1971, Kiran Desai nu era îns\ o încep\toare la
momentul fulminantei recunoa[teri interna]ionale. În 1997 publicase
deja în The NNew YYorker [i într-o antologie a scriitorilor indieni
editat\ de nimeni altul dec`t celebrul Salman Rushdie. Zarv\ îîn
livada dde gguave, carte tradus\ recent [i în român\, ap\rea în 1998,
dup\ ce t\n\ra î[i întrerupsese o perioad\ studiile de masterat
la Columbia pentru a se dedica scrisului. Dac\ Mo[tenitoarea... î[i
propunea un dialog al culturilor, examin`nd tr\irile contradictorii
ale unor imigran]i suspenda]i între India [i SUA în epoca marilor
dezbateri post-coloniale, romanul de debut semnat de Kiran Desai
se desprinde cu gra]ie de imediat.

Un curcubeu de senza]ii [i situa]ii dintre cele mai diverse, o
poveste plin\ de savoare [i de vitalitate se revars\ din cele dou\
sute de pagini aflate la grani]a dintre fantezie, fars\ [i fabul\. În
spiritul realismului magic, Desai î[i exerseaz\ imagina]ia pentru
a contura un spa]iu c\zut prad\ haosului în urma unui [ir de
înt`mpl\ri neobi[nuite. Ie[ite din comun s`nt [i personajele ]`[nite
parc\ din v`rtejul ce d\ na[tere unei lumi ciudate, guvernat\ de
instincte primare, ra]iuni obscure, înl\n]uiri elucubrante de cauze
[i efecte. „La atelierele de compozi]ie auzi tot soiul de teorii de
genul «scrie despre ceea ce [tii», în care nu am nici cea mai mic\
încredere. Cred c\ una dintre marile bucurii ale scrisului este s\
încerci s\ explorezi necunoscutul” i . 

Astfel se exprima prozatoarea într-un interviu, iar cartea îi
ilustreaz\ în mare m\sur\ convingerile. Povestea începe în
zilele fierbin]i ale unei teribile secete. La cap\tul ei, odat\ cu urletul
tunetului ce acompaniaz\ sosirea binecuv`ntat\ a musonului,
mult-a[teptatul Sampath vede lumina zilei în micu]a comunitate
din Shahkot. Nimic nu anticipeaz\ soarta aparte a familiei Chawla,
poate doar apetitul grotesc, pantagruelic, pe care i-l st`rne[te

foamea gravidei Kulfi. Obsesia pentru m`ncare schi]eaz\ un personaj
tot at`t de memorabil pe c`t îi s`nt [i ispr\vile culinare ce aduc în
prim-plan arta g\titului creativ, cu mirodenii [i cu arome
exotice.

Nu mai pu]in demn de aten]ie este protagonistul în jurul c\ruia
se rote[te ame]itor un teritoriu locuit de specimene umane [i
animale, o zon\ a nim\nui unde diferen]a între om [i bestie este
nu doar minim\, ci [i irelevant\. Sampath este prototipul loser-
ului. La dou\zeci de ani întruchipeaz\ ratarea, blazarea, pasivitatea
ultim\. Ajuns cu greu func]ionar la po[t\ în urma interven]iilor
tat\lui, viseaz\ cu ochii deschi[i [i, de plictiseal\, violeaz\
coresponden]a clien]ilor. Pierde-var\ [i încurc\-lume clasic, se
vede concediat dup\ ce se d\ în spectacol la o petrecere. Nimic
mai potrivit: hot\r`t s\-[i rumege independen]a departe de
responsabilit\]i [i aproape de maimu]e, se ca]\r\ într-un copac
din livada de guave [i î[i descoper\ voca]ia de liber-cuget\tor.

Odat\ cu stabilirea re[edin]ei suspendate (dac\ Desai î[i
declarase admira]ia pentru Capote, ne putem g`ndi cu egal\
u[urin]\ la Calvino) se contureaz\ tot mai pregnant universul
paralel. În compania p\s\rilor, a insectelor [i a animalelor, t`n\rul
fugar î[i construie[te o existen]\ idilic\. Modul în care o face
transform\ îns\ romanul într-o satir\ ustur\toare, într-o comedie
de moravuri. Excentricitatea voaleaz\ ironiile la adresa unui or\[el
meschin, dominat de orgolii, de interese [i de ipocrizii comune.
Ini]ial condamnat de familie [i de comunitate ca ratat irecuperabil,
Sampath ajunge un adev\rat guru c`nd începe s\ se foloseasc\
de scrisorile citite pe ascuns.

„Clarv\z\tor”, „vizionar”, „sf`nt” - apelativele curg, semn mai
degrab\ al spaimei de adev\ruri incomode dec`t al reveren]ei
pioase. Tat\l întrevede poten]ialul financiar al în]elepciunii-la-
minut, mama se dedic\ prepar\rii de festinuri delicioase pre]iosului
odor, sora se pierde în pove[ti sentimentale. De cealalt\ parte, o
armat\ de birocra]i, o sum\ de cet\]eni neconverti]i [i o hoard\
de maimu]e st`rnesc [i între]in zarva. Dac\ rolul lui Kiran Desai
este s\ dea trup [i glas p\l\vr\gelilor, cititorul nu are dec`t s\
priveasc\ [i s\ asculte cu mintea. {i s\ se amuze copios.

i Interviu accesibil la http://www.randomhouse.com/boldtype/0599/desai/interview.html

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 29 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a Universit\]ii
de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al revistei OOrriizzoonntt, doctor
în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i a trei c\r]i traduse, ultima
împreun\ cu {erban Foar]\.

noua literatur`.......................................................................................martie - aprilie 2008...........................................................................................num`rul 14

maria manolescu
C `nd eram în clasa a 5-a, la prima or\ de dirigen]ie,

domnul diriginte ne-a dat extemporal. Tema
lucr\rii era „Cum trebuie s\ fie dirigintele
ideal”, [i lucr\rile se d\deau nesemnate. Nu

mai ]in minte exact ce am scris, dar, printre alte atribute
ale dirigintelui ideal, scrisesem încrez\toare „s\ fie
serios”. Habar nu am de unde mi-a venit asta sau ce
vroiam s\ zic cu ea. Poate era pur [i simplu o chestie
de umplutur\, poate mi s-a p\rut c\ „sun\ serios” sau
poate imitam cine [tie ce valori auzite de pe la cei mari.
Cert e c\ am fost mul]umit\ de lucrare. Era implicat\,
în]eleapt\, pleda pentru ni[te valori, era o lucrare perfect\.
Îmi p\rea r\u doar c\ e anonim\. 

La urm\toarea or\ de dirigen]ie, domnul diriginte
a venit cu o falc\ în cer [i cu una în p\m`nt. Ne-a întrebat
dac\ [tim ce înseamn\ cuv`ntul „serios”. Eu [tiam. {tiam
c\ e serioas\ treaba. Am t\cut m`lc. A urmat un tur de
for]\, un adev\rat interogatoriu în timpul c\ruia domnul
diriginte a încercat s\-l fac\ pe vinovatul care scrisese
(eu) s\ se ridice în picioare [i s\-[i recunoasc\ [i explice
fapta. A fost cea mai lung\ jum\tate de or\ din via]a
mea, dar nu m-am ridicat. În\untrul meu se d\dea o
crunt\ b\t\lie, [i r\nile se mai v\d [i ast\zi. Dac\ m\
vede]i vreodat\ cu ochii înl\crima]i [i cu m`inile tremu-
r`nde, s\ [ti]i c\ la ora aia de dirigen]ie m\ g`ndesc. {tiam
c\ s`nt datoare s\-mi asum fapta. {tiam c\ nu s`nt vinovat\
cu nimic [i mai [tiam c\ e ur`t s\ fac o clas\ întreag\ s\
suporte un [uvoi de furie c`nd puteam pur [i simplu
s\ m\ ridic [i s\ zic „eu”. {i cu toate astea n-am f\cut-o.
În schimb m\ înro[isem toat\. În plus, am o pat\ din
na[tere pe g`t. E albicioas\, dar c`nd m\ emo]ionez
sau c`nd m\ intimidez devine foarte ro[ie. Domnul
diriginte a f\cut o pauz\ de urlete, s-a uitat la g`tul meu
[i a remarcat c\ e foarte ro[u. Am zis c\ da, e o pat\
din na[tere. El a zis c\ e prima dat\ c`nd o remarc\. Eu
am zis c\ e din na[tere, o am de c`nd m-am n\scut, m-am
n\scut a[a cu ea. E acolo dintotdeauna. El m-a întrebat
dac\ e a[a ro[ie mereu. Eu am zis nu. {i cu asta s-a terminat
tortura. Domnul diriginte n-a mai pomenit episodul. Eu
n-am dormit vreo c`teva nop]i de ru[ine [i de grij\. 

Vreo doi ani mai t`rziu mi-am dat seama c\ domnul

diriginte era alcoolic. Mi-am dat seama c\ „serios”
însemna pentru el „care nu bea”. Mi-am dat seama c\
era chinuit de b`rfele colegilor [i ale p\rin]ilor [i ale
copiilor [i a crezut c\ „seriosul” meu era un mare apropo
la meteahna lui. Mi s-a f\cut mil\ de el. Trei ani mai t`rziu,
domnul diriginte [i-a sacrificat o vacan]\ întreag\ ca s\
m\ mediteze pentru olimpiada na]ional\ la matematic\.
Gratis. Patru ani mai t`rziu, s-a f\cut praf la banchet,
m-a invitat la dans (în timpul concursului de miss, la
care evident nu participam, [i aproape am c\zut am`ndoi
pe ring). Cu toate astea, [i acum, cel mai puternic sentiment
pe care îl am în leg\tur\ cu el e frica. Stimate domnule
diriginte, dac\ citi]i aceste r`nduri, vreau s\ v\ spun c\
eu am scris lucrarea aia anonim\ cu „serios”. Dar [tia]i
asta. Îmi pare r\u dac\ v-am sup\rat. Îmi pare r\u c\ nu
m-am ridicat în picioare. {i v\ asigur c\ nu am devenit
nici pe departe un om „serios”.  

Ce nu am în]eles niciodat\ a fost, dac\ [tia]i c\ eu
am scris, de ce trebuia s\ m\ ridica]i în fa]a clasei. De ce
nu v-a]i g`ndit c\ poate nu vreau s\ pl`ng în picioare
în fa]a colegului Costi, de care eram îndr\gostit\
lulea. De ce nu v-a]i g`ndit c\ poate n-am f\cut-o cu rea-
voin]\, [i c\ uneori oamenii în]eleg din prima o observa]ie,
[i c\ pentru o gre[eal\ (fie ea adev\rat\ sau considerat\
a[a din neîn]elegere sau par]ial\ în]elegere) e suficient
s\-i atragi aten]ia prietene[te unui om. Cine [tie, poate
omul \la poate chiar are bun\voin]\. Ce vreau s\
spun este c\, dup\ at`]ia ani, am înv\]at s\-mi asum,
în egal\ m\sur\, observa]iile altora [i propria-mi la[itate.
{i nu, nu m\ laud cu la[itatea mea, dar asta m\ ajut\
s\ încerc s\-mi repar celelalte defecte, cele pe care le
pot controla. Ce vreau s\ spun este c\ nu pricep, nici
dup\ at`]ia ani, de ce avem senza]ia c\ to]i oamenii
în]eleg o observa]ie numai dac\ îi facem de c...t în
fa]a clasei. 

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 27 de ani, masterand\ în  playwriting la UNATC.
Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu
piesa WWiitthh aa lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn
VViittaann, Editura Polirom, 2006. În 2007, Teatrul foarte Mic i-a pus în scen\
piesa SSaaddoo-mmaassoo BBlluueess BBaarr,, în regia Gianinei C\rbunariu.

nesigurantze
lec]ia de dirigen]ie
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C \l\toriile n-au fost niciodat\ la-ndemîna oricui [i nu sînt
nici ast\zi, oricît de „unit\” [i de „democratic\” ar fi Europa.
Pe deasupra, globalizarea a f\cut posibil\ împ\r]irea
turismului în dou\ ramuri dureros de opuse: loisir-ul [i

migra]ia la munc\. Undeva în proximitatea imediat\ a primei categorii
stau [i c\l\toriile de afaceri, despre care nu va fi vorba aici. Tot acolo
rezid\ [i c\l\toriile academice sau artistice, de felul celei cuprinse
în volumul Literatur EExpress al lui Vasile Gârne] [i Vitalie Ciobanu.
Prima categorie a existat dintotdeauna [i s-a legitimat în general ca
o form\ de cunoa[tere, care dubleaz\ (f\r\ s\ ascund\) scopul prioritar
hedonist; a doua e o categorie relativ nou\, mult mai ampl\ numeric
decît cea dintîi, c\reia i se opune în toate aspectele [i c\reia îi subliniaz\
cu atît mai mult simptomele. Ea merge mîn\-n mîn\ cu migra]ia
capitalului [i cu interna]ionalizarea procesului de produc]ie, adic\
sufer\ de un economic drive care nu are nimic de-a face cu
motiva]ia subiectiv\ prin care se define[te cea dintîi. Consecin]ele
migra]iei la munc\ sînt deocamdat\ doar vag întrez\rite [i nu arat\
bine deloc. 

C\l\toriile personale, în schimb, scriu azi un întreg capitol despre
devenirea subiectivit\]ii în contextul mi[c\rii globale [i al consumismului,

recurgînd adesea la metaforele fluidit\]ii, pe m\sur\ ce parcurg spa]ii în
a c\ror delimitare [i configurare politicul joac\ un rol uria[. C\l\toriile

culturale, cu atît mai mult, sînt apanajul unei elite care î[i ia în serios acest
rol. Iar c\r]ile care rezult\ din ele expun mai bine decît orice alt tip de proz\

rela]iile de putere care polarizeaz\ lumea.
Cei doi autori ai volumului Literatur EExpress. EEuropa dde lla ffereastra

vagonului, Vasile Gârne] [i Vitalie Ciobanu, nu trec cu vederea implica]iile
politice ale c\l\toriei pe care o f\ceau în urm\ cu 7 ani, împreun\ cu al]i 102

scriitori desemna]i de un juriu pentru a str\bate Europa cu trenul (în
general) timp de 45 de zile. Chiar [i începuturile trenului care str\bate

Europa stau sub semnul unui elitism pe care cei doi autori îl amintesc în prefa]\
sub formula „sînge albastru”, ar\tîndu-se mai degrab\ încînta]i c\ acest tren a

fost scos din uitare azi nu pentru a fi redat „circula]iei obi[nuite”, ci pentru a servi
unui „experiment singular, literar [i uman deopotriv\”. În ce anume a constat

experimentul nu e foarte clar, fiindc\, din cîte [tiu, acestei c\l\torii nu i-a urmat
un program editorial care s\ fac\ cunoscute în toate ]\rile implicate (m\car) impresiile

c\l\torilor; publicarea acestora a r\mas la latitudinea fiec\ruia [i, chiar [i a[a, relatarea
pe cont propriu a acestei c\l\torii nu poate trece în nici un caz drept „experiment”. De

fapt, aduce mai degrab\ cu un r\sf\] gratuit. Dar nu asta e obiec]ia principal\ pe care
o am fa]\ de volumul celor doi.

Însemn\rile din volum sînt adesea fermec\toare [i redau fidel detalii de atmosfer\ -
ceea ce, presupun, e scopul în sine al unei c\r]i de c\l\torie -, iar completarea dintre cele

dou\ voci e fericit\, cei doi reu[ind s\ nu se suprapun\ [i s\ nu fie redundan]i. Ai putea fi
tentat s\ crezi, r\sfoind cartea, c\ e vorba în ea despre simple impresii inocente dintr-o lung\

[i minunat\ c\l\torie f\cut\ al\turi de confra]i scriitori dintr-o gr\mad\ de ]\ri. O lectur\ ceva
mai consistent\ arat\ îns\ c\ dimensiunea prim\ a c\l\toriei este politic\. 

Dincolo de împrejur\rile relevante politic inerente c\l\toriei - l\rgirea UE, melting pot-ul pe
[ine, dispari]ia (sau sfidarea) grani]elor -, volumul Literatur eexpress muste[te de comentarii socio-

politice camuflate sub aparen]a comentariului simplu, de „turist” care-[i vede de treab\. În Bruxelles,
de pild\, Vasile Gârne] noteaz\: „Pe strad\ întîlne[ti femei îmbrobodite pîn\ sub ochi, cu cîte doi

copii mici în bra]e, mai purtînd [i cîte o saco[\-dou\ cu hran\. Se observ\ u[or c\ sînt figuri str\ine,
oameni pe care un accident biografic i-a plasat în mediul belgian. {i se las\ greu sau deloc asimila]i.”

Dup\ doar cîteva ore petrecute în „capitala Europei”, Vasile Gârne] g\se[te c\ ora[ul e „o lume
adunat\ cu furca, f\r\ prea mult\ grij\ s\ se potriveasc\.” {i, dintr-o simpl\ ochire, a depistat problema

nul trecut st\team la o teras\ la Budapesta, împreun\ cu mai mul]i scriitori tineri
din Europa. M-am nimerit lîng\ ceh, care locuia la Praga. Îl ascultam cît de tare s-a
schimbat ora[ul acela medieval [i colorat, care-mi pl\cuse atît de mult în urm\ cu
ni[te ani. Era sup\rat, exasperat [i vorbea despre spa]iul în care locuia ca despre
un ora[ pierdut, aflat în întregime sub ocupa]ia turi[tilor de toate na]iile. Exact, toat\

lumea îi [tie: \ia mul]i, îmbr\ca]i sport, cu ghid sau f\r\, c\rora le clipocesc ochii de la bli]urile
care trebuie s\ sug\ realitatea pîn\ la ultima pic\tur\. Î[i dorea s\ se mute în alt\ parte, unde
s\ nu mai simt\ toat\ disperarea turi[tilor bureto[i. Nu putea înc\ s\ plece, mama lui era bolnav\
de cancer [i în fiecare zi a[tepta un telefon de la ea, apoi o vizita. Asta îl f\cea s\ mai uite de
viermuiala infernal\ de pe str\zile Prag\i. 

M-am gîndit, apoi, de multe ori, la povestea asta, la cum turismul e noua religie a lumii în
care tr\im. De o cruzime inimaginabil\. Nu ]ine cont de vie]ile din\untru, n-are chef s\ aud\
povestea unui fiu care trece, în drumul lui spre apartamentul mamei bolnave, exact pe lîng\
monumentele care trebuie neap\rat bifate. Vrea s\ ajung\ mai repede, ea îl a[teapt\, se gr\be[te,
dar turi[tii se mi[c\ în ritm l\l\it de vacan]\. N-au voie s\ se streseze, trebuie s\ fie ferici]i, s\ se
l\b\r]eze pe fiecare centimentru p\trat de ora[ pentru care au pl\tit toate taxele.   

Sun\ foarte bine cînd auzi/cite[ti c\ nu [tiu ce ]ar\ are venituri colosale din turism. În fond, asta
ne dorim cu to]ii [i pentru România. M-am surprins f\cînd compara]ii. M-am lamentat c\ pe str\zile
din Bucure[ti nu prea se v\d turi[ti. Doar rar de tot [i par mai degrab\ pierdu]i în spa]iu. Mi se par
amuzan]i cum stau, complet dezorienta]i, cu cîte o hart\ în mîn\, [i încearc\ s\ se prind\ ce e cu
ora[ul \sta. De unde s\-l apuce. Nu exist\ prea multe cîrlige, nici prea multe indicatoare. Aventura
de aici are înc\ ceva ingenuu, nu e atît de formatat totul încît s\ te sim]i pe o band\ rulant\ [i cînd
te a[ezi la mas\. {i-]i fuge podeaua de sub picioare, nu prime[ti nimic pe lîng\ meniul construit,
evident, pentru turi[tii fl\mînzi c\rora po]i s\ le bagi mîna adînc în buzunar. {i o g\lu[c\ pe gît. Doar
ei au ]inut mor]i[ s\ fie ferici]i, doar de asta au plecat de acas\. Po]i s\ le faci orice, ei tot vor zîmbi,
nu conteaz\ c\ supa de ceap\ e acr\, dac\ te-ntreab\ o s\ le zici c\ e o specialitate, o alt\ re]et\
faimoas\.

La Vene]ia, [i dac\ deschizi gura s\ spui un cuvînt, tot 5 euro te cost\, nu ai voie s\ te enervezi
c\ ]i se cere pe un sendvi[ prea mult. Cînd te-ai înregimentat în masa polimorf\, nu mai ai cum s\
scapi. Noua specie e antrenat\ s\ bat\ lumea în lung [i-n lat, s\ nu lase nici un col]i[or neumblat,
neatins, nepozat. La Cannes m-a apucat depresia într-o sear\ de var\ cînd umblam pe str\du]ele
pline de fi]e [i îmi d\deam seama c\, dac\ ne a[ezam atunci la o cîrcium\, vacan]a noastr\
„aventuroas\” s-ar fi scurtat, clar, cu cîteva zile. M\ felicit [i acum c\ am rezistat, c\ n-am f\cut-o. 

Îmi place s\ cred c\ înc\ nu m-am pierdut de tot, n-am fost înghi]it\ cu totul de specia amintit\.
Înc\ m\ revolt. Parisul v\zut a doua oar\ mi s-a p\rut gre]os de scump. Indecent de turistic.
Nelini[titor de frumos. E singurul loc în care am senza]ia c\ trec, de fapt, prin mai multe ora[e.
De asta, poate, m\ [i comport bulimic, merg pîn\ simt c\ nu mai pot. Baleiez de pe str\zi înguste
pe bulevarde arogante. Nu mai am mult [i m\ descompun. {tiu c\, atunci cînd m\ voi opri s\ m\
odihnesc, pentru toate astea voi primi în schimb o jum\tate de pahar de vin ro[u, cu gust de
butoi, care m\ va costa fix 8 euro. Îl beau [i m\ gîndesc c\ poate \sta e motivul pentru care,
în cîrciumile din Paris, se beau cafele la orice or\ din zi [i din noapte. Pare singura b\utur\
„neturistic\”, neumflat\. {i, într-un fel, singura extravagan]\ parizian\...

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri
PPooeemmee îînn ttrraannzziitt la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann.
Primul ei roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Editura Polirom. A fost invitat\ s\ participe
în cadrul Tîrgului Interna]ional de Carte, la Budapesta, la First Novel Festival. Romanul publicat de ea anul trecut
la Editura Polirom, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a fost ales de Institutul Cultural Român din Budapesta – prin
consultarea unor scriitori [i critici (Mircea C\rt\rescu, Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) –
s\ reprezinte România la acest eveniment.
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femeii în lumea islamic\. Iar prezen]a „str\inilor” în Belgia nu se
poate explica decît prin „accidente biografice” - nu prin trecutul
colonial al acestei ]\ri [i nici prin importul masiv de mîn\ de
lucru ieftin\ care i-a fost necesar dup\ r\zboi. C\l\torul nostru
ar fi vrut, probabil, ca femeile imigrante sosite din ]\ri islamice
s\ poarte blugi cu talie joas\ [i s\-[i expun\ dezinvolt podoaba
capilar\, ca ni[te veritabile europence, pentru a-[i proba „asimilarea”
- un cuvînt cam controversat pentru a fi aruncat într-un text - fie
el [i de c\l\torie - f\r\ alte comentarii. De fapt, aparen]a scrierii
lejere, ca de vacan]\, a jurnalelor de c\l\torie între]ine adesea
observa]ii puternic politizate, deghizate ca impresii turistice. E firesc
ca vizitarea atîtor ]\ri s\-]i trezeasc\ reflec]ii de ordin politic - o bun\
parte dintre scrierile politice s-au [i n\scut din c\l\torii -, dar e mai
pu]in firesc [i acceptabil s\ dai acestor reflec]ii un aer lejer, de lucruri
venite „de la sine”, s\ le notezi în grab\, între o relatare despre un
muzeu [i alta despre o cafenea. 

Turi[tii î[i permit, îns\, asemenea nota]ii, fiindc\, spre deosebire
de imigran]ii veni]i s\ munceasc\ sau goni]i de varii inconveniente
din ]ara lor, asocia]i tot mai des de opinia public\ cu vagabonzii - alter
ego al turistului respectabil -, ei c\l\toresc de pl\cere [i se afl\ în
]\rile vizitate pe pozi]ii privilegiate. Mobilitatea e un bun criteriu de
stratificare social\, scrie Zygmunt Bauman într-un volum1 despre „efectele
sociale ale globaliz\rii”. G\sesc concluzia teoreticianului foarte potrivit\
pentru a explica finalitatea acestui volum: „Paradoxul men]ionat anterior
atrage dup\ sine un altul: era «comprim\rii spa]io-temporale» (...) este de
asemenea era întreruperii aproape totale a comunic\rii dintre elitele cultivate
[i populus. Cei dintîi («moderni[ti f\r\ modernism», potrivit expresiei nimerite
a lui Friedman, adic\ f\r\ un proiect universalist) nu au nimic a le spune
celorlal]i; nimic din ce le-ar putea r\suna în minte ca un ecou al propriei
experien]e de via]\ [i al unei perspective pe termen lung”. Sigur c\ nu au nimic
a le spune celorlal]i, pentru c\, de[i trec prin acelea[i locuri fizice, v\d cu
totul alte lucruri. Din motive de perspectiv\, mai ales. În plus, cei doi c\l\tori
ai no[tri aleg s\ fac\ un turism complet conven]ional - nu scap\ obiectivele „must
see” previzibile, palate, muzee, castele, merg la colocvii; probabil c\ asta se
datoreaz\ [i programului f\cut de organizatori, dar, chiar [i a[a, ini]iativele personale
sînt pu]ine la num\r [i se învîrt tot în zona „înalt\”. 

O posibil\ cale de comunicare ceva mai deschis\ publicului ar fi trecerea impresiilor
printr-un filtru subiectiv - altul decît al idiosincraziilor sociale [i politice referitoare la
rockeri, microbi[ti, imigran]i, stîngi[ti [i negri. Nici m\car cînd viziteaz\ Rusia cea
du[m\noas\ cei doi nu las\ la vedere prea multe tres\riri - de exemplu, lui Vitalie Ciobanu
îi scap\ o remarc\ despre „nesim]irea tipic ruseasc\”. Nici nu e de mirare c\ subiectivitatea
e inhibat\ în prezen]a acestui gen de turism, c\ci nu v\d cum te po]i l\sa sedus [i locuit
de cele v\zute atunci cînd o ]ii din muzee în chermeze cu oficialit\]ile [i din lecturi
publice [i interviuri în case memoriale. Via]a vie a ora[elor, atunci cînd e sim]it\, inspir\
observa]ii de felul celor de mai sus. Practicarea acestui gen de politic\ literar\ e cu atît mai
ciudat\ cu cît n-a trecut chiar a[a mult timp de cînd sintagma „spa]iul Schengen” trezea fiori
dulci-amari românilor, iar cozile din Republica Moldova la vize pentru Europa (inclusiv
pentru România) se în[ir\ [i azi.

1 GGlloobbaalliizzaarreeaa [[ii eeffeecctteellee eeii ssoocciiaallee, traducere din limba englez\ de Marius Conceatu, Editura Antet, 2005.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu, 23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la SNSPA. Este prezent\ cu
articole în aaLLttiittuuddiinnii [i în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee..

\rbatul cel distins aproape c\ reu[ise s\ intre în starea de gra]ie. Aproape. St\tea
cu spinarea încovoiat\ deasupra biroului, cu capul aplecat [i stiloul ridicat
undeva în dreapta, la nivelul urechii, gata s\-l repead\ ca pe un [oim de vîn\toare
asupra foii de hîrtie, [i selecta cuvintele cu voce [optit\.

- ... vinuri aspre... nu... pe calea unde vinuri, unde... nu, nu-i bine...
{i mîna cu stiloul se repezi razant spre foaie, t\ind cu o linie decis\ un rînd neterminat.

- A[a! morm\i b\rbatul. Poate nectar... nectar v\rsa vestala... „v\rsa” sun\ ca porcu’... de[erta...
lin... scurgea lin...

Dintr-o margine a biroului se auzi un ]îrîit. B\rbatul ridic\ repede capul, întinse mîna [i apuc\
un telefon celular.

- Alo! Da! arunc\ el decis. Da, eu! Ce? P\i, ce pula mea ]i-am spus io, Miroane? Nu, nu-]i face nimeni
nici o problem\. Ce licita]ie, care licita]ie? Nici o licita]ie! S\-i bag în pizda mamii lor de cretini!
Doar s-a stabilit dinainte c\-i cu încredin]are direct\. Sigur. Zi-le-le c-ai vorbit cu mine... M\, tu m\
ascul]i? Zi-le c-ai vorbit cu mine, ce mama dracului! Am semnat! Semnez! Sigur... Ai grij\.

B\rbatul trînti telefonul pe mas\, morm\ind un „’tu-v\ muma-n cur de cretini!”, apoi reveni încet-
încet la pozi]ia dinainte, cu capul coborît deasupra foii [i stiloul ridicat în aer, lîng\ ureche. O vreme
r\mase mut, concentrat, cu gura strîns\, apoi începu iar s\ morm\ie:

- Nectarul vîrstei ce... Nu, nu nectar. Ceva mai tare... un val. Sînge? Fiorul sîngelui v\rsat pe
foaie... Cu sînge rev\rsat pe foi... Un val de sînge...

Telefonul sun\ iar. B\rbatul îl apuc\ exasperat.
- Da! Da, eu. Bun\, drag\! Ce? Lucrez, sigur. Treburi... Da, zi-mi... Dar ]i-am spus c\ nu se poate!

Nici!... Ce naiba, Aurica, doar am vorbit! Luna asta se face rectificarea bugetar\. Nu pot s\ m\ mi[c
de-aici... Cum? Schimb\-le pe luna viitoare! {i ce dac\? Pl\tim! Ei, cît poate fi? Un c\cat de o mie de euro
acolo... A[a s\ faci... Nu, nu [tiu dac\ ajung. Las’ c\ mai vedem noi. Pa.

Imediat ce închise, b\rbatul î[i relu\ pozi]ia de vîn\tor de cuvinte, cu stiloul ridicat. Dar de data
asta nu apuc\ nici s\ se concentreze. Se auzi un cioc\nit sec în u[a biroului, care se deschise aproape
imediat. B\rbatul ridic\ nervos capul. Pe u[\ intrase un func]ionar cu un început de chelie, care
ducea în mîn\ un teanc de foi.

- Bun\ ziua, domnule ministru! V-am adus rapoartele trimestriale, a[a cum mi-a]i zis.
- D\-le încoace! oft\ b\rbatul.
Apuc\ foile [i începu s\ semneze act dup\ act cu acela[i stilou cu care pu]in mai înainte c\uta

cuvinte prin aer. Cînd termin\, îi întinse foile func]ionarului [i întreb\ repezit:
- Ce se aude cu finan]\rile alea despre care ziceai ieri?
- Care finan]\ri, domnu’ ministru? se mir\ respectuos func]ionarul.
- |... alea, alea de care ziceai... Cu Europa, cu agen]iile, cu implementarea.
- A, pentru implementarea standardelor europene! se lumin\ func]ionarul. Totul e a[a cum a]i

ordonat.
- Serios? se mir\ ministrul. Cum?
- V-am l\sat ieri un raport pe birou. Nu [tiu dac\ a]i apucat s\-l citi]i integral, dar e... adic\ se

rezolv\. Problema e în lucru.
- B\i, tu s\ nu m\ duci cu z\h\relul! se încrunt\ brusc ministrul. Cît de în lucru? C\ mîine m\

întîlnesc cu premierul [i dac\ nu-i spun ceva concret... Zbura]i de-aici ca popînd\ii! Pricepi?
- Da, dom’ ministru. Pricep. E în lucru. Se rezolv\. Sigur.
- Sigur? se încrunt\ responsabil ministrul.
- Sigur.
- OK.
{i b\rbatul cel distins flutur\ u[or mîna, eliberîndu-l pe func]ionar. Acesta disp\ru imediat,

iar b\rbatul se întoarse la foaia dinaintea lui. Mai întîi t\ie scurt cuvintele abia scrise. Apoi
începu s\ bat\ rar din buze. Încet, capul îi coborî iar, stiloul se ridic\ din nou lîng\ ureche,
iar cuvintele începur\ s\ se pritoceasc\.

- Un voal de vin [i sînge scurs pe... pe ce? Pe... pe... Un v\l. Un voal. Un val. Val. Un val
de vin [i sînge scurs. Adus. Sînge-adus... Nu, nu...

Stiloul coborî, t\ie, urc\ iar\[i.
- V\lul vestalei... Pocal! Cu pocal. Ba nu. Ceva cu lin... prelins... Valul prelins de sînge...
De undeva de pe birou începu s\ ]îrîie iar\[i ceva. Interfonul. Ministrul întinse mîna

[i ap\s\ pe buton.
- Da?

- Domnule ministru, se auzi o voce de femeie, mi-a]i spus s\ v\ anun] cînd e
f\r\ un sfert.

- Da, Luci drag\! E f\r\ un sfert?
- Da. Ma[ina e jos, v\ a[teapt\. {i mi-a]i mai zis s\ v\ amintesc s\ lua]i [i

mapa cu evalu\rile alea pe jude]e pentru domnul Micl\u[.
- Da, Luci, sigur c\ le iau. Mersi. Ies acum.

Ridicîndu-se, b\rbatul sc\p\ exasperat un „Uf!”, apoi culese de pe birou
telefonul, o tabacher\ [i o map\ neagr\. Ie[i cu pa[i mari, trîntind u[a în

urma lui. Pe birou r\maser\ stiloul [i foaia acoperit\ de t\ieturi, cu un
singur rînd intact, chiar la început: „În lume nu e loc de poezie”. Chiar

a[a.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo, redactor de carte [i traduc\tor la Editura Polirom, este membru al
Uniunii Scriitorilor din România [i al PEN Club România [i membru fondator al Clubului

8 din Ia[i. A publicat [ase volume personale: VVaalleeaa CCeerruulluuii SSeenniinn (proz\ scurt\, 1997),
DDeesspprree sscciieennccee ffiiccttiioonn (studii critice, 2001; 2007), AAddiioo,, aaddiioo,, ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,,

ccuu ââ ddiinn aa, (eseuri, 2003; 2004); RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii (eseuri, 2004; 2005), FFaaiirriiaa –– oo
lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\ (roman, 2004), DDEEXX-uull [[ii sseexxuull (eseuri, 2005). Este inclus în cîteva

antologii de proz\ [i eseistic\, iar o serie de texte i-au fost traduse în str\in\tate.
A scris o pies\ de teatru, HHoolldd-YΠΠ AAkkbbaarr sau TToo]]ii îînn AAmmeerriiccaa, pus\ în scen\ la

Teatrul Na]ional din Timi[oara în vara lui 2007. A tradus din englez\ optsprezece
volume de Leo Strauss, Mary Douglas, David Lodge, John O’Brien, Ernest

Hemingway [.a.
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C omplexul lui Œdip este [lag\rul comercial al psihanalizei. E bun atunci
c`nd e vorba de atras inocen]i în cabinet [i de plasat noua disciplin\
în topul discu]iilor [i al modelor. Îns\ tocmai acest succes facil le st`rne[te
fanilor adev\ra]i neîncrederea [i jena.

Oric`t am vrea s\-l facem s\ par\ mai riguros, mai credibil, mai profund [i mai
academic, complexul lui Œdip nu se deosebe[te prea mult de rezumatul pe care
Jim Morrison îl propune în piesa The EEnd. Tot ce putem face pentru a-i spori
gradul de respectabilitate ar fi s\-l tran[\m în mai multe buc\]i [i s\-l l\]im pe
lungimea a trei etape. Primul moment al Œdipului este reprezentat de rela]ia
imediat\ [i idilic\ dintre copil [i mam\. At`ta vreme c`t lucrurile par s\
mearg\ bine în aceast\ rela]ie, copilul are impresia c\ el este obiectul dorin]ei
mamei, un obiect pe care îl vom numi falus. În al doilea moment al acestui
scenariu originar lucrurile nu mai merg îns\ at`t de lin. T\cerile vis\toare ale
mamei, absen]ele ei întotdeauna nejustificate îl fac pe copil s\ realizeze c\
s-a în[elat amarnic [i c\ nu el este obiectul dorin]ei mamei, ci un alt tip care
b`ntuie prin cas\ [i c\ruia i se spune tat\. În fine, în al treilea moment al
Œdipului, copilul este deja suficient de matur pentru a c\dea la o
în]elegere cu starea nasoal\ de fapt: întruc`t dialectica lui a fi sau a nu fi falusul
nu-i las\ noului n\scut dec`t o variant\ inacceptabil\ (a nu fi... ), copilul va
reconfigura problema în termenii lui a avea sau a nu avea falusul, ceea ce-i
va permite [i lui  s\ joace rolul de obiect al dorin]ei mamei, dac\ [i numai
dac\ intr\ în echipa tat\lui [i accept\ legea simbolic\ instituit\ de acesta.
Practic, singura victorie posibil\ în complexul lui Œdip const\ deci în
acceptarea înfr`ngerii: juisarea imediat\ [i f\r\ rest (a fi falusul) nu poate
fi salvat\ dec`t sub forma pierderii sale, prin suspendarea [i conservarea
ei în legea simbolic\ [i în deturul infinit prin semnificant (a avea falusul).
Singurii care nu accept\ aceast\ pace ru[inoas\ [i cer victoria cu orice
pre] s`nt psihoticii.

Dintr-o perspectiv\ lacanian\, exist\ o serie de preciz\ri care se
impun acestei relat\ri [tiin]ifice altfel irepro[abile. Prima dintre ele prive[te
caracterul presupus idilic al rela]iei originare dintre copil [i mam\. Conform
lui Lacan, nici nu poate fi vorba despre a[a ceva. La polul opus fa]\ de aceast\
interpretare à la Rousseau, în care starea natural\ e una ve[nic roz\ [i singura
problem\ o constituie structurile [i institu]iile sociale care corup ulterior
aceast\ coexisten]\ pa[nic\ a oamenilor de treab\ - interpretare pe care,
surprinz\tor, o reg\sim p`n\ [i ast\zi în teoriile lui Sloterdijk [i în laboratorul
s\u de produs psihotici care e a[a-zisul „stadiu al sirenelor” -, pentru Lacan,
rela]ia ini]ial\ dintre copil [i mam\ e mai degrab\ o stare natural\ à la
Hobbes, în care lipsa unui intermediar simbolic [i apropierea ap\s\toare
a obiectului dorin]ei produc o senza]ie de angoas\ permanent\. Ca atare,
interven]ia tat\lui, departe de a ruina acest paradis originar, este cea care
pune lucrurile la punct [i, d`ndu-le un nume, calmeaz\ aceast\ situa]ie
poten]ial psihotic\. 

Dar nu numai at`t. În al doilea r`nd, aceast\ interven]ie simbolic\ a tat\lui
nu numai c\ nu distruge rela]ia idilic\ dintre copil [i mam\, ci, mai mult, chiar
o salveaz\. Deplasarea fundamental\ pe care o realizeaz\ în ultima sa faz\
complexul lui Œdip este cea de la imposibil la interzis. Ceea ce înseamn\ c\
gra]ie fazei finale a Œdipului, juisarea nu mai apare ca imposibil\, ci ca interzis\

(adic\, teoretic, posibil\). Acesta e principalul aport al lui Lacan în chestiunea
Œdipului: complexul nu mai e doar refulat, ca la Freud, ci refulant. Func]ia

complexului lui Œdip nu este, deci, una pur negativ\, constr`ng\toare [i cenzurant\.
Dimpotriv\: tocmai reful`nd dorin]a mamei, complexul între]ine iluzia unei juis\ri

posibile, a unui obiect al dorin]ei care poate fi atins. Calculul pragmatic pe care
se întemeiaz\ Œdipul este c\ e mai comod s\ supor]i interdic]ia dorin]ei dec`t

imposibilitatea ei. Iat\ de ce Lacan obi[nuia s\ spun\ c\ refularea [i întoarcerea
refulatului s`nt unul [i acela[i lucru: dorin]a interzis\ este totodat\ instan]a care

refuleaz\ [i întoarcerea refulatului, cea care îndep\rteaz\ obiectul în sfera interzisului
dar care, tocmai prin aceasta, îl men]ine în sfera posibilului. 

De pe aceste pozi]ii, putem în]elege afirma]iile nu tocmai compatibile prin care
Lacan interpreteaz\ complexul lui Œdip. Pe de o parte, „tout le schème de l’Œdipe est

à critiquer”1. Pe de alt\ parte, „le complexe d’Œdipe... a une valeur de mythe”2. În nici
un caz n-ar trebui s\ deducem de-aici c\ aceast\ construc]ie teoretic\ faimoas\ care e

complexul lui Œdip ar trebui abandonat\ [i demolat\ urgent, pe motiv c\ ar fi o simpl\
eroare. Dup\ cum, evident, n-ar trebui nici s\ p\str\m acest concept psihanalitic ca atare

[i s\-l lu\m drept descriere irepro[abil\ a faptelor. Tocmai aceasta pare s\ fie sl\biciunea
lui Freud pe care o semnaleaz\ Lacan. Fiind un mit, complexul lui Œdip realizeaz\ o reconfigurare

[i o deplasare a faptelor. Dar tot prin func]ia sa de mit, el produce ni[te efecte concrete
incontestabile. E, practic, un fel de iluzie care sus]ine adev\rul. „Mitul este cel care d\ o

formul\ discursiv\ unui aspect care nu poate fi transmis în defini]ia adev\rului”3. Altfel spus, acest
„mit individual al nevrozatului” care e complexul lui Œdip are, ca orice mit, func]ia de a fi „semnificantul

imposibilului”4. Cu alte cuvinte, oric`t am fi de s\tui de acest [lag\r pr\fuit [i oric`t am vrea s\-l scoatem
din top, el nu numai c\ r\m`ne [lag\rul preferat al celor mai mul]i dintre noi, ci, spre dezam\girea

deleuzienilor, a feministelor [i a tuturor anti-Œdipienilor, se pare c\ f\r\ el nici n-ar putea fi vorba despre
muzic\.

______________________
1 Jacques Lacan, LLee mmyytthhee iinnddiivviidduueell dduu nnéévvrroosséé, Seuil, Paris, 2007, pp. 43-44.

2 Ibid., p. 14.
3 Ibid.

4 Ibid., p. 106.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 29 ani, doctorand  `n Teorie politic\.  A publicat volumul de eseuri VViiaa]]aa ccaa ffiillmm ppoorrnnoo.. PPrroottooccooaalleellee LLaaccaann, Editura Aula,
2007, care a ob]inut Premiul pentru debut al revistei OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall .

C `ntecul ggreierilor dde ssub ccalea fferat\, Editura Curtea Veche, 2007, este cartea de debut
în poezie a lui Ciprian M\ce[aru, un adev\rat „personaj“, a[a cum reiese din prezentarea
de pe pagina de gard\ a volumului: absolvent de Psihologie, a lucrat ca desenator
de anima]ie, operator de interviuri (tot în 2007 public\, la aceea[i editur\, un volum

de interviuri cu importan]i oameni de cultur\ din România - Dialoguri îîn ooglind\), responsabil cu
aprovizionarea libr\riilor, asistent marketing, în prezent fiind PR manager al revistelor {apte sseri,
Freestyle [i aLtitudini [i, last but not least, tobo[ar în forma]ia de indiepunk Hotel Fetish. 

De[i volum de debut, C`ntecul ggreierilor dde ssub ccalea fferat\ este, aproape în întregime,
foarte bine „lucrat“, scris cu un fel de siguran]\ (poate siguran]a primului pas imposibil de judecat
prea aspru) care te face s\ nu la[i cartea din m`n\ atunci c`nd, pe ici pe colo, se mai v\d semne de

ciorn\ mai pu]in bine controlat\: tendin]a de a da defini]ii, de a impresiona
prin amploarea perspectivei, uzul excesiv al unor cuvinte „minate“ („via]\“,
„moarte“, „lume“, „suflet“, „minte“) [i al acelora[i tipare sintactice în care
ele apar. Titlul este ales îns\ destul de abil înc`t s\ justifice într-un fel toate
acestea: mai degrab\ dec`t anxietatea influen]ei (acel „totul a fost scris“), el
exprim\ exact înt`ia încercare a poetului (st\p`n al greierilor de sub calea ferat\)
de a se face auzit, de a intra în c`mpul sensibil al cititorilor, de a ie[i, de sub
pietri[ [i traverse, la lumin\. Tocmai de aceea fragmentele f\r\ aluzii livre[ti [i
altfel de trimiteri cultural-sociale s`nt cele mai reu[ite, mai ales printr-un foarte
original sim] al ritmului, al imaginii [i al jocurilor de cuvinte folosite inedit în
anumite contexte: „în creierul meu spiridu[ii joac\ biliard cu ghemotoace de
vise“, „via]a e bugs bunny care m\ prive[te în ochi [i m\-ntreab\: ce se-nt`mpl\,
doctore? “, „optimismul e o pung\ luat\ de v`nt pe o strad\ pustie“, „mintea
mea e o planta]ie de bumbac pe care muncesc g`nduri negre“ (rescriere a
expresiei „m\ muncesc g`nduri negre“), „]i-ai aprins a [asea ]igar\ din seara
aceea scoteai fum pe n\ri nervoas\ înc\ goal\“, „de c`nd nu mai e[ti, mintea
mea e un [ifonier r\v\[it“, „pe adresa mea soseau returnate, cu ambalajul
deteriorat, visurile toate“.

Invers, ritmul poemelor e uneori rupt de „st`ng\cii“, de exager\ri nefolositoare,
la limita poeziei, de tipul „m\ acop\r cu plapuma grea a realit\]ii“, „mimez
actul de a tr\i“, „moartea e z\u prea moart\ ca s\ mai moar\“, „sufletul mi-e
contractat ca uterul unei gravide“, „ploaia de îngeri“, „molf\i felii mari de

singur\tate“. Totu[i, în majoritatea cazurilor, autorul „se scoate“, sau scoate din m`nec\ un truc,
schimb\ brusc turnura frazei, rupe, intuitiv (adesea printr-un fel de blasfemie), registrul prea
grav în care se las\ atras: „fluieram în biserica zidit\ în mine“, „arunc un cocktail molotov în gura
murdar\ a lumii [i-mi cump\r bilet pentru ziua de m`ine“, „arunc cu grenade în ochiul orb al nop]ii“,
„lumea era un clopot de catedral\ eu limba din el [i cineva un demiurg diabolic îl tot tr\gea aiurea“.
{i acesta e motivul pentru care ciule[ti mai departe urechea la C`ntecul ggreierilor..., chiar c`nd firul
pare a se rupe.

Se aud, de sub calea ferat\, c`teva poeme... cu c`ntec excelente, r\sp`ndite în toate cele patru
grupaje ale volumului. În primul grupaj („trupul meu alb“), poemul de deschidere [i cel mai lung,
„jaful“, este un discurs semi-lucid, semi-delirant, exprim`nd perfect, prin ritm [i prin
cuvintele-obsesii-ancore scrise cu litere de tipar, o criz\ de febr\;  în „la moartea tat\lui meu“
efectul de dramatic e deturnat printr-un final care î]i sun\, pur [i simplu, bizar, în urechi:
„am c\zut în genunchi fr`ng`ndu-m\ în mii de buc\]i ]ip\tul meu a sf`[iat lini[tea toat\ ca
pe un cear[af“. „reverii [i tramvaie“ (din acela[i prim grupaj) [i „c`nd tu“ (din al doilea grupaj,
„femei“) trimit, abil, la Leonid Dimov [i la Gellu Naum: primul, chiar prin titlu [i prin
suitele ternare de adjective [i verbe („tramvaie g\l\gioase pline ochi cu oameni str`mbiturti]ipierdu]i
alergau furioase nep\s\toare prin inima mea [i-mi t\iauterfeleauspulberau reveriile toate“),
al doilea, direct, pomenind numele poetului [i una dintre temele lui importante („inutil
e gestul pe care îl faci, ca o piele lep\dat\ de-un [arpe...“). Tot în grupajul „femei“, poemul
„aten]ie cad pietre!“ merit\ citat integral: „aten]ie, cad pietre! scrie la intrarea în defileul
sufletului meu, dar tu n-ai v\zut asta [i ai ap\sat p`n\ la fund pedala de accelera]ie.
acum nu mai p\strez în mine dec`t caroseria automobilului t\u avariat [i urmele
cauciucurilor, ca ni[te r\ni ce se [terg încet.“ Ultimul grupaj, „post-it-uri (r\m\[i]ele
zilei)“, este alc\tuit numai din poeme scurte, de dou\-trei r`nduri, mult mai potrivite
cu c`ntecul greierilor, printr-un amestec ciudat de zgomot [i lini[te: „unghiile ei
de sticl\ br\zd`nd obrazul gata de ras s`ngele înro[ind cerul de spum\ alb\ ca
o lumin\ de apus“ („tabloul unei desp\r]iri“), „copiii adunau ferici]i monezile
aruncate la col] de strad\ mortul pl\tea vam\ pe ultimul s\u drum convoiul
negru m\r[\luia încet disciplinat spre cimitir“ („destin“).

Chiar dac\ pe alocuri împr\[tiat\ în prea multe direc]ii (dup\ cum [i
autorul, cum s-a v\zut mai sus, [i-a c\utat mult „direc]ia“), poezia lui
Ciprian M\ce[aru are exact delicate]ea, dar [i ciudata striden]\ a c`ntecului
greierilor, pe care nu îl po]i trece cu... auzul, odat\ ce ai avut
r\bdarea s\ îl observi [i, astfel, debutul [i-a atins scopul: poetul s-a
f\cut auzit, [tim c\ e acolo, am luat trenul [i a[tept\m urm\torul
semnal.

MMaarriieevvaa IIoonneessccuu, 23 de ani, este student\ în anul IV la Facultatea de Litere
din Bucure[ti, sec]ia Român\-Francez\. Este prezent\ în antologiile
RRiimmbbaauudd 22000066 [i RRiimmbbaauudd 22000077 ale tinerilor poe]i de expresie francez\,
publicate la MMaaiissoonn ddee ppooééssiiee, Paris.
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P e Ecovoiu l-am descoperit prin Saludos. O carte fermec\toare, care
e [i nu e roman. O poveste care mi s-a p\rut c\ face not\ discordant\
cu mai tot ce citisem p`n\ atunci din literatura român\ cu care Ecovoiu
era contemporan. Un volum care îmi e la fel de drag este Cei ttrei

copii-MMozart, unica sa carte de proz\ scurt\, a c\rei re-editare la Polirom,
în condi]ii grafice excelente [i cu o prefa]\ scris\ cu nerv [i cu pl\cere de
Marius Chivu, merit\ semnalat\. S\ trecem direct la cestiune. 

Volumul cuprinde 10 povestiri, primele trei de mai mare întindere,
celelalte mai scurte. Stilul este eliptic [i sec, amintind de un filon sud-
american de proz\ „ini]iatic\metafizic\simpl\depovestecaretepunepe-
g`nduri”. M\ g`ndesc aici de pild\ la romanele scurte (abuziv numite SF)
ale lui Adolfo Bioy Casares. E un stil de scriitur\ în care detaliile s`nt
doar un decor, nu au via]\, în care personajele nu s`nt individualizate în
nici un fel [i singura lor fr`ntur\ de via]\ le zace în nume (vezi în
volumul lui Ecovoiu nume precum „Ceasornicarul”, „Caligraful”, „V`n\torul
de lupi albi”, „femeia solar\”, „copiii-Mozart” etc). Caracteristicile de
orice fel, ale locurilor, ale peisajului, ale oamenilor, s`nt distilate la
maximum, reduse de regul\ la o singur\ idee. Înt`mpl\rile care ar p\rea
s\ constituie ac]iunea povestirilor nu au în spate un temei, un fir
conduc\tor logic [i natural, ci o mare doz\ de teatralitate, de punere
în scen\, de premeditare cu sforile la vedere. Mai simplu spus, povestirile
lui Alexandru Ecovoiu s`nt ni[te parabole. 

Cei ttrei ccopii-MMozart este un volum extrem de inegal. Exist\ una
sau dou\ buc\]i excep]ionale, înc\ una sau dou\
a[a [i-a[a, în vreme ce restul textelor pot fi cu
destul\ u[urin]\ [i îng\duin]\ citite&citate în fug\.
Povestirea a doua, „V`n\torul de lupi albi”, este de
departe cea mai reu[it\, tulbur\toare [i enigmatic\.
În prim-plan se afl\ o femeie, donna Iulia, c\s\torit\
f\r\ voia ei cu Tim, un b\rbat pe care se simte
datoare s\ îl respecte cu toat\ fiin]a ei. La ceva
vreme dup\ m\riti[, pe c`nd Iulia era înc\ t`n\r\,
Tim pleac\ în America s\ agoniseasc\ ceva bani.
Anual, în preajma s\rb\torilor de iarn\, îi trimite
so]iei sale c`te o scrisoare. În toate o asigur\ c\ îi
merge bine, afacerile s`nt înfloritoare [i c\ în anul
care ar urma se va întoarce în ]ar\. Anii trec, b\rbatul
nu vine. În micul or\[el sose[te un b\rbat misterios,
v`n\torul de lupi albi, pe care donna Iulia îl iube[te
în tain\. Respect`nd îns\ onoarea so]ului de peste
m\ri [i ]\ri, Iulia î[i reprim\ orice fel de instincte erotice
fa]\ de str\in. V`n\torul e la început privit în sat ca o
figur\ protectoare/salvatoare (ap\r\ satul de atacul
misterio[ilor lupi albi), dar, în scurt\ vreme, este luat

drept [arlatan [i alungat de mul]ime. Sf`r[e[te în col]ii jivinelor [i în regretele
tardive ale s\tenilor neîncrez\tori. Sf`r[itul povestirii e de dou\ ori cinic.
Dup\ 24 de ani de a[teptare, donna Iulia afl\ c\ scrisorile pe care le
primea periodic erau false, c\ Tim murise de mult, dar l\sase în grija unor
prieteni expedierea anual\ a c`te unei scrisori care s\ o ]in\ în fr`u, care s\
nu o lase s\ î[i tr\iasc\ via]a. Un gest meschin, dar fascinant. Morala este c\
de dragul unor conven]ii, prejudec\]i, supersti]ii, via]a trece pe l`ng\ noi.
Mai mult, c\ [ansele rat\rii s`nt mult mai mari dec`t cele ale împlinirii. C\ o via]\
de care se alege praful e mult mai plauzibil\ dec`t una tr\it\ frumos. Trist,
cinic, dar adev\rat. 

În privin]a temelor comune care migreaz\ dintr-un text într-altul, cea mai
evident\ este violen]a. Alexandru Ecovoiu creeaz\ o lume, unitar\, stilizat\, ridicol
de simpl\, în care violen]a e singurul motor al evolu]iei. Toate personajele din
primele 3 texte ale volumului se reg\sesc în ipostaze violente. În cazul în care vreunul
se hot\r\[te s\ ias\ în afara jocului este sanc]ionat (cazul caligrafului din cea dint`i
povestire care, pentru a pune cap\t r\zboaielor nesf`r[ite dintre dou\ regate vecine,
introduce o virgul\ bucluca[\ într-un tratat de pace, pecetluind astfel încheierea
ostilit\]ilor) prin t\ierea m`inii. {i mai elocvent\ e povestirea care d\ numele volumului,
„Cei trei copii-Mozart”, în fond o istorie despre orgolii, despre cum se omoar\ într-o
parabol\ capra vecinului. Trei fra]i supradota]i (trimitere la v`rsta fraged\ la care Mozart
a început s\ compun\), unul pictor, altul acrobat [i cel de-al treilea poet, se invidiaz\
reciproc at`t de tare înc`t ajung s\ se anihileze reciproc. De exemplu, distrugerea persoanei
[i a destinului acrobatului este meschin\, ceilal]i doi fra]i îndemn`ndu-l la m`ncare p`n\ ce
bietul de el ajunge obez de-a dreptul. 

Prozele scurte ale lui Alexandru Ecovoiu pot p\rea teziste, simpliste, reci. Pot da impresia
de lam\ aseptic\ ce taie cu o siguran]\ înfior\toare o bucat\ de lume auster\. La limit\, pot
fi considerate mici eseuri filozofice a c\ror brum\ de literatur\ at`rn\ uneori de un fir de a]\.
Mai mult îns\, pot enerva pe mul]i dintre fanii volutelor stilistice sau ai personajelor memorabile.
S`nt proze care nu au nici personaje, nici ac]iune, nici decor. Cu at`t mai mare îns\ va fi impactul.
Citind un text mult prea estetizat, [ocurile [i loviturile primite în moalele capului s`nt puternic
atenuate. În schimb, îns\, în Cei ttrei ccopii-MMozart, cititorul r\m`ne neajutorat. 

A[adar, o carte mititic\ dar de o for]\ ie[it\ din comun. Ceva rar [i pre]ios în peisajul prozei
contemporane.

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii de Litere, Universitatea Bucure[ti, `n prezent masterand `n teoria [i
practica edit\rii. ~n 2004 a publicat volumul de poezii JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree (Editura Metafora, Constan]a). Colaboreaz\ la RRoomm<<nniiaa
lliitteerraarr\\ [i ]ine rubrica de cronic\ a traducerilor `n CCoonnttrraaffoorrtt.

Alexandru Ecovoiu, CCeeii ttrreeii
ccooppiiii-MMoozzaarrtt, Edi]ia a 2-a,
prefa]\ de Marius Chivu,
Editura Polirom, Ia[i, 2008,
221 p.

oooocccchhhheeeeiiii   
ddddeeee  lllleeeeccccttttuuuurrrr `̀̀̀
violen]` de poveste

DD ac\ m\ iau de \la, îmi sar \ilal]i în gît. Dac\ nu m\ iau de \la, îmi sar aceia[i în cap. Dac\ nu
scriu c\ e de un textualism rafinat, c\ vocile narative alterneaz\ ridiculizînd jocurile metatextuale
tradi]ionale, s-ar putea spune c\ sînt superficial, c\ nu-mi merit locul cultural pe care îl am.
Dac\ m\ pripesc s\ dau un verdict [i s\ se dovedeasc\ lipsa mea de intui]ie dup\ apari]ia

unui consacrat, iar\[i poate fi periculos. Cel mai bine se lucreaz\ dup\ ce ai aflat un cît de mic semn
valorizator din partea mae[trilor. E mai u[or [i, în plus, munca asta cu literatura necesit\ lini[te. Nu e
cazinou, nu investe[ti la bursa de valori economice. Cum s\-]i cî[tigi micul drept la lectur\ lini[tit\ [i
la medita]ie dac\ te pui în situa]ii aiuristice, conflictuale? E important s\ stai - a[ezat discret în semiaten]ie
- pîn\ cînd ceilal]i, cei de lîng\ tine, vor primi un semnal c\ e timpul s\-]i scoat\ ni[te lauri de la naftalin\.

Mai beau ni[te ap\ plat\, mai notez în fi[e observa]ii utile care pot fi citate de colegii mei în alte
articole de-ale lor. De exemplu, dac\ spun c\ scriitorul urm\rea o dimensiune sacr\ a m\rturisirii, sînt
sigur c\ voi fi citat în cel pu]in dou\ locuri de ni[te amatori de sacru care se manifest\ în profan. E
bine apoi s\ aduci în discu]ie regulat sfîr[itul postmodernismului, abilit\]ile „textuale” [i „capul
teoretic” al scriitorului, „palipmsestele”; asta dac\ respectivul este alesul pentru nominaliz\ri [i
premii în urm\toarea perioad\. Dac\ nu, atunci promite, a ratat cu pu]in un text onorabil, nu s-a
adaptat publicului, a c\zut în capcanele narcisiste ale literaturii etc.

Mi-e cu adev\rat greu s\ ridic discursul la tensiuni înalte cînd din orizontul [tiin]ei mae[trilor
mei critici, directori de revist\, de catedr\, de institut, de lucrare, r\sare cîte un geniu intempestiv.
S\ zicem c\ îmi reu[e[te o mimare onorabil\ a orgasmului, dar cel mai mult m\ deranjeaz\ c\ se
aud gemete din toate p\r]ile. Sînt o fire pudic\ [i nu-mi plac zgomotele. Îmi plac anii f\r\ genii,
revela]ii, c\r]i mitice. Atunci se fac rota]ii în]elepte ale numelor care au stat lini[tite pe banca
de rezerve [i [tiu c\ un astfel de an îmi va fi rezervat [i mie, dac\, Doamne fere[te, nu voi fi bruiat
de vreun accident nefericit.

Foarte grele de asemenea sînt luptele între tabere, cînd deodat\ sînt necesare beri [i vodci
de coagulare a grupului. Au [i partea lor de pl\cere solidariz\rile astea, în fond sînt momentele
în care ne strîngem cu to]ii, ne vedem. Eu, fiind mai t\cut, sînt luat peste picior, falanga poetic\
[i scriitoriceas\ devine destul de agresiv\ dup\ cîteva ore [i trebuie s\ m\ retrag discret.
Altfel, suf\r. Sînt prietenii mei [i sînt sensibil. Ei rezist\ mai mult la t\rie, iar eu am o
morg\ de ap\rat, eu studiez, sînt b\iat bun, serios. A[a c\ m\ duc acas\ [i m\ uit dou\
ore la televizor. Dup\ care scriu în jurnal [i m\ culc.

Urm\toarea provocare este examenul de lector la Universitate – ar putea veni în
comisie un profesor din tab\ra advers\ care mi-ar putea crea probleme. De[i mentorul
[i modelul meu m-a asigurat c\ a avut loc un troc, c\ acel inamic îmi va da mie drumul
în postul de lector pentru c\ [i el a l\sat unul de-al lor în aceea[i pozi]ie, eu nu pot avea
lini[te. M-am visat într-o noapte dezbr\cat, în fa]a comisiei, [i pe acel fioros expert
în literatur\ interbelic\ întrebîndu-m\: „Cum, domnule critic, mic\ vedet\ local\ a
foiletonisticii române[ti, cum da]i lec]ii de literatur\ dac\ nu mai ]ine]i minte
prenumele lui Vasilescu din Patul llui PProcust?”. Visul îmi revine de cîte ori îl citez
în referate, în articole; trebuie s-o fac, este atmosfera preg\titoare pentru examen,
a[a c\ prietenii îmi accept\ „dezghe]ul”. Nu [tiu cum vor accepta faptul c\ unul
dintre pupilii respectivului profesor specialist în interbelice este specialist în

desprindere de posmodernismul tîrziu, c\ recupereaz\ tradi]ii cu perfect control
livresc, c\ textul s\u î[i întinde puterea de sugestie pe mai multe nivele de

lectur\. S-ar putea s\ mi-o iau urît la urm\toarea b\ut\. Sînt lucruri pe care
ni le asum\m pe rînd. Atît c\ unii dintre noi sînt ceva mai sensibili. 

__________
* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice asem\nare cu persoane

reale nu e întîmpl\toare. Numai c\ eu sînt cel care le compun m\rturiile, momentele crude
de sinceritate. Pentru c\ ei singuri n-o vor face niciodat\.

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 30 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\,
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine

de un an, la AApprrooppoo ttvv, actualmente editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul
AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, 2006 , [i FFuucckk tthhee CCooooll.. SSppuunnee-mmii oo ppoovveessttee,, 2007, ambele la

Editura Polirom.

costi

rogozanu
autofic]iuni*

critic, iar critic

c`
r]i

noua literatur`.......................................................................................martie - aprilie 2008...........................................................................................num`rul 14

13



14

d
os

a
r:

 p
ro

za
 r

om
~
n
ea

sc
`
 d

in
 2

0
0
7

AAppaarrii]]iiii pprroozz\\ 22000077-22000088

Editura PPolirom
Colec]ia „EGO.Proz\”

2007:
- Jean-Lorin Sterian, Lorgean
- Bogdan Popescu, Cine aadoarme uultimul
- Gabriela Gavril, Fiecare ccu BBudapesta llui
- Dan Lungu, Sînt oo bbab\ ccomunist\!
- Liviu Bîrsan, Ochiul [[i ppulberea
- Alexandru Vakulovksi, Bong
- C\lin Ciobotari, {[[t! GGeneralul vviseaz\...
- Iulian Ciocan, Înainte ss\ mmoar\ BBrejnev
- {tefan Ba[tovoi, Iepurii nnu mmor
- Mariana Codru], Nudul DDianei
- Costi Rogozanu, Fuck tthe ccool. SSpune-mmi oo
poveste
- Sorin Stoica, Abera]ii dde bbun-ssim]

Reedit\ri:
- Lucian Dan Teodorovici, Circul nnostru vv\
prezint\:
- Filip Florian, Matei Florian, B\iu]eii
- T.O. Bobe, Cum mmi-aam ppetrecut vvacan]a dde
var\

2008:
- R\zvan R\dulescu, Via]a [[i ffaptele llui IIlie
Cazane (reeditare)

Fiction Ltd.:
2007:
- C\t\lin Dorian Florescu, Maseurul oorb
- Stelian }urlea, Darul IIoanei
- Caius Dobrescu, Teza dde ddoctorat
- Daniel Vighi, Cometa HHale-BBopp
- Alexandru Ecovoiu, Sta]iunea
- Ioan L\cust\, Luminare ((coborîrea îîn ttext)
- Gabriel Chifu, Relatare ddespre mmoartea mmea

Reedit\ri:
- Petru Cimpoe[u, Simion LLiftnicul 
- Petru Cimpoe[u, Povestea MMarelui BBrigand
- Ioan Gro[an, O ssut\ dde aani dde zzile lla ppor]ile
Orientului
- Gabriela Adame[teanu, Întîlnirea
- Filip Florian, Degete mmici
- Simona Popescu, Exuvii 
- Nora Iuga, S\punul llui LLeopold BBloom
- Marin Mincu, Intermezzo. AAurora
- Norman Manea, Plicul nnegru

2008:
- Alexandru Vlad, Curcubeul ddublu 
- Nichita Danilov, Locomotiva NNoimann
- Petru Cimpoe[u, Nou\ pproze vvechi. FFic]iuni
ilicite

Reedit\ri:
- Alexandru Ecovoiu, Cei ttrei ccopii-MMozart
- Adriana Babe]i, Mircea Mih\ie[, Mircea
Nedelciu, Femeia îîn rro[u
- Ioan Gro[an, Planeta mmediocrilor

Hors collection: Ioan T. Morar, Cartea dde lla
cap\tul llumii

Proza româneasc\ 
din 2007

Melodrame, minimalism [i anduran]\
Gruia Dragomir

Mi-am început lecturile de proz\
autohton\ marca Humanitas într-un
tren mizerabil, cu bancheta lipicioas\,
cu miros de naveti[ti [i bere la pet de
2,5L, geamuri murdare [i o toalet\
care pe din\untru ar\ta ca shakerul
unui barman priceput ce abia terminase
de agitat amestecul pentru un cocktail...
(pentru a nu stîrni strîmb\turi din nas
[i ridic\ri b\trîne[ti din sprîncean\,
nu o s\ v\ dezv\lui ingredientele).
Biletul a fost scump [i ar\ta frumos,
lucios, cartonat, scris ordonat, cu toate
cele, deci promitea. La fel cum promitea
[i romanul Irinei Egli, P\mînt ppustiu,
luînd în considerare toate cronicile
pozitive pe care le citisem. De asemenea,
mai era [i profilul ce ne-o prezenta
pe Irina Egli într-o not\ cumva exotic\:
a p\r\sit România în 1997 pentru a
se stabili în Canada, în 2000 debuteaz\
la Editura Ex Ponto cu Sînge aamestecat,

în 2006 public\ la prestigioasa editur\ canadian\ Boréal romanul
Terre ssalée, tradus în român\ de c\tre Adina Cobuz sub numele
P\mînt ppustiu. Tot din cronici [tiam oarecum [i la ce s\ m\ a[tept:
Dobrogea, incest, „lume de arhetipuri [i m\[ti”, „combina]ie de
tragedie antic\ [i (post)modern\, limpezimea exprim\rii,
stilul perfect egal al nara]iunii” etc. Tema incestului nu se las\
a[teptat\ prea mult, î[i face prezen]a înc\ din primele pagini
[i din acest moment se perpetueaz\ de-a lungul întregului roman
sub forma unei dependen]e sau, mai bine zis, a unui sevraj al
tat\lui, Alexandru, doctor stomatolog, care este obsedat de
raporturile sexuale cu fiica sa, Anda. {i nici nu este de mirare,
deoarece nimeni nu îi poate rezista Andei, to]i b\rba]ii o doresc
[i aproape to]i sfîr[esc în mod tragic pentru c\ ea este: „o femeie
cobr\”, care se mi[c\ „precum felinele din s\lb\ticie” [i are
„gesturile unei pisici c\reia-i place s\ ucid\”, are „ochi de panter\”,
este [i „aisberg înconjurat de fl\c\ri” [i „o energie ce te buim\ce[te”,
este „ini]iata unei secte orientale”, „zei]\ p\gîn\”, „divinitate
nemiloas\ coborît\ pe p\mînt ca s\ observe oamenii de-aproape”,
mai întotdeauna „las\ în urma ei un val de parfum care otr\ve[te
[i îmbat\” [i cli[eele în leg\tur\ cu acest\ femeie fatal\ continu\
la nesfîr[it, în aceea[i not\. Atmosfera romanului este întunecat\,
ap\s\toare, deprimant\, boln\vicioas\. Toate personajele
sînt nebune, bolnave sau odioase. O lume absolut mizerabil\
ce se desf\[oar\ între Mangalia [i Constan]a. Medicul stomatolog,
Alexandru, î[i în[al\ nevasta cu o actri]\ din Constan]a, Ioana,
dar mai tîrziu renun]\ la aceasta pentru serviciile [i mai fatalei
Anda. Ahoe este un poet alcoolic, care face contraband\ cu
mercur [i tr\ie[te tot timpul cu spaima de a nu fi prins. Leonard,
so]ul Ioanei, este un sculptor nebun care viseaz\ la un proiect
m\re] f\r\ nici o noim\: „dou\zeci [i patru de statui legate între
ele prin intermediul bra]elor” în cercuri concentrice „care ar
alc\tui un fel de labirint ce se pierde la cap\t, alc\tuind un
cerc înspre exterior”, iar toate statuile sînt femei, „femei colo[i”.
Sonia, mama lui Alexandru, a avut [i ea parte de un trecut
traumatizant, prostituîndu-se în port; „Sonia era precum un
vapor”. 

Vera este singurul personaj care p\straz\ o brum\ de decen]\

[i de normalitate, îns\ se risipe[te [i aceasta cînd ni se
prezint\ o scen\ de sex cu un controlor, pentru c\ Vera nu
avea bilet [i se înc\lzise cu ]uic\. Peste toate acestea se
presar\ [i un dialog penibil á la filmele române[ti romantico-
dramatice made in anii ’70 sau la fel de penibilele [i pateticele
scrisori confesive ale Ioanei pentru Alexandru. Un lucru curios
în leg\tur\ cu acest roman este c\, de[i autorul este o femeie,
atitudinea sa este una absolut misogin\: personajele feminine,
f\r\ excep]ie, sînt desfrînate, promiscue, adulterine, prostituate,
toate ne sînt prezentate ca fiind „feline” [i „precum un vapor”.
Nici urm\ de Dobrogea, „Sudul tuturor pasiunilor, spa]iu ancestral
cu parfum oriental, cu lumin\ din aur vechi”, ci doar o perindare
nes\rat\ între Constan]a [i Mangalia a unor personaje „precum
un vapor”.   

La urm\toarea carte de proz\ de la
Humanitas am dat din nou peste un
roman ce trateaz\ tema mor]ii,
obsesia pentru aceasta, pentru „Jocul
cu moartea”, pentru destinul tragic,
toate tratate cu o gravitate filozofic\
ce cochetez\ cu penibilul. {i, din
nou, o cochetare cu incestul: Liviu
are fantezii cu mama sa, iar Pavel
este obsedat de propria fiic\. Personajele
sînt împ\r]ite dup\ gen, la modul:
b\rba]i superiori/femei depresive
[i melancolice. Aflat la a doua carte
din colec]ia „Proz\” de la Humanitas,
am impresia c\ am s\rit dintr-o pies\
de Camil Petrescu într-alta. Totu[i,
cartea Anc\i Maria Mosora, Reality
Game SShow, este ceva mai
provocatoare decît cea a Irinei Egli.
Un pasaj reprezentativ pentru aceast\
carte ar fi replica lui Toma: „Regiz\m
iubirea. Regiz\m gelozia. Simul\m

drame. De ce? Pentru c\ ne plictisim, pentru bani, pentru distrac]ia
altora. Ne juc\m de-a via]a real\. De ce? Din acela[i plictis, pentru
aceia[i bani. Nu m-ar mira s\ constat\m c\ în curând vom
oferi publicului mor]i în direct. {i nu vorbesc despre execu]ii,
ci doar despre jocuri, Reality Game Show-uri”. Un pasaj, ca [i
întreaga carte, într-o oarecare m\sur\, relevant pentru lumea
obsedat\ de reality show-uri în care tr\im. Ca [i al]ii care au scris
despre acest roman, am avut [i eu senza]ia de déjà-vu, atunci
cînd am dat peste ni[te scene rupte parc\ din Fight CClub-ul lui
Palahniuk, iar, dac\ tot sîntem la capitolul acesta, nu pot s\ nu
spun c\ întreaga carte mi-a amintit mai ales de filmul lui Juan
Carlos Fresnadillo, Intacto. În filmul respectiv este vorba despre
un grup de personaje care se implic\ în tot felul de jocuri de
noroc ce au ca miz\ via]a lor. {i, întocmai ca în carte, în film avem
un detectiv care ancheteaz\ aceste cazuri. 

Reality GGame SShow ar fi putut fi o carte reu[it\ dac\ ar fi
mizat mai mult pe un stil mai relaxat, pe ironie [i pe autoironie,
pe „joc” cu litere mici, în loc de gravitate, încrîncenare, utilizarea
excesiv\ a detaliului [i a jocului scris cu „J”. Exist\ în cea de-a
doua carte a Anc\i Maria Mosora, dup\ Arhanghelii nnu mmor,
un sentimentalism [i un patetism ce transform\ întreaga poveste
într-o melodram\ vecin\ cu telenovela. Citind acest roman nu
ai cum s\ scapi de senza]ia de „[tire de la ora cinci” transformat\
într-un thriller, sau într-o dram\ psihologic\ neverosimil\, ce ia
propro]ii apocaliptice.

Apari]iile de proz\ din 2007 nu sînt deloc pu]ine la num\r; sînt
chiar mai numeroase decît ne-am fi a[teptat, dac\ arunc\m o
privire [i asupra editurilor mai pu]in vizibile sau asupra autorilor
nemediatiza]i. Lista care înso]e[te aceste pagini - probabil
incomplet\ - este descump\nitoare pentru orice critic care vrea s\
explice cum st\m cu proza în 2007, chiar dac\ o parte însemnat\
dintre c\r]ile listate sînt reedit\ri. Dar este, cred, îmbucur\toare [i
util\ pentru cititorii avizi de proz\ contemporan\ româneasc\.
Dosarul din acest num\r comenteaz\ o parte dintre apari]iile
anului 2007 - de la editurile Humanitas, Paralela 45 [i Tritonic - [i
dintre volumele cele mai premiate în acest an. Dezbaterea continu\
în num\rul urm\tor. Chiar dac\ imaginea de ansamblu înc\ se las\
întrev\zut\ cu greu, iar singurul criteriu func]ional de ordonare a
discu]iei este cel - formal - pe colec]ii [i edituri, recenziile din acest
dosar ([i din cel urm\tor), împreun\ cu cele dou\ scurte interviuri,
compun un început de companion to u[or de folosit pentru orice
cititor curios.

Proz\ de la Humanitas
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Humanitas: 
Proz\:
- Dan Stanca, Noaptea llui IIuda
- Liviu Cangeopol, Zîmbetul. PPortret aal
]\rmului lla aasfin]it
- Anca Maria Mosora, Reality GGame SShow
- C\lin Torsan, Recycle BBUN
- Irina Egli, P\mînt ppustiu
- Salex Iatma, Afar\ nnu ee nnici uun aanotimp
- Maria Ellis, Carte dde ccolorat ppentru oorbi

Seria de autor „Mircea Horia Simionescu”
(reedit\ri):
- Bibliografia ggeneral\
- BBreviarul. HHistoria ccalamitatum
- TToxicologia ssau DDincolo dde bbine [[i ddincoace
de rr\u

Colec]ia „Rîsul lumii”:

- Mihai G\inu[\, F\r\ ccap [[i ff\r\ ccoad\.
Roman rrotund
- Radu Paraschivescu, Mi-ee rr\u lla ccap, mm\
doare mmintea

În afara colec]iilor:
- Ana Argenti: Dragostea, ccel\lalt nnume aal
crimei. RReality nnovel
- Mircea C\rt\rescu: Orbitor. AAripa sstîng\.
Corpul. AAripa ddreapt\
- Marius Chivu (coord.): Cartea ccu bbunici
- Monica Lovinescu, Cuvîntul ddin ccuvinte
- Vlad Zografi, Petru
- Vlad Zografi, America [[i aacustica

Editura DDacia
- Ana Vacarciuc, Deschide]i ppor]ile iinimii

Editura BBrumar
- Alex Tocilescu, Carne ccrud\
- Doru Arazan, Pistrui (proz\ scurt\)

Editura AAll
- Bujor Nedelcovici, Opere ccomplete,
volumele 4 [i 5

Editura RRAO

Colec]ia „Proz\ român\ contemporan\”
- Eugen Ovidiu Chirovici, La bbroasca lle[inat\
- Dinu S\raru, Clipa, reeditare

Editura CCompania

- Livia Isidor, Potîrnichi llovite dde vvijelie, 2008

Editura IIdeea EEuropean\:

- Corina Cristea, Femei nnebune ddup\ bb\rba]i,
colec]ia „Biblioteca Ideea European\”
- Aura Christi, Z\pada mmieilor, colec]ia
„Biblioteca Ideea European\”
- Rali]a Constantinescu, Caietul mmamei,
colec]ia „Biblioteca Ideea European\”
- Diana Adamek, Vasco dda GGama nnavigheaz\,
colec]ia „Biblioteca Ideea European\”
- Ileana Cudalb, Baia BBalkan, colec]ia
„Biblioteca Ideea European\”
- Viorica R\du]\, Hidrapulper, colec]ia
„Biblioteca Ideea European\”
- Leonid Dobîcin, Întîlnirile ccu LLiz, colec]ia
„Biblioteca Ideea European\”
- Bianca Balot\, Ma[ina dde ffugit îîn llume,
colec]ia „Edi]ii definitive”, reeditare
- Liviu Antonesei, La „„Morrison HHotel”.
Povestiri dde ppîn\ aazi, colec]ia „Edi]ii
definitive”, reeditare
- Gheorghe S\s\rman, Vedenii, colec]ia
„Insomnii”

Curtea VVeche:
Povesta[i români:
- Bogdan Suceav\, Miruna, o ppoveste

Romanele de Curtea Veche:
- Matila C. Ghyka, Ploaie dde sstele
- Adrian Sângeorzan, Circul ddin ffa]a ccasei,
2008, reeditare
- Adrian Chivu, Caiet dde ddesen, 2008

Dup\ aceste dou\ romane, prozele scurte ale lui C\lin Torsan din Recycle BBun vin ca opt
shot-uri de literatur\ bun\, „cu nerv, cu verv\ cinic\ [i cu un irezistibil umor închis la culoare”, ca
s\ îl citez, din prefa]\, pe Paul Cernat. Torsan este un minimalist, un experimentator, un autor
c\ruia chiar îi place s\ se joace [i s\ joace. Recycle BBun este o carte ce î[i propune pe bune s\ recicleze
pentru ca apoi s\ ne cicleze prin fa]a ochilor ni[te texte culese „din popor”, de pe jos, de pe strad\.
Avem de-a face tot cu un fel de proze detectiviste, îns\ într-alt sens - acela de reconstituire fic]ional\,
de ]es\tur\ literar\ în jurul unor bile]ele sau chiar a unui manuscris (în cazul prozei O ccarte dde oo
sut\ [[i cceva dde ppagini) -, adunate de prin gunoaiele de pe strad\. Ceea ce le lipse[te celor dou\
romane de mai `nainte, ironia [i autoironia, se reg\se[te din plin în Recycle BBun. Torsan ne
demonstreaz\ c\ se poate face literatur\ din orice, chiar [i dintr-o list\ de cump\r\turi, din însemn\ri
privind costurile unui prînz la un fast-food, din anun]uri imobiliare, dintr-o copiu]\ pierdut\ de
vreun student etc., f\r\ s\ apeleze la teme „grele” precum moartea, incestul, Jocul suprem. Apogeul
c\r]ii este atins odat\ cu includerea manuscrisului lui Ilarie M\]\u, g\sit deteriorat lîng\ o
pubel\. Torsan scrie literatur\ „cu capu-n p\mînt”, pentru c\ „literatura e la p\mînt”.

Dup\ shot-urile de literatur\ relaxat\ [i juc\u[\ ale lui C\lin Torsan, romanul de debut al lui
Liviu Cangeopol, ziarist [i comentator politic stabilit în America, Zîmbetul. PPortret aal ]]\rmului lla
asfin]it a reprezentat o reîntoarcere la stilul greoi, la filozof\ri în jurul tuturor lucrurilor, fie ele cît
de m\runte, [i la formul\ri preten]ioase de genul: „Aripile memoriei l-au ridicat [i l-au depus în
fa]a casei” sau „existen]a nu este nimic altceva decît continua radia]ie a începutului ce r\mîne ca
un punct îndep\rtat în mijlocul universului”, cu care m\ obi[nuiser\ primele dou\ c\r]i.
Romanul lui Liviu Cangeopol este o carte pe care nu o po]i l\sa din mîn\ pentru c\ adormi cu ea
în mîn\ dup\ 10 pagini. Zîmbetul este greu de citit, întreaga ac]iune înainteaz\ greu, plictise[te,
iar eroul, Filip Mircea, este fie ridicat de „aripile memoriei” [i depus în trecut, fie are tot felul de
reverii la tot pasul. Zîmbetul este un roman cu nuan]e autobiografice (îl recunoa[tem u[or pe Liviu
Cangeopol în Filip Mircea, ziarist de origine român\ stabilit la New York, [i în discursul acestuia)
ce se folose[te de intriga romanului poli]ist, crima, pentru a declan[a o c\l\torie a eroului principal
în c\utarea trecutului [i a identit\]ii sale, purtîndu-ne prin Ia[i, Podu’ Iloaiei, Oradea sau spre
destina]ia final\, Insula {erpilor. Este o carte greu digerabil\ pentru c\ Liviu Cangeopol se folose[te
de formula romanului poli]ist pentru a-[i expune scurte eseuri filozofice pe diverse teme: timp,
trecut, „lipsa de sens a universului”, moarte, poezie etc., ce ocup\ mai mult de 60-70% din întregul
text, faultînd atît povestea, cît [i r\bdarea cititorului.

Lectura romanului lui Dan Stanca, Noaptea llui IIuda, î]i provoac\, [i ea, r\bdarea, î]i obose[te
ochii [i mintea prin intrigi complicate, prin lipsa de economie a folosirii detaliului care are ca rezultat
o stufo[enie a scriiturii, prin monologuri lungi [i prin multele direc]ii în care se ramific\ textul. Îns\
are are [i destul de multe p\r]i interesante, suculente chiar, [i bine scrise. Romanul se construie[te
în jurul atentatelor de la 11 septembrie [i felul în care unda de [oc a acestora ne-a atins [i pe noi.
Eroul romanului este Pavel Samsonov sau Samsonic\, un ziarist care se ocup\ de pagina de politic\
extern\ la un ziar central, un tip scîrbit de mediul în care se învîrte, alcoolic; el descoper\ la un
moment dat c\ se cunoa[te cu atentatorul de la Turnurile Gemene, Suleiman Atta. Acest lucru îi
declan[eaz\ puseuri de terorism dîmbovi]ean [i nu lipse[te prea mult pîn\ s\ planteze o
grenad\ într-un WC public. Este prins [i pus s\ dea o declara]ie. Samsonic\ sufer\ de aceea[i logoree
în scris ca [i Dan Stanca, iar declara]ia se transform\ într-un manuscris ce ar putea s\ fie chiar
romanul Noaptea llui IIuda. Ultimul roman al lui Stanca este interesant [i pe alocuri chiar
amuzant, îns\ este încurcat [i obositor, un fel de amestec între roman detectivist, conspira]ionist
[i fantastic, iar foarte multele fire pe care deraiaz\ textul ar fi adus un serviciu întregului roman
dac\ ar fi lipsit. 

Concluzia: dou\ romane mediocre, o colec]ie vie [i juc\u[\ de proz\ scurt\ [i dou\ romane
dense, greoaie, unul filozofic, altul paranoic-vizionar. Alege]i voi. Eu îmi iau un alt bilet, sper c\
de data asta voi pl\ti cît face.

Irina Egli, P\mînt ppustiu, traducere din francez\ de Adina Cobuz, Editura Humanitas, Colec]ia
„Proz\“, 2007, 193 de pagini, 19 RON

Anca Maria Mosora, Reality GGame SShow, Editura Humanitas, Colec]ia „Proz\“, 2007, 261
de pagini, 22 RON

C\lin Torsan, Recycle BBun, roman ilustrat cu [apte desene de Andrei Ciubotariu, Editura
Humanitas, Colec]ia „Proz\“, 2007, 148 de pagini, 17 RON

Dan Stanca, Noaptea llui IIuda, Editura Humanitas, Colec]ia „Proz\“, 2007, 463 de pagini, 39
RON

Liviu Cangeopol, Zîmbetul. PPortret aal ]]\rmului lla aasfin]it, Editura Humanitas, Colec]ia „Proz\“,
2007, 369 de pagini, 32 RON

C\lin Torsan,
RReeccyyccllee BBuunn,
roman
ilustrat cu
[apte
desene de
Andrei
Ciubotariu,
Editura
Humanitas,
Colec]ia
„Proz\“,
2007

Liviu
Cangeopol,
ZZîîmmbbeettuull..
PPoorrttrreett aall
]]\\rrmmuulluuii llaa
aassffiinn]]iitt,
Editura
Humanitas,
Colec]ia
„Proz\“,
2007

Dan Stanca,
NNooaapptteeaa lluuii
IIuuddaa, Editura
Humanitas,
Colec]ia
„Proz\“,
2007



num`rul 14............................................................................................martie - aprilie 2008.....................................................................................noua literatur`

16

d
os

a
r:

 p
ro

za
 r

om
~
n
ea

sc
`
 d

in
 2

0
0
7

AAppaarrii]]iiii pprroozz\\ 22000077-22000088

Paralela 445: (2007)
- Mircea S\ndulescu, Un lloc bbun ss\ tte ssinucizi,
colec]ia „Biblioteca româneasc\”
- Mihai Dragolea, Func]ionar lla ssingur\t\]i
sau ccontabilul dde iimagini, colec]ia „Biblioteca
româneasc\”
- Radu Petrescu, Matei IIliescu, colec]ia
„Biblioteca româneasc\”, reeditare
- Nicolae Meri[anu, Cafenele, ooameni dde
alt\dat\. ZZeul pperisabil, colec]ia „Odiseu”
- Stelian }urlea: Greuceanu. RRoman ccu uun
poli]ist, colec]ia „Avanpost”
- Brîndu[a Luciana Grosu: Scrisoare ff\r\ llitere,
colec]ia „Conexiuni”
- Constantin Virgil Negoi]\, Opus DDei, colec]ia
„Mediana”

Editura AART

Colec]ia „Fic]iune [i artilerie” (2007)

- Vintil\ Horia, O ffemeie ppentru AApocalips
(traducere din limba francez\)
- Nicolae Breban, Jiquidi
- Gheorghe Cr\ciun, Pupa rrussa (reeditare)
- Gheorghe Cr\ciun, Frumoasa ff\r\ ccorp
(reeditare)
- Dumitru }epeneag, La BBelle RRoumanie
(reeditare)
- Dumitru }epeneag, Zadarnic\ ee aarta ffugii
(reeditare)
- Marin Sorescu, Trei ddin]i ddin ffa]\ (reeditare)
- Constantin }oiu, C\derea îîn llume (reeditare)
- Constantin }oiu, Vr\jeli ((de bbuzunar)
(reeditare)

Editura VVremea:

- Maria-Pia Castaing, Pove[ti dde ccatifea
- Pia Pillat Edwards, Zbor sspre llibertate,
roman, edi]ia a II-a, seria „Scrieri din exil”

Editura TTritonic: 

Colec]ia Lit:

- Zully Mustafa, Strugurii ss-aau ccopt `̀n llipsa eei
- Lorena Lupu, B\t\u[ul dde cc`mpii
- Marian Coman, Testamentul dde cciocolat\
- Mihail G\l\]anu, Strada pplanetelor [[i aalte
povestiri
- Victor Dragomir, Chipul ddin ccenu[\
- Loredana Lupu, Rondo CCapriccioso

Colec]ia Fiction.ro:

- Liviu Radu, Waldemar

Colec]ia Thriller: 

- George Laz\r, America OOne 

 Colec]ia Crime Scene:

- Bogdan Hrib, Filiera ggreceasc\

Editura PPandora MM: 

Colec]ia Funky Fiction: 

- Claudia Golea, Flower-PPower TTantra

Editura 33: 

Colec]ia Eroscop: 

- Povestiri eerotice rrom<ne[ti

Editura LLimes: 

- Mircea Tomu[, Aripile ddemonului (roman)
- Hanna Bota, Maria ddin MMagdala (roman)
- Cornel Udrea, Dincolo, ppe mmalu-aacesta
(roman)
- Lucian Cristea, Jaful (roman)
- Oleg Garaz, Territoria (proz\ scurt\)
- Mircea Opri]\, Discoteca ddin AAlexandria
(proz\ scurt\)
- Claun Grup, Anun]uri mmortuare îîn RRe mmajor
(proz\ scurt\)
- Radu Ilarion Munteanu, Osmoze (proz\
scurt\)
- Florin Oncescu, Ilustrate ddin AAmerica (proz\
scurt\)

Trei romane [i jum\tate
Marieva Ionescu

Trei romane în care e vorba, într-un fel sau altul, din trei
perspective foarte diferite, despre România de ast\zi [i un
roman hibrid, mai degrab\ un studiu de caz, sociologic, explor`nd
un mit, deja, catolic al zilelor noastre.

Chiar dac\ lucreaz\ cu instrumente fic]ionale (personaje,
voci narative, perspective multiple), Constantin Virgil Negoi]\
ob]ine un studiu aproape documentar al fenomenului Opus
Dei, în care, de[i inten]ia autorului este de a scrie un roman,
multitudinea de idei [i informa]ii s`nt prea pu]in mascate,
ascunse în culisele c\r]ii sau, de ce nu, în cu[ca sufleurului.
Autorul erudit î[i face, de[i prin intermediul altor personaje-
naratori, prea mult sim]it\ prezen]a, ni-l putem imagina la
masa de lucru, permut`ndu-[i [i organiz`ndu-[i fi[ele de lectur\
în care figureaz\ nume foarte cunoscute în America [i în întreaga
lume precum Leonard Michaels (prozator american n\scut
în Polonia), Golda Mabowitz Meyerson (cunoscut\ drept Golda
Meir), Edwin M. Wright (diplomat american în anii 1945-1955),
Allan Bloom (autor al c\r]ii The CClosing oof tthe AAmerican MMind,
prietenul lui Saul Bellow [i personajul Abe Ravelstein din
romanul Ravelstein), politologii John Mearsheimer [i Stephen
Walt, Anne Coulter (autoarea c\r]ii The CChurch oof LLiberalism),
sub pseudonimul Merry Cutter etc. Problemele de care se leag\
discu]ia despre lucrarea spiritului divin în istorie (Opus Dei)
s`nt într-adev\r foarte actuale (amenin]area lumii arabe asupra
Americii, r\zboaiele din ultimul secol, exodul, Holocaustul etc.)
[i autorul reu[e[te s\ le pun\ pe tapet cu umor, alteori cu ironie,
prin pamflet, parabol\ sau reduceri la absurd. Dar genul acesta
de roman politic, sociologic, mai ales c`nd problemele respective
nu î[i au sursa în spa]iul românesc, ci în cel catolic occidental,
pare mai greu de situat în literatura propriu-zis\, afl`ndu-se
mai aproape, de exemplu, de o alt\ carte, numit\ tot Opus DDei,
de John L. Allen Jr, tradus\ anul trecut din englez\ la editura
Rao.

Ideea original\ a lui Stelian }urlea
de a transpune un basm în mediul
citadin românesc al zilelor noastre
pare cum nu se poate mai potrivit\:
basmul intr\, astfel, în realitate, iar
pove[tile reale, suportul c\r]ii, par
basme, enormit\]i în ochii cuiva care
nu a fost implicat în ele. Farmecul
romanului e dat de tonul u[or inocent,
u[or autoironic, de o modestie jucat\,
al naratorului, cu toate c\ tot el este
[i personajul central, un Greuceanu
reloaded, în piele de poli]ist. Firul
ac]iunii este perfect paralel, pe plan
simbolic, cu cel din basm, îns\ actorii
[i situa]iile apar]in cu totul lumii reale,
banale [i specatculoase în acela[i
timp: un candidat la prim\rie promite
s\ fac\ ordine în ora[ul lui, dar, dup\
ce c`[tig\ alegerile, iar fiica lui este

b\tut\ cu bestialitate, constat\ c\ nu poate reu[i f\r\ ajutorul
unui poli]ist (arhivist, dar cu stof\ de detectiv [i de erou) pe
nume Greuceanu. Acesta porne[te pe urmele zmeilor [i
zmeoaicelor, o familie de gangsteri care monopolizeaz\ ora[ul
prin diverse afaceri murdare (trafic de droguri, v`nz\ri
ilegale de diamante, jocuri piramidale, funda]ii-fantom\ etc.).
Dup\ ce îi omoar\ pe cei trei zmei [i le demasc\ pe zmeoaice,
reu[e[te s\ îl lichideze, printr-un truc pus la cale de un prieten
lupt\tor de K1, [i pe tartor, capul familiei mafiote. În final,
normal, Greuceanu se îndr\goste[te de feciorelnica prin]es\,
fiica primarului, [i reu[e[te s\ o cucereasc\. De[i pozeaz\ în
anti-erou, Greuceanu este un fel de idol al ora[ului [i, în
final, în stil postmodern, corpul c\r]ii se dovede[te a fi un lung
articol de ziar închinat lui,  scris la cald, în paralel cu
derularea evenimentelor, de c\tre un ziarist local. Proiectul,
de[i poate p\rea doar un joc literar, reu[e[te, prin chiar atitudinea
autorului fa]\ de el: stilul în care e scris romanul este c`t se
poate de curat, de a[ezat [i cu un umor foarte fin, neostentativ,
chiar dac\ înt`mpl\rile [i personajele tr\iesc de cele mai multe
ori la limita grotescului, a... inumanului.

Nu acela[i lucru se poate spune despre stilul în care e scris
romanul lui Mircea S\ndulescu, Un lloc bbun ss\ tte ssinucizi, unde
avem de-a face tot cu un personaj rizibil, la limita umanului,
de data aceasta în rolul principal, reprezentant al unei specii
tipice pentru România postdecembrist\ îns\ rar prezent, înc\,
în literatura recent\: fostul securist. Haralambie Ro[u, septuagenar,
m`na dreapt\, înainte de 1989, a „secretarului cu cultura din
CC al PCR“ (supranumit, sugestiv, Dumnezeu), e însp\im`ntat
de un eventual proces al comunismului [i se hot\r\[te s\ se
sinucid\, `n insula de la marginea ora[ului în care locuie[te,
Br\ila. Îns\, pe drum, este martorul unui accident auto. Stela
Om\t, stripteuz\ într-un cazino din Bucure[ti, t`n\r\ dar
experimentat\, omoar\ din neaten]ie un om [i î[i folose[te

farmecele pentru a-l convinge pe Har s\ mu[amalizeze situa]ia.
Cei doi devin aman]i, înt`lnindu-se pe ascuns în rulota lui
Har din insul\ (în timp ce so]ia lui crede c\ se ocup\ cu apicultura)
[i, de[i Har încearc\ de mai multe ori s\ încheie povestea pentru
a-[i continua planul sinuciderii,  fata îl  [antajeaz\ cu
povestea poetului Alu M\r, fost prieten din adolescen]\ al
lui Har, dar înc\put din vina lui pe m`na Securit\]ii. P`n\ la urm\,
b\tr`nul î[i g\se[te moartea ars de viu, chiar în rulota sa, de
c\tre patronul cazinoului Dun\rea Albastr\, Hodja. Povestea
ar fi putut s\ r\m`n\ numai pe planul acesta, c`[tig`nd poate
în claritate [i ̀ n concentrare. Totu[i, autorul complic\ lucrurile,
introduc`nd multe alte fire narative secundare (bine ]inute
în fr`u dar deturn`nd cumva aten]ia cititorului) [i personaje cu
nume în stilul codat al securit\]ii, cam prea c\utate toate (Corul
Bocitoarelor din Insul\, Paloma, Filofteia, Alu M\r, Dus-Întors,
Patruochi, Salcie, Ceofi, Gogu, Dî), într-o încercare de panoramare
a societ\]ii române[ti postcomuniste în ce are ea mai sordid:
prostitu]ie, corup]ie, s\r\cie, arivism, cinism politic, emigra]ie,
crim\ [i falsuri juridice etc., încercare asem\n\toare cu cea a
lui Stelian }urlea, dar pe un ton mult mai angajat, prea încr`ncenat,
uneori chiar teoretizant, cu un umor care de data aceasta se
apropie mai mult de limita „mi[toului“, ce-i drept nu
complet nejustificat în raport cu o astfel de lume. Pornind de
la r`sul de mila unui b\tr`n securist a c\rui virilitate este reaprins\
de o prostituat\, reu[ita romanului este impresia de via]\-
teatru, vesel\ [i trist\, cu dus-întors, cu susul în jos, care provoac\,
din p\cate [i din fericire, r`sul-pl`nsul.  

Tot între basm [i realitatea
româneasc\ actual\ se desf\[oar\
[i ac]iunea romanului Br`ndu[ei
Luciana Grosu, Scrisoare ff\r\ llitere.
Numai c\, a[a cum era [i de a[teptat,
av`nd în vedere c\ autoarea este
foarte t`n\r\, viziunea este copil\roas\,
pe alocuri chiar prea inocent\, av`ntat\,
calin\. Dominic, un b\ie]el ai c\rui
p\rin]i, oameni foarte boga]i (mama,
designer vestimentar de succes, tat\l,
proprietar al unui uria[ lan] de magazine
de antichit\]i), s`nt prea ocupa]i ca
s\ îi acorde aten]ia [i afec]iunea
cuvenite, se izoleaz\ în camera lui
din casa-palat în care locuie[te,
vorbe[te pu]in (fapt care îi face pe
p\rin]i s\ îl supun\ la multe controale
medicale, f\r\ nici un rezultat) [i î[i
creeaz\ o lume numai a lui. Dar în-
tr-o bun\ zi, deschiz`nd o carte uria[\, singura pe care o g\se[te
în biblioteca plin\ de coperte false, decorative, se treze[te în
camer\ cu un personaj ciudat, ie[it din poveste, o vulpe albastr\
pe nume Clymene. Dup\ ce depune un jur\m`nt, pueril, c\
nu va uita niciodat\ primul z`mbet [i prima lacrim\ pe care
le va tr\i în lumea în care va intra, Dominic se las\ purtat în
poveste, în scopul de a ajunge la Cetatea Mun]ilor Curcubeului,
cetate-ideal\, centru al lumii imaginare. Cei doi trec apoi
prin nenum\rate aventuri, înt`lnesc personaje ciudate, cu nume
de basm sau, mai modern, în stil Harry Potter, beau tot felul
de elixiruri [i po]iuni, zboar\ pe aripile unor p\s\ri fermecate,
primesc sfaturi de la z`ne ale r`urilor, poart\ pe umeri
s\m`n]a unei flori care r`de c`nd cineva vorbe[te (simbol al unei
comunic\ri ideale, de altfel tema principal\ a c\r]ii) [i, în sf`r[it,
c`nd b\ie]elul a înv\]at tot ce trebuia, în special s\ se cunoasc\
pe sine însu[i [i s\ se deschid\ spre lumea real\ din care face
parte, acesta iese din poveste p\str`nd, ca amintire a aventurii
prin care a trecut, doar o scrisoare ciudat\, într-un fel o scrisoare
de dragoste, de la vulpea albastr\. Este vorba chiar despre
Scrisoarea ff\r\ llitere, cartea-poveste pe care, în]elegem, el e
cel care a scris-o, singur. Distinc]ia dintre planul voit realist
[i cel voit imaginar îi scap\ de sub control autoarei, personajele
reale purt`nd parc\ tot nume de p\pu[i (Marc, Adeline, Nolana,
Angela, Beatrice), iar povestea este mereu întrerupt\ de
fragmente moralizatoare, generalizatoare, cu preten]ia de
filozofie de via]\, dar aproape întotdeauna nereu[ite. Stilul
este totu[i pl\cut, se simte o bun\ intui]ie a frazei, a deta-
liilor (unele imagini s`nt chiar surprinz\tor de bine construite),
iar ac]iunea înainteaz\ atent cump\nit, ascendent, ca într-un
adev\rat roman ini]iatic, p`n\ la deznod\m`ntul care, ca [i
restul c\r]ii, seam\n\ cam prea mult cu cel din filmul (dac\ l-a]i
v\zut) Poveste ff\r\ ssf`r[it. 

Stelian }urlea, Greuceanu. RRoman ccu uun ppoli]ist, Editura
Paralela 45, Colec]ia „Avanpost”, Bucure[ti, 2007, 142 p.

Mircea S\ndulescu, Un lloc bbun ss\ tte ssinucizi, Editura
Paralela 45, Colec]ia „Biblioteca Româneasc\”, Bucure[ti, 2007,
482 p.

Br`ndu[a Luciana Grosu, Scrisoare ff\r\ llitere, Editura
Paralela 45, Colec]ia „Conexiuni”, Bucure[ti, 2007, 546 p.

Constantin Virgil Negoi]\, Opus DDei, Editura Paralela 45,
Colec]ia „Mediana”, Bucure[ti, 2008, 162 p.

Proz\ de la Paralela 45

Stelian }urlea, GGrreeuucceeaannuu..
RRoommaann ccuu uunn ppoollii]]iisstt, Editura
Paralela 45, Colec]ia
„Avanpost”, Bucure[ti, 2007

Br`ndu[a Luciana Grosu,
SSccrriissooaarree ff\\rr\\ lliitteerree, Editura
Paralela 45, Colec]ia
„Conexiuni”, Bucure[ti, 2007
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Personajul dumneavoastr\ din Un lloc
bun ss\ tte ssinucizzi, Haralambie Ro[u, era
terorizat de g`ndul c\ un eventual proces
al comunismului l-ar pune în pericol. Un
asemenea proces nu a avut loc. În acest
caz, crede]i c\ literatura poate da o imagine
complex\ asupra derivei morale a acestui
tip de fost ideolog comunist?

Haralambie Ro[u (cei apropia]i îl numesc
Har), personajul central din romanul meu
Un lloc bbun ss\ tte ssinucizi, n-a fost anchetator
la Securitate [i nici gardian la Aiud, la Gherla
sau la Canal, unde adesea cei îns\rcina]i
cu paza g\seau o pl\cere sadic\ în a-i chinui
pe de]inu]i. Ro[u a fost ideolog [i asta
complic\ procesul. Nu c\ ar fi cumva exonerat
de vin\, dar procesul devine mai înc`lcit.
Istoria îi judec\ aspru, uneori chiar mai
aspru, pe ideologii dec`t pe gardienii
comuni[ti. Te întrebi cum de-au putut
ideologii guverna cu senin\tate, f\r\ s\
aud\ vaietele poporului? „Din cinism" e

un posibil r\s-
puns. Din dis-
pre] pentru
„gloat\". Dar eu
adaug: dintr-o
la[itate ajutat\
de geografie.
Erau destul de
departe de vaie-
te ca s\-[i poat\
permite luxul de
a nu le auzi. Sau
s\ se prefac\
m\car c\ nu le
aud. 

S\ nu uit\m
c\ fiin]a uman\
e construit\ pe
principiul opti-
miz\rii [i una din-
tre aplica]iile
practice ale aces-

tui principiu face ca ceea ce nu [tii, sau nu
vezi, s\ nu te doar\ prea tare, sau s\ nu
te doar\ deloc. S-a f\cut un experiment
psihologic, în care un grup de subiec]i joac\
rolul de „tor]ionari" vizavi de dou\
grupe de subiec]i, „victimele", c\rora primii
le aplic\ [ocuri electrice progresive ca
intensitate. C`nd îi v\d cum sufer\, „tor]ionarii"
se opresc de la sine putere, de[i conduc\torul
experimentului nu le-a dat ordin de oprire,
dar în a doua faz\, „tor]ionarii" au o reac]ie
diferit\ fa]\ de „victime": pentru c\ acestea
din urm\ s`nt într-o cl\dire vecin\, ei nici
nu le v\d, nici nu le aud cum sufer\. 

Efectul e teribil: tor]ionarii ([i ei, ca [i
victimele, [i-au pierdut ghilimelele la aceast\
faz\) nu se mai opresc c`nd [ocurile
devin insuportabile. Victimele ]ip\ [i
url\ c\tre ecranul terminal al coordonatorului,
cer`ndu-i s\ opreasc\ experimentul. Dar
tor]ionarii continu\, [i trece înc\ mult timp
([ocurile s`nt tot mai intense) p`n\ c`nd
coordonatorul îi opre[te. Numai dup\ ce
primesc ordin categoric, tor]ionarii se
opresc din chinuirea victimelor. 

Ideologii de elit\ ai P.C.R. au tr\it
într-o lume rarefiat\, unde nu se auzea
geam\tul poporului. În astfel de condi]ii,
cum stabilim vinov\]ia? Care tor]ionar e
mai vinovat, cel cu Ideea de „revolu]ie
permanent\" sau cel care te lovea cu patul
pu[tii în boa[e, hlizindu-se c\tre ceilal]i
gardieni, „Ia uite, m\, du[manii poporului
nu-s nesim]i]i cum se spune!".  

Romanul încearc\ s\ r\spund\ la aceast\
dilem\. S\ arate felul în care - dac\ nu
tribunalele - via]a îns\[i sanc]ioneaz\
devierile morale. Dar, privit din alt unghi,
Un lloc bbun ss\ tte ssinucizi este o poveste de
dragoste. 

{i nu gre[im nici dac\ spunem c\ e
povestea înnebunirii unui om perfect
normal. 

Scria]i c\  „via]a e cel mai feroce romancier".

Crede]i într-o literatur\ în care existen]a
s\ palpite natural?

Da, via]a e un mare romancier, le
potrive[te extraordinar de bine. Dar via]a
poate „palpita natural," cum spune]i, [i în
structurile artificiale ale unei c\r]i. Uneori,
paradoxal, e mai mult\ via]\ într-o carte
inventat\, dec`t în a[a-zisa via]\ natural\
din jurul nostru.

V\ simpatiza]i personajele? Pe care
dintre ele?

Nu-mi iubesc personajele a[a cum î[i
iube[te un tat\ copilul. Iubirea te face
p\rtinitor, [i în literatur\ asta se pedepse[te:
î]i pierzi credibilitatea de scriitor. Cititorul
simte imediat c`nd e[ti p\rtinitor, c`nd „]ii"
cu cineva, c`nd acest cineva este minunat,
[i victimizat, [i nobil [.a.m.d. Asta e, de
altfel, [i hiba literaturii feministe de proast\
calitate din SUA, sau a „chick lit", („chick"
înseamn\ gagicu]\): scriitorea î[i iube[te
at`t de mult (flagrant inadecvat) personajul
principal, tot o femeie ca ea, c\ nu te mai
intereseaz\ s\ continui, lectura a devenit
un panegiric plicticos. 

Deci îmi iubesc [i, în acela[i timp, îmi
privesc critic personajele. S\ nu uit\m c\
adesea cel mai bine î]i opereaz\ copilul un
alt chirurg, nu tu. }ie î]i poate tremura
m`na. Sau nu cure]i tot cancerul din testicolele
unui prieten care a fost de]inut politic.

Romancierul Mircea S\ndulescu e un optzecist:
a debutat în 1977 cu romanul VViiccttoorriiee CCllaannddeessttiinn\\
(Editura Cartea Româneasc\, premiul Mihail Sadoveanu,
pentru debut în roman în 1978). Între 1980-1985 apar
romanele TTrraattaatt ddeesspprree ooaassppee]]ii, PPllaacceebboo [i IInntteerrmmeeddiiaarruull.
Între 1981 [i 1985 scriitorul este redactor de proz\ la
revista VViiaa]]aa RRoommâânneeaasscc\\. În 1985 emigreaz\ în Statele
Unite. Dup\ o t\cere îndelungat\, Mircea S\ndulescu
reapare pe scena literar\ autohton\ cu EEvvaadd\\rrii [[ii
zz\\dd\\rrnniicciiii (Editura Paralela 45, 2005, ap\rut în original
în America, la Criterion Publishing Group, sub titlul
EEssccaappeess aanndd AAsshheess)), UUnn lloocc bbuunn ss\\ ttee ssiinnuuccuuzzii (roman,
Editura Paralela 45, 2007). 

mmiirrcceeaassaanndduulleessccuu..ggoo..rroo

Interviuri realizate de
Tiberiu Stamate, 

redactor la Editura Paralela 45

Doi autori de la Paralela 45
Constantin Virgil Negoi]\ 
despre romanul s\u, Opus DDei

Mediatizat\ [i de bestsellerul lui Dan Brown, Codul llui DDa
Vinci, confreria catolic\ Opus Dei treze[te un interes enorm,

asem\n\tor cu acela trezit de  Masonerie.
Pentru dumneavoastr\ Opus Dei e un
subiect strict literar sau v\ preocup\
[i ca fenomen mistic, esoteric etc.?

M\ preocup\ mai ales fenomenul
istoric pe care Papa Ioan Paul l-a folosit
cu abilitate ca s\ termine comunismul.
Opus Dei a fost [i mai este o reac]ie
a epocii postmoderne la violen]a epocii
moderne, la fel ca [i Sionismul [i Legiunea
lui Christ, împreun\ cu care au împins
pendulul istoriei spre dreapta.

În cartea dumneavoastr\, personajul-
narator Goz are o atitudine extrem de
critic\ în privin]a scriitoarei Hannah
Arendt, una dintre personalit\]ile
culturale importante ale secolului XX.
Împ\rt\[i]i opiniile lui Goz ?

Hannah Arendt a cochetat cu modernul. Merry Cutter, eroina
pove[tilor mele, a fost m\ritat\ cu postmodernul. O diferen]\
de la p\m`nt la cer. Goz, care le cunoa[te bine pe am`ndou\,
pune în eviden]\ acest contrast izbitor. 

Dac\ v-a]i putea înt`lni cu Merry Cutter, cea care a "publicat"
informa]ii revelatoare despre organiza]ia Opus Dei, ce a]i între-
ba-o?

Cred c\ ea m\ va întreba pe mine, [i eu va trebui s\
r\spund cum am descoperit-o. Va fi una dintre pove[tile urm\toare,
de care ne vom bucura împreun\, c`nd vom revizita istoria lumii
care conteaz\, cu ochiii [i mai deschi[i, [i vom pune problema
modului cum a fost comb\tut\ ura (fa]\ de fenomenul
religios) care a devenit unicul con]inut spiritual al modernit\]ii
debile.

Constantin Virgil Negoi]\ este profesor la Universitatea din New York,
unde pred\ cursuri [i efectueaz\ cercet\ri legate de logica premodern\, modern\
[i postmodern\, a[a cum apar în 24 c\r]i publicate în limba român\, englez\,
chinez\, japonez\ [i rus\, între 1972 [i 2007. El consider\ epoca postmodern\
ca o întoarcere spre epoca premodern\, cea definit\ de crezul de la Nicaea, un
prilej de revizuire a culturilor interbelice, at`t în Europa c`t [i în America, unde
fenomenul religios este direct implicat în ac]iunea politic\.

Dintre volumele publicate în România: VVaagg (Editura Paralela 45, 2003), VViizziittaattoorr
(Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003), ÎÎmmppoottrriivvaa lluuii MMaannggoo (Editura Paralela 45, 2004),
LLooggiiccaa PPoossttmmooddeerrnnuulluuii (Editura Paralela 45, 2004), IIrroozziiii (Editura Paralela 45, 2005),
CCoonncceerrtt llaa CCaarrnneeggiiee HHaallll (Editura Paralela 45, 2006), EEccoouurrii [[ii ddiiaalloogguurrii (Editura
Ideea European\, Bucure[ti, 2006), OOppuuss DDeeii (Editura Paralela 45, Pite[ti, 2007).

Constantin Virgil Negoi]\,
OOppuuss DDeeii, Editura Paralela
45, Colec]ia „Mediana”,
Bucure[ti, 2008

Mircea S\ndulescu, UUnn lloocc
bbuunn ss\\ ttee ssiinnuucciizzii, Editura
Paralela 45, Colec]ia
„Biblioteca Româneasc\”,
Bucure[ti, 2007

Mircea S\ndulescu despre romanul s\u, 
Un lloc bbun ss\ tte ssinucizi

AAppaarrii]]iiii pprroozz\\ 22000077-22000088

Cartea RRomâneasc\:

Colec]ia Proz\:

2007:

- Mircea Horia Simionescu, Nesfîr[itele
primejdii
- Felix Nicolau, Tandru [[i rrece
- Emil Mladin, Obsesia
- Cosmin Perta, ~nt`mpl\ri lla mmarginea
lumii. AAventurile llui AAxinte AAbramovici
Papadopulos `̀n ppustie
- Valeriu Cristea, Bagaje ppentru pparadis
(reeditare)
- Mircea Daneliuc, Ora llanti
- Iolanda Malamen, Antoniu [[i KKawabata
- Ioan Buduca, Matricea GG/C. RRoman
cognitiv, ppoem ccosmologic [[i eeseu
koantic
- Adrian Petrescu, Conspira]iile
imposibile
- Ruxandra Cesereanu, Na[terea
dorin]elor llichide
- Tudor C\lin, Clubul dde bbiliard
- Horia Ursu, Asediul VVienei
- Adrian Fr\]il\, C\]elul pp\m`ntului
- Dan Per[a, Cu oou [[i ccu oo]et
- Gelu Negrea, Codul llui AAlexandru
- Mihnea Rudoiu, Micul AAbelardy. VVia]a [[i
opera
- Stela Ghetie, Sabia llui MMihai
- Radu Ciobotea, Ap\r\torii (vol. I + II)

2008:
- Lucian Bagiu, Bestiar. SSalat\ ooriental\ ccu
universitari `̀nchipui]i
- Maria Tacu, Femei ssub uun ccopac rro[u
- Viorica R\du]\, ~n eexod
- Tudor Cre]u, Omul nnegru 
- Sebastian A. Corn, Vindec\torul
- Stelian T\b\ra[, Week-eend ppe ccontinent

Reedit\ri:
- Matei Vi[niec, Cafeneaua PPas-PParol
(edi]ia a II-a, cartonat\), 2008
- Petru Maier Bianu, Inventarul iiernilor
(edi]ia a II-a, rev\zut\), 2008

Jurnale & Memorii: Vasile Gârne], Vitalie
Ciobanu, Literatur eexpress. EEuropa dde lla
fereastra vvagonului

Seria de autor Florina Ilis: Cruciada
copiilor (edi]ia a II-a, cartonat\) 

Seria de autor Radu Aldulescu: 
- Istoria eeroilor uunui ]]inut dde vverdea]\ [[i
r\coare, 2007
- Sonat\ ppentru aacordeon, 2008

Editura VVinea:

- Nicolae de Popa, Nelia
- Ion Avram, Zgomotul [[i hh`rtia
- Dimitrie Lupu, Omul ddin ddebara
(povestiri)
- Mugur Grosu, Press. TTroleul 443 ss-aa
sp`nzurat ccu ccordonul dde lla ccapot
(montaj de texte)
- Mirela St\nciulescu, Cine ee[ti ttu?
- Florentina Voichi, Cartea PPictorei
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Proza serioas\ din 2007 e neserioas\
R\zvan Mihai N\stase

E întotdeauna greu s\ tragi linie [i s\ vezi ce r\m`ne [i ce nu dintr-un
an literar. Momentele de bilan], în care se num\r\ succesele [i se uit\
insuccesele, s`nt un r\u necesar. Necesar pentru c\ nu se poate
merge mai departe cu tolba plin\ de balast. Dintr-un an, dintr-o epoc\
literar\, r\m`n ni[te v`rfuri, convenite de critic\ [i de public, [i restul se
pierde în praful raftului dosnic al literaturii. Divaghez.

Impresia mea e c\ un an literar, la momentul bilan]ului, arat\ ca un
aisberg. Se v\d c`teva volume remarcabile, în v`rf. 90 la sut\ din volum
r\m`ne ascuns memoriei cititorului de r`nd. {i e p\cat, pentru c\ s`nt
c\r]i f\r\ de care acelea, pu]ine [i bune, crema carevas\zic\, nu ar
mai exista. Divaghez [i mai mult. 

În momentul în care mi s-a propus s\ scriu despre proza anului 2007,
în minte mi-au r\s\rit c`teva titluri [i c`]iva autori, care îmi s`nt dragi
sau pe care nu-i am deloc la inim\. C\r]i despre care toat\ lumea vorbe[te.
De la Orbitor 33 la Teodosie ccel MMic. Ei bine, m-am g`ndit s\ scriu, fie [i
pe scurt, despre c`teva titluri pe care nu le bag\ (mai) nimeni în seam\.
Am ales a[adar 4 c\r]i de la Tritonic, o editur\ care a crescut mult în
ultima vreme. Cred c\, într-un fel ciudat [i spectaculos, aceste
volume ne conduc la o serie de concluzii perfect valabile [i pentru restul
prozei dou\mii[eptiste, din v`rful aisbergului. Sta]i s\ vede]i. 

Titlurile: Bogdan Hrib - Filiera ggreceasc\, Liviu Radu - Waldemar,
George Laz\r - America OOne, Zully Mustafa - Strugurii ss-aau ccopt îîn llipsa
ei. La o simpl\ r\sfoire, concluzia este c\ s-a scris foarte diversificat. A
trecut vremea re]etelor dominante, în care un autor sau un tip de
scriitur\ f\ceau legea, [i tot ce se afla pe pia]\ nu erau dec`t replici
palide ale acelui model. Autofic]iunea, despre care scriam cu un an în
urm\, [i-a ocupat un binemeritat loc de ni[\. Consistent\, ce-i drept,
dar nu dominant\. Impresia în 2007 e c\ prozatorii români au ajuns
s\ scrie despre aproape orice, în aproape orice fel. De toate pentru to]i. 

Volumul lui Bogdan Hrib, Filiera ggreceasc\, e un policier în care,
din împreunarea literar\ a lui Poirot [i Rouletabille iese o versiune
româneasc\ de tranzi]ie, Stelian Munteanu. Un roman nu din cale-afar\
de str\lucit, dar scris cu v`n\ [i cu o evident\ pl\cere a dialogului. C\r]ii
lui Bogdan Hrib îi corespund în v`rful aisbergului romane mult mai
mediatizate, dar care, de fapt, merg pe o re]et\ asem\n\toare -
Codul llui AAlexandru de Gelu Negrea, de pild\. Diferen]a între cartea lui
Hrib [i cealalt\ e autoironia asumat\ la Negrea [i disimulat\ la Hrib.
Desprindem o prim\ concluzie par]ial\. Pentru a ajunge în top, trebuie
s\-]i iei peste picior propria carte. S\ nu-]i iei în serios personajele.
Suprema prob\ de m\iestrie literar\ e capacitatea de a-]i dinamita
romanul arunc`ndu-l în derizoriu. Nu trec la volumul urm\tor f\r\ s\
constat (f\r\ a condamna) un fapt neliterar: editorii nu ezit\ s\ se publice.
Cred c\ Robert {erban este singura excep]ie de la regul\. Pe ceilal]i îi
[ti]i [i-i citi]i la propriile lor edituri.

Liviu Radu propune prin Waldemar un gen importat, un soi de
fantasy în care realitatea de secol 21 se împlete[te cu fantasticul.
Legende vechi [i legende urbane. Cartea se reduce în cele din urm\
la un r\zboi între b\ie]i buni [i b\ie]i r\i (în Waldemar reg\si]i fete în
loc de b\ie]i, ni[te ele, pardon, iele, dar pentru surpriza lecturii nu v\
spun dac\ s`nt pozitive au ba). Merg`nd pe acest filon înspre v`rful
ierarhiilor literare ajungem la Teodosie ccel mmic al lui R\zvan R\dulescu.
Unde din nou ne izbe[te autoironia [i sarcasmul r\sfr`nt constant asupra
propriei crea]ii. 

America OOne a lui George Laz\r este un roman distopic despre o
problem\ cu care ne confrunt\m, înc\lzirea global\. Catastrofa climatic\
pe care ast\zi abia de o intuim în cartea lui George Laz\r s-a [i petrecut.
Romanul s\u devine un soi de cronic\ post-apocaliptic\. În mod cert
un gen care la noi nu a prea prins înc\ (de[i u[oare accente se întrev\d
în Derapaj-ul lui Ion Manolescu), dar care ar putea deveni un trend în
scurt timp. Presupozi]ie. Poate c\ le e înc\ destul de greu scriitorilor
români s\ glumeasc\ cu apocalipsul, [i de aceea înc\ nu avem o carte
de acest soi în v`rful ierarhiilor.

Închei periplul cu Strugurii ss-aau ccopt îîn llipsa eei, o carte pe care a[
încadra-o într-un gen de autofic]iune a pl`nsului de mil\, plin\ de
patetism, dar cu accente lirice frumoase. Un roman la care mul]i vor
str`mba din nas pe motiv de infla]ie de „sirop & corazon”, dar care cred
c\ nu e tocmai de lep\dat. În mod sigur e mai bun\ dec`t alte c\r]i
asem\n\toare, publicate la edituri mult mai bine cotate (compara]i
romanul lui Zully Mustafa cu Z`mbetul lui Liviu Cangeopol de la Humanitas
[i vede]i diferen]a).  

În cuvinte multe [i tras`nd coresponden]e peste coresponden]e am
vrut s\ spun de fapt un singur lucru. C\ proza în 2007 s-a deschis foarte
mult. {i c\ înc\ persist\ la noi un soi de prejudecat\ c\, pentru a scrie
bine, nu e voie s\ î]i iei cartea în serios. C\ ironia [i umorul s`nt panaceul
universal care confer\ valoare [i recunoa[tere literar\. C\ literatura
serioas\ e neserioas\. {i, cum fug de cli[eul \sta ca de... orice alte cli[ee,
nu pot dec`t s\ sper c\ în 2008 va ajunge la co[.

Bogdan Hrib, Filiera ggreceasc\, Editura Tritonic, colec]ia
„Crime Scene“, 2007

Liviu Radu, Waldemar, Editura Tritonic, colec]ia „Fiction.ro“ ,
2007

Zully Mustafa, Strugurii ss-aau ccopt îîn llipsa eei, Editura Tritonic,
colec]ia „LIT“ , 2007

George Laz\r, America OOne, Editura Tritonic, colec]ia „Thriller“,
2007

Proz\ de la Tritonic

Bogdan Hrib,
FFiilliieerraa ggrreecceeaasscc\\,
Editura Tritonic,
colec]ia „Crime
Scene“, 2007

Liviu Radu,
WWaallddeemmaarr, Editura
Tritonic, colec]ia
„Fiction.ro“ , 2007

Zully Mustafa,
SSttrruugguurriiii ss-aauu ccoopptt
îînn lliippssaa eeii, Editura
Tritonic, colec]ia
„LIT“ , 2007

George Laz\r,
AAmmeerriiccaa OOnnee,
Editura Tritonic,
colec]ia „Thriller“,
2007
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Hibrizi dde ttoate ffelurile. 
Premiile ppentru pproz\ ddin 22007
Ana Chiri]oiu

Orbitor. AAripa ddreapt\ a fost
distins, în chiar anul apari]iei, 2007,
cu premiul „Cartea Anului” de c\tre
Funda]ia „Anonimul” [i revista
România lliterar\ [i a primit multe
alte nominaliz\ri, nemaivorbind
despre nenum\ratele elogii aduse
de presa cultural\. Probabil c\ e o
m\sur\ potrivit\ pentru proiectul
în care mul]i critici au v\zut cea
mai ambi]ioas\, mai ampl\ [i
mai spectaculoas\ întreprindere
din literatura român\ postdecembrist\
(sau chiar de la Cel mmai iiubit ddintre
p\mînteni încoace). E adev\rat c\
este [i singurul proiect fic]ional de
acest fel; proiectul paraliterar al
lui I.B. Lefter, de pild\, de a elucida
toate cotloanele postmodernismului
românesc, de[i binevenit [i meritoriu,
nu s-a bucurat deloc de o primire la fel de entuziast\.
C\rt\rescu, îns\, scrie proz\ [i, mai ales, scrie o proz\ cu
o dovedit\ capacitate de hipnoz\ în mas\. Mai egal cu sine
decît o serie de autor [i mai angajant decît un teanc de
apari]ii separate, Orbitor î[i merit\, ca proiect, toate aplauzele. 

Ca roman, ̀ ns\, este prea egal cu sine [i prea angajant.
Mircea C\rt\rescu nu e un John Updike al literaturii române
(dar n-are a face, pentru c\ e deja un Proust, un Borges, un
Pynchon [i un Joyce). Pentru c\ Mirci[or e un personaj
static, concentric, construit dintr-o materie dens\ („ilizibil\”,
spunea autorul) [i eterogen\, care se autoreproduce la
nesfîr[it. Faptul c\ s-a oprit dup\ 1.400 de pagini e doar
întîmpl\tor. Sigur c\ orice critic serios se opre[te [i reflect\
asupra acestei amitoze pîn\ distinge, ca într-un caleidoscop
cu mii de cioburi [i m\rgele, fragmente de via]\ ceau[ist\,
de revolu]ie, de erotism infantil, de textualism, de misticism,
de onirism etc. Un amestec care face deliciul oric\rui
hermeneut. M-a[ fi a[teptat ca atîtea cuvinte tari s\ ]in\ la
distan]\ coloniile de cititori f\r\ veleit\]i hermeneutice.
~ns\ vînz\rile arat\ contrariul. Înc\ o dovad\ c\ proiectul
Orbitor pune în umbr\ romanul. Mie aceste semnal\ri
critice îmi inspir\ rezerve pe care lectura romanului nu
reu[e[te deloc s\ le adoarm\. Nu în]eleg obsesia romantic\
de a furniza un roman total în detrimentul versatilit\]ii [i
al evolu]iei [i nici orgoliul de a crede c\ universul Orbitor
- oricît ar fi de complex [i de autotelic - e atît de autosuficient
încît poate prolifera oricît. Salut, prin urmare, premierea
proiectului Orbitor; în ce prive[te romanul, m-a[ opri la
Aripa sstîng\ ([i îi fericesc pe cititorii austrieci care au desem-
nat-o de curînd „cartea lunii ianuarie”, f\r\ s\ b\nuiasc\,
îns\, ce li se preg\te[te mai departe).

O parte dintre romanele premiate în 2007 par s\ aib\
în comun o confuzie sau o supralicitare a target-ului:
Teodosie ccel MMic e considerat [i carte pentru copii, [i fantasy
pentru adul]i, [i autobiografie, [i parabol\, Derapaj combin\
re]etele literaturii de consum cu savantlîcuri cyber, iar
Christina DDomestica... repoveste[te c\r]ile lui Pavel Coru]
[i reinventariaz\ toate cli[eele na]ionale conspira]ioniste
auzite la col] de strad\ (legîndu-le între ele într-o succesiune
halucinant\), printre calupuri (scurte) reu[ite de proz\
realist\ [i ironic\. N-a[ spune, în ciuda aparen]elor, c\ acest
melanj în sine este cheia succesului - cu toate c\ e curios
s\-l întîlne[ti în trei dintre cele cinci volume mult-premiate.
A[a cum nici demarca]ia rigid\ a publicului [i a genului
proxim nu cred s\ fie un cî[tig în sine al vreunei fic]iuni. La
confuzia de target-uri asociat\ cu Teodosie ccel MMic contribuie,
în mare m\sur\, critica literar\, tendin]a fiind ca, atunci
cînd te entuziasmeaz\ vreo carte, s\-]i justifici încîntarea

prin argumente cît mai inedite
[i nemaiauzite [i s\ faci din ea,
chiar [i for]at, un summum de
însu[iri pe care cartea în cauz\
se poate s\ nu le prea posede.
N-ar fi mai onest s\ în[ire, pur [i
simplu, calit\]ile c\r]ii, f\r\ s\ fac\
din ea vreun roman total sau un
tutti frutti pentru toate gusturile?
Recunosc îns\ c\ asemenea
demonstra]ii merit\ urm\rite pe
rînd pentru cît de spectaculos
convertesc [i deturneaz\, fiecare
în parte, aproximativ acelea[i
argumente înspre scopul q.e.d.-
ului. 

O parte din vin\ o poart\, îns\,
[i c\r]ile în sine, pentru c\ nu se
pot ab]ine s\ nu se dedulceasc\

din toate borcanele. Teodosie ccel MMic este - s-a subliniat
cu toate ocaziile - un roman-hibrid, cu de toate. Majoritatea
comentatorilor s-au gr\bit s\ treac\ în revist\ aceste de
toate [i s\ le laude [i la un loc, [i separat. Nu ]in mor]i[
s\ fac not\ discordant\ - am citit [i am recitit cu încîntare
(variabil\) povestea lui Teodosie, mai ales pasajele în care
R\zvan R\dulescu reu[e[te s\ reinventeze un imaginar
infantil ingenuu, necorupt de ambi]ii textualiste sau
parabolice. Acestea nu sînt, îns\, predominante în roman,
tocmai din cauza amestecului de prea multe. A[ fi vrut s\
citesc un roman scris - evident - de un adult, cu mintea
adultului, pentru al]i adul]i, despre universul copil\resc
care, în ciuda infla]iei de personaje preadolescentine din
literatura noastr\, rareori e imaginat [i în dimensiunea
sa feeric\ [i, totodat\, epic\, cu un lirism abia-întrev\zut.
Am citit, îns\, un roman cu prea pu]ine pasaje de acest
fel (e drept c\ cele care sînt, cîte sînt, sînt reu[ite) [i cu multe
alte ambi]ii duse la cap\t doar pe jum\tate. Pentru a
face [i parabola ceau[ismului [i a postceau[ismului, [i
textualism, [i autobiografie, [i deconstructivism, [i fantasy,
[i „criptogram\ a cotidianului”, pentru a fi [i roman-cartoon,
[i roman parodic, [i despre moarte, [i „feerie distopic\”, [i
„metaroman în palimpsest”, Teodosie ccel MMic ar fi
trebuit s\ fie înc\ un Orbitor. Ceea ce, trebuie s\ c\dem de
acord c\, din diferite motive, nu este. Chiar dac\ a
încasat o bun\ parte dintre premiile anului 2006
(premiul pentru proz\ al revistei Cuvântul, premiul pentru
proz\ al Radio România Cultural, nominalizat [i la premiile
Uniunii Scriitorilor din România), iar în prezent concureaz\,
al\turi de Derapaj, la Eastern EEuropean LLiterature AAward
2006-2007.

Ambi]iile romancierului Ion
Manolescu în Derapaj (Premiul
redac]iei revistei Observator ccultural,
nominalizat [i la categoria „Proz\”,
[i la premiile Uniunii Scriitorilor din
România, [i la premiul „Cartea anului
2006” oferit de România lliterar\,
[i la premiile Radio România Cultural,
[i la premiile revistei Cuvântul) sînt
mult mai bine ]inute în frîu, cel
pu]in în ce prive[te hibriditatea
elementelor,  iar elementele
componente sînt bine decantate,
fiindc\ meritul prim al acestui roman
nu mai st\ în eterogenitate, ci în
des\vîr[itul control auctorial. Chiar
[i cînd ai de adus obiec]ii de ordin
tematic sau nu ai r\bdare s\ urm\re[ti
intriga complicat\, te po]i instala

confortabil în nara]iune, m\car vreme de cîteva pagini.
Din care, de fapt, te smulgi cu greu, fiindc\ nu atît povestea
este captivant\, ci povestirea, felul în care curge, narativ,
acest roman voluminos, dar prietenos cu cititorul.
Pentru c\ între cele povestite [i cititor autorul a avut
grij\ s\ a[tearn\ un strat numai bun de stilistic\ pl\cut\
la atingere, care î]i inspir\ încredere, te amuz\ [i te pune
pe gînduri. Indiferent cîte alte romane s-ar afla în
Derapaj [i care anume te captiveaz\ mai mult, indiferent
ce personaj te enerveaz\ sau ce intrig\ ]i se pare cusut\
cu a]\ alb\, aceast\ zon\ de siguran]\ nu te dezam\ge[te
pe nici una dintre numeroasele pagini. Procedeul îmi pare
inspirat de Vonnegut, care nu doar c\ se pricepe de asemenea
s\ camufleze eviden]e [i detalii din realitate sub masca
unor pove[ti mirobolante c\rora uneori nu le-ai acorda
prea mult credit dac\ n-ar fi scrise atît de bine, dar [tie mai
ales s\ împrieteneasc\ cititorul cu povestea. 

Christina DDomestica [[i VVîn\torii
de ssuflete (premiul pentru proz\
al revistei Observator ccultural [i al
USR, nominalizat la aproape toate
celelalte) împinge caricatura lumii
înconjur\toare mult mai departe
decît Derapaj, în direc]ia unei
paranoia de mas\; tu[ele sînt
îngro[ate excesiv, iar cli[eele, de[i
rizibile - preluate din tabloide [i
c\r]i inepte de „istorie alternativ\”
destul de populare într-o vreme -,
nu reu[esc s\ justifice un roman
de 400 de pagini, fie el [i împ\r]it
în subcapitole scurte, care tot
schimb\ planul (f\r\ s\ p\streze
întotdeauna coeren]a). Întreaga
ac]iune se încheag\, de fapt, destul
de for]at sub form\ de roman, ceea
ce nu are de-a face cu abilit\]ile narative (dovedite,
argumentate, l\udate) ale autorului, ci cu macrostructura
c\r]ii, care, din nou, î[i propune cam prea multe. Dac\
nu-]i pierzi r\bdarea în timpul Preludiului, ai putea descoperi
- a[ vrea s\ spun pe-ndelete, dar ritmul dintre pasaje e prea
sacadat pentru aceast\ expresie - un prozator cu o imagina]ie

juc\u[\ [i cu o cuceritoare verv\ epic\, plus o mîn\ de
personaje bine articulate în monomaniile lor trist-amuzante.
Necazul este c\ aceste talente sînt puse în slujba unui ideal
excedant - un fel de roman alternativ complet al (post)ceau[ismului
rizibil. Num\rul de specula]ii [i de conspira]ii e prea
mare ca s\ se mai [i îns\ileze sub o form\ creditabil\ fic]ional.
Fiindc\ [i în inima celei mai pure fic]iuni func]ioneaz\ înc\
o serie de reguli [i de obi[nuin]e a c\ror faultare repetat\,
în lipsa unui avertisment precum cel oferit de literatura
absurdului, pericliteaz\ pactul fic]ional care ne-ar ajuta s\
trecem puntea dintre „parodia dezl\n]uit\” [i „reflec]ia
politic\ [i moral\”.

La vremea sa, înainte s\ primeasc\
premiul USR [i al României lliterare,
debutul lui Vasile Ernu a stîrnit
nedumeriri destul de mari, ba chiar
[i contest\ri (unele chiar violente,
con]inînd verbe - e drept, nu ru[inoase
- la imperativ). Cea mai mare parte
dintre aceste nedumeriri [i contest\ri
erau de natur\ extraliterar\ [i se
refereau fie la ideologie, fie la forma
hibrid\ (!) a c\r]ii. N\scut îîn UURSS
se claseaz\ undeva între proz\, eseu,
memorii, istorie oral\ [i sfidare a
trendului victimei dizidente din
comunism. Povestirea - virtute de
prim\ mîn\ a scriitorului Vasile Ernu
- se întinde pe por]iuni scurte [i
elocvente, în care umorul este dublat
de o nostalgie bine deghizat\ (dar
chiar [i a[a detectabil\ [i blamabil\
de neobosi]ii critici de arte [i moravuri). Nu grija stilistic\
sau a detaliului îl motiveaz\ pe Vasile Ernu - de[i do-
zarea efectelor e f\r\ cusur -, ci o înduio[\toare grij\ de a
nu uita nimic, nici m\car lucruri în]elese azi pîn\ la cap\t
doar de colegi de genera]ie; ca [i cînd ai pleca dintr-o cas\
care urmeaz\ s\ fie demolat\ [i nu mai la[i nimic în ea, nici
bun, nici r\u. Rememorarea U.R.S.S. nu e, îns\, lipsit\ de
discern\mînt, dar lentila e una afectiv\ (între]inut\ inclusiv
de umor), binevenit\ într-o epoc\ de încrîncen\ri care
riscau s\ fac\ pierdute nuan]ele. Ca dovad\, au ap\rut -
simultan [i ulterior - destule alte c\r]i române[ti care, de
sub ideologii, reful\ri [i balastul timpului, au scos la lumin\
umanul, în istoria lui mic\ [i fermec\toare.

Mircea C\rt\rescu, Orbitor. AAripa ddreapt\, Editura
Humanitas, 2007

R\zvan R\dulescu, Teodosie ccel MMic, Editura Polirom,
colec]ia „EGO.Proz\“, 2006

Ion Manolescu, Derapaj, Editura Polirom, colec]ia
„Fiction.Ltd“, 2006

Petru Cimpoe[u, Christina DDomestica [[i VV`n\torii dde
suflete, Editura Humanitas, colec]ia „Proz\“, 2006

Vasile Ernu, N\scut ̀̀ n UURSS, Editura Polirom, colec]ia
„EGO-GRAFII“, 2006
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Petru Cimpoe[u, CChhrriissttiinnaa
DDoommeessttiiccaa [[ii VV`̀nn\\ttoorriiii ddee
ssuufflleettee, Editura Humanitas,
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UURRSSSS, Editura Polirom,
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V enise din nou timpul pentru a c\uta o nou\ carte care s\ umple spa]iul acestei rubrici
[i pentru a onora un deadline, a[a c\ a trebuit s\ pornesc înc\ o dat\ într-o excursie
prin cele cîteva libr\rii care dispun [i de c\r]i în limba englez\. De fapt, totul s-a
întîmplat foarte repede. Am deschis u[a primei libr\rii de acest fel (Anthony Frost)

[i iat-o lîng\ casa de marcat. În acest format alb-negru este imposibil de redat rozul fosforescent
al coper]ii care a avut asupra mea un efect asem\n\tor cu cel pe care îl are un bec de 100W

asupra unei molii. Apoi, pe m\sur\ ce m\ apropiam de ea cu mîna întins\, titlul, devenind din ce în
ce mai vizibil, a dublat efectul: Generation XX: TTales ffor aan AAccelerated CCulture. Astfel m-am trezit

petrecînd cîteva nop]i pl\cute al\turi de cartea lui Douglas Coupland.
Pe lîng\ titlul catchy, Generation XX are [i un format deosebit, în care textul este fragmentat aproape

pe fiecare pagin\ de tot felul de interven]ii suplimentare în subsolul paginii. Pe deasupra, textul e înso]it
de cîteva desene pop-art á la Roy Lichtenstein. Defini]iile fictive ale unor cuvine sau expresii fictive (McJob:

A low-pay, low-prestige, low-dignity, low-benefit, no-future job in the service sector. Frequently considered
a satisfying career choice by people who have never held one  sau Emotional Ketchup Burst: The bottling

up of opinions and emotions inside oneself so that they explosively burst forth all at once, shocking and
confusing employers and friends - most of whom thought things were fine  etc.) [i sloganele din subsolul

paginii (STOP HISTORY, WE’RE BEHAVING LIKE INSECTS, REINVENT THE MIDDLE CLASS, LESS IS A POSSIBILITY
etc.) seam\n\ cu un dic]ionar specializat [i ofer\ un fel de analiz\ pseudo-antropologic\ a societ\]ii americane

din anii ’80 -’90. Ace[ti termeni pot defini foarte bine [i unele aspecte ale României anilor 2000. În acela[i timp,
interludiile grafice sau explicative ofer\ un suport plastic pentru capitole sau pentru numeroasele povestioare

ale protagoni[tilor. 
Dincolo de acest aspect secundar, exist\ povestea sau, mai bine zis, ni[te personaje, trei la num\r, care se povestesc.

Andy, Dag [i Claire sînt trei loser-i, care încearc\ s\ scape de lumea dominat\ de yuppies, de corpora]ii [i de consumism.
Pe rînd, în urma unor emotional ketchup bursts, cei trei renun]\ la slujbele lor [i se mut\ în zona de[ertic\ din Palm Springs,

California, încercînd s\ dea un sens nou vie]ii lor, organizînd sesiuni de spus pove[ti dup\ regulile întîlnirilor AA
(alcoolicii anonimi), care pe lîng\ faptul c\ reprezint\ o terapie foarte bun\ (a te povesti = a te reinventa), ofer\ [i o critic\

subtil\ asupra societ\]ii consumiste. Andy, Dag [i Claire sînt cei care dau tonul „genera]iei X”:  acei indivizi cu vîrste de dou\zeci-
[i-ceva spre treizeci-[i-ceva-de-ani ce au crescut într-o societate dezvoltat\ tehnologic, materialist\ [i birocratic\, [i, ca

urmare, împart acelea[i frici [i nesiguran]e, devin aliena]i, refuz\ conformitatea [i sînt într-o permanent\ c\utare de a da un
sens vie]ii lor (Either our lives become stories, or there’s just no way to get through them). Nu este o carte care s\ mizeze pe

ac]iune sau pe conflict, ci mai mult pe un fel de studiu de caracter (personalitate) al unor reprezentan]i ai genera]iei X sau al celor
din cealalt\ parte [i, chiar [i a[a, textul are o putere cinematic\ deosebit\, cu o voce din off critic\ [i confesiv\ care, împreun\ cu

interven]iile din subsol, aduce destul de mult cu cea din Fight CClub. Cele 31 de capitole, ale c\ror titluri sînt tot sloganuri (MTV NOT
BULLETS, SHOPPING IS NOT CREATING, QUIT YOUR JOB etc.), sînt pline de idei care, dac\ nu î]i schimb\ perspectiva asupra vremurilor în

care tr\im, m\car î]i ocup\ mintea cu o lectur\ foarte pl\cut\. 
Prin stilul relaxat, calm, tolerant, dar nu lipsit de cinism, [i prin criticile aduse culturii de mall  [i obsesiei de a încerca s\ te situezi întotdeauna

As the title may indicate, it is the tale of a young man who worked at a desperately boring
job for an unthinkable corporation who one day gave up everything - a young fiancée flushed
and angry at the altar, his career advancement prospects, and everything else he had ever
worked for - all to travel across the prairies in a beat-up old Pontiac in pursuit of storms,
despondent that he might go through his entire life without being struck by lighting.

- Douglas
Coupland

I stvan e bine `mbr\cat, are musta]\ [i vorbe[te prost rom<ne[te. Geza e
mic de statur\, ̀ ndesat, vorbe[te rom<ne[te ceva mai bine, dar bate c`mpii.
Poart\ o geac\ de piele pe care pare s\ nu [i-o scoat\ niciodat\. ~n mod
evident, Istvan e cel care conduce afacerea. Obiecte de sex-shop. Vibratoare,

creme, strapon-uri,  filme porno. Vagine artificiale. Femei gonflabile. Le import\
din Germania, le distribuie `n Romania. Deocamdat\ doar `n Transilvania [i pe
net.  Vor s\ p\trund\ [i `n Bucure[ti. Istvan [tie c\ are nevoie de reclam\. Nu
[tiu cum, dar au ajuns la mine.  Vorbesc cu [efii mei de la Playboy [i ace[tia `[i
dau acordul pentru colaborare. Vom publica, branduit de firma lor, un chestionar
despre preferin]ele sexuale ale rom<nilor, care se vrea un fel de Kinsey Report.
Ei ̀ mi vor oferi o c\l\torie la Praga, cu prilejul unui festival erotic, care se va reflecta
`ntr-un articol de travel. Istvan [i Geza se bucur\. Se simt pierdu]i ̀ n Bucure[ti. ~ncep
s\ vad\ `n mine un prieten. La r`ndul meu, `i simpatizez. Plecarea e stabilit\
pentru dou\ luni mai t`rziu. Mai am un loc la dispozi]ie. Nu am de g`nd s\ iau un
fotograf dintre cei care colaborau cu revista. Cu dou\ zile `nainte de plecare `l sun
pe Camacho. Vrei s\ mergi gratis `n Praga la un festival porno? E `ntrebarea pe
care eu a[ fi vrut s\ o aud. R\spunsul e, inevitabil, da. Geza ne a[teapt\ `n gara din
Arad. Are un Mercedes argintiu, de arab, cu care vom face cam 16 ore p`n\ ̀ n Praga.
Sub geaca de piele are un tricou pe care scrie ceva `n maghiar\. ~n spate [i-a
ag\]at un umera[ pe care at`rn\ un costum la fel de gri. Pe drum vorbim numai
despre femei. E noapte c`nd intr\m ̀ n Praga. Istvan [i prietena lui, Ildiko, ne conduc
la apartamentul pe care ni l-au rezervat. Am vise umede. A doua zi `mi aranjeaz\
un interviu cu starul porno Chantal Chevalier. Un fel de Chasey Lane. Seara o re`nt`lnesc
`ntr-un pub  [i ne salut\m ca ni[te vechi prieteni. Cei din jur m\ privesc admirativ.
Festivalul are loc ̀ ntr-un fel de Cas\ de Cultur\, transformat\ ̀ ntr-un sex-shop uria[.
V`nz\toarele au s`nii goi. ~n alte s\li se difuzeaz\ filme porno. Testiculele mele
pocnesc. Ochii lui Geza au ie[it din orbite, ca unui personaj din desene animate.
Dup\-amiaz\ mergem la cel mai mare bordel din sud-estul Europei. E o cl\dire mare,
cu culoare lungi, kafkiene, de-a lungul c\rora se `n[ir\ c\m\ru]ele cu fete. De[i
ne-am dat `nt`lnire `n jum\t\te de or\ `n McDonalds-ul din fa]\, ne re`nt`lnim `n
zece minute, u[ura]i [i un pic jena]i de scurtimea vizitei. Istvan e acolo, melancolic
[i demn. Pe el `l a[teapt\ Ildiko acas\. Fac interviu cu Robert, actor de filme
porno care `n copil\rie [i-a dorit s\ fie poli]ist. Dou\ bun\ciuni `l urmeaz\ peste
tot. ~mi spune secretele meseriei (nu am de g`nd s\ le dezv\lui) [i m\ invit\ la
show-ul lui. Sala e plin\. Performance-ul lui Robert este o ̀ mbinare ̀ ntre stand-up
comedian [i futut pe bune. Publicul r`de [i se excit\. Am un loc bun, pe scaunele
din spatele scenei. M\ ridic s\-i fac o poz\ [i cineva din stafful lui m\ opre[te.
Robert observ\ [i-i face semn s\ m\ lase. Cea mai reu[it\ poz\ pe care am
f\cut-o vreodat\ reprezint\ un b\rbat z`mbitor, complet dezbr\cat, `ntorc`n-
du-se spre obiectiv [i f\c`nd cu m`na dreapt\ semnul victoriei. ~n cealalt\ m`n\
]ine un microfon. O domni[oar\ dragu]\ `i face sex oral [i o alta `i prive[te.
Undeva, ̀ n spate, se z\resc spectatorii praghezi c\rora nu le pas\ de ofertele
agen]iilor turistice care le prezint\ ora[ul ca fiind unul romantic. 

JJeeaann-LLoorriinn SStteerriiaann, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i scenarist. A publicat volumele
BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1995), SSccrriiiittoorruull aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee (2002) [i LLoorrggeeaann
(2007). A regizat scurtmetrajul PPrriinncciippiiuull DDrraaggoosstteeii CCoommuunniiccaannttee, un documentar despre
homosexualitatea din România, [i un  mockumentary despre propria sa forma]ie, Grupul
Sanitar, intitulat LLeecc]]iiaa ddee PPllaayybbaacckk. Masterand ̀ n antropologie, editorialist 2244FFuunn, pieton
convins.
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pove[ti despre familii psihotice 
pentru o cultur` accelerat` 

GGeenneerraattiioonn XX:: TTaalleess ffoorr aann AAcccceelleerraatteedd
CCuullttuurree, Douglas Coupland, Editura
Abacus, Londra, 2007 (1991), 40 RON.

TTooaattee ffaammiilliiiillee ssîînntt ppssiihhoottiiccee, Douglas
Coupland, traducere din limba englez\
de Iulia Gorzo, Editura Humanitas Fiction,
Colec]ia „Raftul Denisei”, Bucure[ti, 2007,
27 RON.



în vîrful ierarhiilor, Douglas Coupland, de[i de cele mai multe ori asociat culturii americane,
se potrive[te mai bine cu mentalitatea din ]ara sa natal\, Canada. Generation XX, romanul
s\u de debut (1991), a ajuns în scurt timp o carte-cult, reu[ind nu doar s\ dea
numele unei genera]ii din State, perpetuat ulterior [i în studii sociologice [i culturale,
ci [i unui fenomen ce are loc la nivel global, cu un anumit decalaj, în func]ie de gradul
de dezvoltare [i de corporatizare al fiec\rei ]\ri. În plus, a contribuit la îmbog\]irea
lexicului, introducînd o serie de termeni ingenio[i defini]i aici, pe care î]i vine s\ îi
citezi cu fiecare ocazie sau s\ ]i-i imprimi pe tricouri; înc\ dou\ exemple: Dorian
Graying: The unwillingness to gracefully allow one’s body to show signs of aging
[i Option Paralysis: The tendency, when given unlimited choices, to make none.  

Imediat dup\ ce am terminat de citit pove[tile pentru o cultur\ accelerat\
am închis coper]ile roz [i le-am deschis pe cele ale unei traduceri ap\rute în „Raftul
Denisei” a unui roman mai recent al lui Coupland (2001), Toate ffamiliile ssînt
psihotice. Dac\ în Generation XX tema familiei disfunc]ionale este exploatat\ doar
episodic, atunci cînd Andy î[i viziteaz\ p\rin]ii cu ocazia Cr\ciunului, în Toate
familiile ssînt ppsihotice ea devine central\. {i acest roman are o structur\ non-
conformist\: capitolele fac o inspirat\ mi[care de balans între episoadele sub
forma unor flashbackuri din trecutul membrilor familiei [i lucrurile care se petrec
în prezent. Coupland recurge la o nara]iune ce jongleaz\ cu foarte multe personaje
centrale, membri ai familiei Drummond. Janet, mama p\r\sit\ de so]ul ei,
Ted, pentru o nevast\-trofeu, contacteaz\ virusul HIV de la fiul ei cel mare, Wade,
în urma unui glon] care îi str\punge acestuia abdomenul [i se opre[te în pieptul
ei. Ted, tat\l alcoolic, se afl\ într-un conflict permanent cu Wade, singurul lucru
care îl mai leag\ de aceast\ familie fiind fiica sa, Sarah. Sarah Drummond, n\scut\
f\r\ o mîn\, este un copil minune ce ajunge s\-[i reuneasc\ familia în Florida
pentru a asista la lansarea navetei spa]iale în care ea urmeaz\ s\ se îmbarce.
Bryan, mezinul familiei, depresiv, confuz [i sinuciga[, încearc\ s\ o opreasc\
pe consoarta lui anarhist\, Shw, s\-[i avorteze [i mai apoi s\-[i vînd\ copilul
nen\scut. Wade, rebel, contrabandist, bolnav de SIDA, îndr\gostit de Beth, o
fost\ junkie, ajuns\ o credincioas\ fanatic\, încearc\ s\ fac\ rost de bani
pentru a putea avea un copil s\n\tos in vitro cu Beth, iar combina]ia pe care o
pune la cale va implica întreaga familie într-o c\l\torie ce îi poart\ prin Disneyland,
prin casa unor trafican]i de copii [i sfîr[e[te în compania unui personaj, Florian,
un excentric extrem de bogat, care de]ine secretele unor leacuri pentru boli
incurabile. 

Spre deosebire de Generation XX, Toate ffamiliile ssînt ppsihotice este un roman
plin de ac]iune, de r\sturn\ri de situa]ie [i de suspans, bine construit datorit\
inser\rii flashbackurilor la momentul potrivit. C\l\toria ce antreneaz\ întreaga
familie Drummond ofer\ o viziune complex\ asupra rela]iilor dintre membrii familiei
[i felul în care ace[tia fac fa]\ bolii, fie c\ este vorba despre SIDA, cancer sau depresie,
oscilînd între abandon [i acceptare. Romanul lui Coupland este o combina]ie amuzant\
între un on the road, întîmpl\ri parc\ rupte din paginile unor tabloide [i o telenovel\
cu personaje scoase dintr-un circus freak show : astronau]i adulterini, un contrabandist
infectat cu HIV, o militant\ anti-globalizare care dore[te s\-[i vînd\ copilul, un muzicant
sinuciga[, un bog\ta[ ce colec]ioneaz\ mostre de ADN ale celebrit\]ilor pentru ca în
viitor s\ le cloneze, o prostituat\ cu puteri miraculoase etc. Cu siguran]\ nu este cea
mai bun\ carte a lui Coupland, îns\ te prinde [i te ]ine conectat pîn\ la sfîr[it, trecîndu-te
prin situa]ii grave [i amuzîndu-te în aceea[i m\sur\. 

Traducerea romanului Toate ffamiliile ssînt ppsihotice este un prim pas în familiarizarea
publicului nostru cu stilul lui Douglas Coupland, o lectur\ u[oar\ mai pu]in problematizant\
decît Generation XX. Prin urmare, v\ sf\tuiesc s\ citi]i cît mai curînd traducerea existent\,
fiindc\ am auzit c\ este în preg\tire [i cea a romanului Generation XX, [i nu v\ dori]i s\ v\
ia pe nepreg\tite. AWAIT LIGHTNING.

Douglas CCoupland, 47 de ani, scriitor, scenarist [i artist vizual de origine canadian\, se declar\ gay,
nealiniat politic [i este un sus]in\tor al multiculturalismului [i al liberalismului social. Cum spune pe site-
ul s\u (www.coupland.com), este de multe ori prezentat, mai mult sau mai pu]in în glum\, în urm\torul
fel: „Domnul Coupland este german [i la un moment dat a jucat într-un spot publicitar pentru vodca Smirnoff.
Colec]ioneaz\ meteori]i [i locuie[te în Sco]ia într-o cas\ f\r\ nici un fel de mobil\.” 

Majoritatea lucr\rilor lui Coupland urm\resc felul în care este afectat\ cultura clasei de mijloc din State
de explozia tehnologic\ [i de tot ce presupune aceasta. Temele cel mai des folosite de Coupland în lucr\rile sale
sînt conflictul dintre valorile laice [i cele religioase, dificult\]ile care survin odat\ cu îmb\trînirea [i cu
asumarea rolului de adult („om mare”), atitudini critice la adresa societ\]ii intoxicate de mass-media, de cultura
pop sau de cea mainstream. A studiat la universit\]i din Vancouver, Sapporo, Milano, Tokio, iar în momentul de
fa]\ locuie[te în Vancouver, Canada. Lucr\rile sale sînt influen]ate vizibil de scrierile lui Truman Capote, Kurt Vonnegut
sau Andy Warhol. 

A debutat în 1991 cu romanul Generation XX: TTales ffor aan AAccelerated CCulture, urmat de alte 11 opere de fic]iune:
Shampoo PPlanet (1992), Life AAfter GGod (1993), Microserfs (1995), Girlfriend iin aa CComa (1997), Miss WWyoming (1999),
All FFamilies AAre PPsychotic (2001), God HHates JJapan (2001), Hey NNostradamus! (2003), Eleanor RRigby (2004), JPod (2006),
The GGum TThief (2007) [i 7 opere non-fic]ionale:  Polaroids ffrom tthe DDead (1996), Lara’s BBook: LLara CCroft aand tthe TTomb
Raider pphenomenon (1998), City oof GGlass (2000), Souvenir oof CCanada (2002), School SSpirit (2002), Souvenir oof CCanada 22
(2004), Terry: TThe LLife oof CCanadian TTerry FFox (2005). A scris scenariul pentru filmul Everything’s GGone GGreen din 2007, iar
romanul All FFamilies AAre PPsychotic va fi adaptat pentru a face subiectul unei produc]ii hollywoodiene ce se va lansa `n 2009.
Din luna ianuarie a acestui an, pe postul de televiziune CBC ruleaz\ un serial bazat pe romanul Jpod, ajuns la al 13-lea
episod.

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 24 de ani, este absolvent al Facult\]ii de Litere din Bucure[ti, masterand la departamentul de American Studies din Facultatea
de Limbi Str\ine, ]ine rubrica DDrr GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii [i scrie constant pe site-ul MMeettrrooppoottaamm. 

Drag\ ...,

În ultima mea vizit\ la Moscova am încercat s\ aflu de la amicii mei vechi [i noi ce
[tiu ei despre România. Da, chiar a[a, la Moscova nu [tie nimeni nimic despre România.

România în spa]iul rusesc este aproape inexistent\. Cei din genera]ia mai în vîrst\ repet\
dou\ cuvinte: mebeli (mobil\) [i tomis (înc\l]\minte „Tomis”), iar cei tineri habar nu
au de nimic. Rusia este ignorant\ la acest capitol [i aici recuno[ti perspectiva
imperial\ de tip „noi [i restul lumii“ pe care o g\sim ast\zi mai ales în SUA. Da, se mai
re]ine o poveste haioas\ dintr-unul dintre bancurile cu Schtirletz (echivalentul sovietic
al lui James Bond) în care Schtirletz a tras (-o) de (pe) zanavescu (oblon), îns\ Zanavescu
era o spioan\ românc\. E un banc care se bazeaz\ pe un joc de cuvinte în care se presupune
c\ toate numele de familie române[ti se termin\ cu escu [i toat\ lumea [tie acest lucru.
A[a c\ spioana românc\ Zanavescu a devenit foarte faimoas\ în URSS/Rusia [i mul]i înc\
[i-o mai amintesc. (Adevarul e c\ e o mare performan]\ [i ar merita un text aparte c\ci e
cel mai cunoscut român în acest spa]iu.)

Ce se mai [tie `n Rusia despre România? Mai nimic. Îns\ se [tiu foarte multe despre
Republica Moldova, care indirect trimite informa]ii despre România. Paradoxal, la nivel
informa]ional, în Rusia, România este mediat\ de Republica Moldova, fie c\ ne place sau
nu ne place nou\ acest lucru. {i nu vorbesc aici despre „marea politic\“ ce lipse[te cu
des\vîr[ire la noi, ci despre nivelul mediu de informare. Iar despre Moldova [i despre
moldoveni se [tiu destul de multe. Moldova „face vin bun”, cu mare tradi]ie la consumatorii
ru[i, cu toate c\ vinul moldovenesc a trecut de cur`nd printr-o grea perioad\ în rela]ia cu
pia]a ruseasc\. De asemenea, se [tie c\ dac\ vrei s\ construie[ti sau s\ faci repara]ii în cas\
trebuie s\ apelezi la muncitorii moldoveni, moldovanii sînt b\ie]i docili, fac treab\
bun\, po]i s\ ai încredere în ei [i nu-s foarte scumpi. În Moscova îi înt`lne[ti destul de des
[i deseori auzi dulcele lor grai. La Moscova este cunoscut\ destul de bine problema
Transnistriei în care Rusia este implicat\ direct [i, fire[te, indirect, prin faptul c\ exist\ o
problem\ teritorial\ a Moldovei legat\ de Bolisaia Ruminia/România Mare.

Cel mai interesant e faptul c\ limba, cultura român\/moldoveneasc\ este
cunoscut\ prin intermediul trupelor O-zone, Zdob [i Zdub [i Gîndul Mî]ei. Au trecut [i
ei prin faza O-zone , ca tot mapamondul de altfel. Povestea s-a stins deja cu toate c\ mai
po]i auzi uneori Dragostia ddin ttei. Gîndul Mî]ei sînt un soi de na[i (ai no[tri) din Moldova,
au fost în toate topurile ruse[ti, cînt\ destul de mult [i în rus\ [i îi po]i vedea în
diverse cluburi din Moscova. To]i [tiu bine c\-s din „însorita Moldov\“. A propos,
Moldova este întotdeauna însorit\  pentru Rusia. Sun\ destul de haios s\ auzi la Moscova:
a tiperi budut peti (iar acum vor c`nta) Gîndul Mî]ei. V\ da]i seama c\ sintagma „gîndul
mî]ei“, chiar dac\ e tradus\ în rus\, sun\ aberant. Iar Zdob [i Zdub sînt foarte faimo[i.
Nu exist\ festival important, club care se respect\, s\ nu-i aib\ ca invita]i pe b\ie]ii
cu „bunica bate toba“. Ei sînt bine cota]i [i reu[esc (singura trup\ de la noi... care
noi?) s\ evolueze simultan pe trei pie]e: româneasc\, occidental\ [i ruseasc\. Iar
pia]a ruseasc\ este pentru ei poate cea mai important\, c\ci e o pia]\ imens\ [i
se cî[tig\ bine, de aceea fac [i variante ruse[ti la piesele lor. A[a c\, dac\
România vrea s\ intre pe pia]a ruseasc\, fie economic, fie cultural (politic,
oricum nu conteaz\), va trebui s\ apeleze la intermediari moldoveni, c\ci
introducerea le este deja f\cut\. 

Pe pia]a de carte ruseasc\ nu se g\se[te nimic din scriitorii români, cu excep]ia
lui Ionescu, Eliade [i Cioran (dar ei sînt v\zu]i mai degrab\ ca francezi).
Pentru Cioran chiar exist\ o anumit\ patim\. Le place ru[ilor cum sun\ mai
ales la un pahar de vodc\. La stilul lor sado-masochist, stilul cioranian cade
foarte bine. Le mai place cuvîntul Transilvania. Prietenul meu, care îmi traduce
cartea N\scut îîn UURSS în ruse[te, un bun cunosc\tor al spa]iului rus, dar [i
al celui românesc, m-a prezentat, într-unul dintre textele oferite presei
ruse[ti, ca pe un scriitor n\scut în URSS, dar care e stabilit în Transilvania.

De ce `n Transilvania? - am întrebat eu nedumerit. Pentru c\ la
Moscova sun\ foarte bine acest cuvînt, chiar dac\ habar nu au ce e

aia (mai e o paralel\ stranie între Dracula/}epe[ [i Ivan cel Groaznic)
- mi-a explicat el. Ok, am în]eles tendin]a de a m\ marketiza cu

orice pre], dar, totu[i, le-am explicat eu, Transilvania este în România.
Deduc]ia a venit de la sine: aha, deci Dracula e român.

Revin. 
Cu prietenie, 

Vasile.

VVaassiillee EErrnnuu este n\scut în URSS în 1971. Este absolvent al Facult\]ii de
Filosofie (Universitatea Al.I.Cuza, Ia[i, 1996) [i al masterului de Filosofie

(Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor fondator al revistei
PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A

activat în cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editura IIddeeaa. Actualmente
lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom. În prezent ]ine o rubric\ de

opinie în RRoommâânniiaa lliibbeerr\\ [i una în s\pt\mînalul SSuupplliimmeennttuull ddee CCuullttuurr\\.
A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS (Editura Polirom, 2006)

care a fost distins cu  Premiul pentru debut al RRoommâânniieeii lliitteerraarree
[i cu Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.
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l` Românul poart\ subtitlul „autobiografie”:

în ce m\sur\ lucrurile descrise acolo
au avut loc în realitate [i în ce m\sur\
sînt ele inventate?

Aproape toate au avut loc în realitate. A
fost, totu[i, necesar s\ modific unele nume
proprii, dar nu pe toate. Îns\ un element a fost
alterat, [i anume elementul „timp”. Lucrurile
nu s-au petrecut exact în aceast\ ordine [i în
aceast\ scurt\ perioad\ de timp. Pentru a crea
o structur\ mai coerent\, [i pentru a scoate
în eviden]\ rela]ia dintre anumite elemente
ale nara]iunii, a trebuit s\ rearanjez [i s\ comprim
timpul. Ceea ce descriu ca întîmplîndu-se în
nou\ luni a avut loc, de fapt, într-o perioad\
de trei ani.

Întrebarea ta ridic\ o chestiune interesant\,
fiindc\ în Statele Unite numero[i autori de
memorii sînt acuza]i c\ „mint”. Interesul pentru
documentar [i nonfic]iune este atît de mare
acum în State, încît oamenii au tendin]a de a
lua lucrurile într-un sens prea literal. De exemplu,
în limba francez\, care este cultura str\in\
de care eu sînt cel mai apropiat, nu exist\
nici un cuvînt pentru acest gen de memorii.
Presupun c\ francezii le-ar denumi „autobiographie”
sau „journal”, dar în englez\ ele nu sînt nici
autobiografie, care pentru noi înseamn\ povestea
întregii vie]i a cuiva, nici jurnal, care pentru
noi este o colec]ie de însemn\ri de peste zi.
Nici în sens francez cartea mea nu reprezint\
„mes memoirs”, fiindc\ asta se refer\ la povestea
vie]ii cuiva, ceea ce noi, în englez\, numim,
deci, „autobiografie”. De unde diferen]a? Ea
vine din faptul c\ francezii, cred eu, vor s\-i
ofere autorului posibilitatea de a medita asupra
unui aspect al vie]ii sale f\r\ ca oamenii s\ se
întrebe ce pasaje din scrierea sa redau adev\rul
[i care sînt inventate. Este, în acela[i timp, o
abordare mai sofisticat\, care deriv\ din ideea
c\ adev\rul nu este de g\sit în „întîmpl\ri”,
ci în creativitatea autorului.

Confesiunea din Românul a avut un efect
terapeutic asupra ta? Te sim]i „eliberat”
dup\ ce ai scris romanul? Ai resim]it scrierea
acestui roman ca pe o c\l\torie „pîn\ la cap\tul
pasiunii” („un voyage au bout de la passion”)?

Din folosirea cuvintelor „eliberat” sau
„confesiune” deduc c\ ai în]eles gre[it inten]ia
romanului meu. Nu aveam de ce s\ m\ „eliberez”.
A fost una dintre cele mai bune experien]e ale
vie]ii mele [i am ie[it din ea nu doar cu o
cunoa[tere trainic\ [i o apreciere durabil\ a
altei culturi, care continu\ pîn\ azi, dar [i cu
un prieten pe via]\, în persoana lui Romulus,
care a împ\r]it aceste experien]e puternice cu
mine [i care se simte foarte apropiat de
mine. E ciudat, întrebarea ta e atît de american\,
bazat\ fiind pe ideea de sorginte protestant\
cum c\ experien]ele noastre constituie o lec]ie
gre[it\, din care ne „revenim” prin „confesiune”.
Eu am început s\ scriu cartea în ziua de dup\
ce l-am întîlnit pe Romulus [i, începînd de
atunci, am scris la ea încontinuu. În sensul \sta,
cartea a fost o încercare de a-mi prelungi [i
intensifica experien]a, nu o confesiune. Ci mai
degrab\ o „poten]are”. Faptul c\ ea s-a transformat
într-o profund\ experien]\ de înv\]are privind
natura iubirii [i iubirea unei alte culturi a fost
întîmpl\tor. Inten]ia mea ini]ial\ nu fusese
aceasta.

Care e scopul literaturii pentru tine? De ce
scrii?

Pentru mine, scrisul este o încercare de a
crea un model extern, obiectiv, a ceea ce se
petrece în\untrul meu. Nu scriu ca s\ în]eleg,
dar uneori primesc [i darul în]elegerii, sub
forma unui avantaj secundar. Scriu pentru a
crea modele obiective ale sentimentelor mele,
ale fanteziilor [i ale gîndurilor, în speran]a
de a le împ\rt\[i cu restul lumii. Asta îmi aminte[te
de masturbare, un proces prin care iei buc\]i
de fantezii [i le pui la un loc pentru a crea scenarii
mentale ale comportamentului excitant, ca s\
]i-o po]i lua la lab\.

Care a fost impresia ta general\ legat\
de România? Cum ]i s-a p\rut? Care era tonusul
t\u general? Oameni, arhitectur\, obiceiuri,
peisaje, întîmpl\ri etc. }i-ai f\cut [i al]i prieteni,
în afar\ de Romulus? Ai avut senza]ia c\ a
c\l\tori în România e pu]in ca [i cum ai c\l\tori
în propriul trecut familial est-european? Românii
]i s-au p\rut mai homofobi decît americanii
sau dec`t cei din ]\rile occidentale (de exemplu
din Fran]a)?

Cîte întreb\ri complexe! România mi-a
pl\cut la nebunie. A fost una dintre cele mai
tari aventuri ale vie]ii mele. Am mers acolo
ca [i cum mi-a[ fi urmat un impuls. {tiam foarte
pu]ine lucruri despre ]ar\, dar ceea ce [tiam
m-a fascinat dintotdeauna: ace[ti latini înconjura]i
de slavi, influen]a turc\ [i tipurile de senzualitate
care deriv\ de aici, rela]ia schizofrenic\ dintre
Est [i Vest, traumele lor istorice, machismul lor
sexi, femeile seduc\toare, strategiile bizantine
proprii psihologiei române[ti, capitularea în
fa]a Miori]ei, spiritualitatea vie]ii rurale, calitatea
misterioas\ a ritualului ortodox. Eram într-o
stare de fascina]ie perpetu\. La început, eram
absorbit de observarea a ceea ce p\rea trauma
post-comunist\ - oamenii parc\ pluteau pe
str\zi, înv\lui]i într-un nor de reprimare [i de
dezn\dejde. Dar în ultimii opt ani asta s-a
schimbat apreciabil. De fiecare dat\ cînd merg
în România, m\ impresioneaz\ tot mai mult
energia celor tineri, care nu-[i amintesc de
comunismul ceau[ist. Sper c\ ceea ce spun nu
pare înc\rcat de prejudec\]i sau prea plin de
cli[ee. 

Din p\cate, am fost restrîns la o cultur\
anume cînd am fost cu Romulus, [i anume
cultura celor s\raci [i lipsi]i de educa]ie.
Ceea ce, cu toate astea, nu i-a f\cut mai
pu]in fascinan]i. M-au interesat dintotdeauna
resursele de supravie]uire ale celor lipsi]i de
drepturi sociale [i economice, în special aici,
în State. A[a c\ aventurile mele cu Romulus
erau o extindere a experien]elor mele americane
din trecut.

{i, da, au existat tot felul de moduri de
umor, de gastronomie, de mentalit\]i deprimiste
care îmi aminteau în mare m\sur\ de trecutul
meu evreiesc est-european. Am în]eles c\
lucrurile despre care crezusem c\ sînt evreie[ti
sînt de fapt române[ti sau sînt [i una, [i alta.
Am realizat cît de apropiat\ a fost cultura
evreiasc\ est-european\ a bunicilor mei de
cultura româneasc\ [i am fost uimit. Desigur
c\ totul se leag\. Tocmai am aflat c\, de[i p\rin]ii
mamei mele erau din Rusia Alb\, e posibil ca
p\rin]ii tat\lui meu s\ fi fost din Basarabia.
Oare cînd va fi acceptat amestecul dintre culturile
est-europene [i cea evreiasc\? Probabil c\
niciodat\, din p\cate. Dar el nu poate fi negat,
iar ambele culturi s-au îmbog\]it una pe alta.
Recunoa[te]i [i voi, românilor! 

În fine, da, cred c\ românii sînt homofobi
prin compara]ie cu vesticii. {i exist\ motive
evidente pentru care se întîmpl\ asta. Mi[carea
de emancipare gay a fost inventat\ de Vest
în cea de-a doua jum\tate a secolului XX, pe
baza unor experimente culturale în Germania
Weimarchist\. E o inven]ie germano-englezo-
americano-olandez\ ale c\rei tradi]ii protestante
[i anglo-saxone sînt u[or de identificat. Ea
nu se potrive[te prea bine cu vederile cre[tin-
ortodoxe, cu cultura rural\ sau cu valorile
machiste estice. Cultura homosexual\ actual\
este strîns legat\ de avansul capitalismului
global occidental. E inevitabil ca homosexualii
s\ fie accepta]i în România dar, pe m\sur\ ce
se întîmpl\ asta, România va deveni din ce în
ce mai occidentalizat\. Îmi va fi dor de unele
dintre lucrurile care se vor pierde în acest proces,
îns\ nu pot în nici un caz s\ trec cu vederea
unele atitudini homofobe care au existat în
trecut în România [i care înc\ persist\. Ele nu
difer\ prea mult de antisemitismul latent de
care m-am lovit din cînd în cînd acolo. Cu toate
astea, î]i vine sau nu s\ crezi, nu sînt deloc
mul]umit de cultura gay din America. Genera]ia
mea a crezut în emanciparea homosexualilor,
iar ethosul curent e reprezentat de asimilarea
homosexualilor. Clasa de mijloc nord-american\
înghite totul din jurul ei, iar acum e în plin
proces de asimilare a homosexualilor. Iar asta
nu va schimba nimic, ci doar va spori puterea
clasei de mijloc. Dup\ cum vezi, sînt foarte
ambivalent. De ce nu pot homosexualii sau
alte minorit\]i s\ primeasc\ drepturi egale f\r\
ca asta s\ atrag\ dup\ sine capitalismul global
nord-american? Chiar mi-a[ dori s\ existe [i
o alt\ cale. În ce m\ prive[te, îmi place s\
cred c\ homosexualitatea mea e mai degrab\
subversiv\ la adresa vie]ii clasei de mijloc, decît
c\ se adapteaz\ la ea. Dar se pare c\ nim\nui
nu-i mai pas\ de asemenea lucruri. 

1 http://litpark.com/2006/10/04/bruce-benderson/

Interviu realizat 
de Paul Doru Mugur. 

Traducere din limba englez\ 
de Ana Chiri]oiu.
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Bruce Benderson: 
„Interesul pentru
documentar [i
nonfic]iune este
atît de mare acum
în State, încît
oamenii au
tendin]a de a lua
lucrurile într-un
sens prea literal”.
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Bruce BBenderson, 62 de ani, scriitor,
jurnalist [i traduc\tor, reprezentant al literaturii
gay din Statele Unite, scrie deopotriv\ în
francez\ [i în englez\. A tradus în englez\
scrieri de autori precum Alain Robbe-Grillet,
Pierre Guyotat, Philippe Sollers, romanul lui
Virginie Despentes, Baise-mmoi (ecranizat în
2000) [i autobiografia lui Céline Dion. 

În afar\ de scrierile de fic]iune (volumul
de proz\ scurt\ Pretending tto SSay NNo [i User,
un roman despre legendarul Times Square
din NY), Bruce Benderson a mai publicat, în
Fran]a, eseul Sexe eet SSolitude (1999), cu tema
dispari]iei spa]iului urban [i a extinderii
internetului [i, tot acolo, o antologie de eseuri,
Attitudes (2006) - publicate, în 2007, [i în
America, sub titlul Sex aand IIsolation, împreun\
cu mai vechiul eseu Toward tthe NNew DDegeneracy
(1997), care problematizeaz\ rela]ia dintre
cultura boemei [i avangarda urban\, pe de
o parte, [i s\r\cie sau via]a str\zii, de cealalt\
parte. Tot în 2007 au ap\rut, în Fran]a, romanul
Pacific AAgony [i o enciclopedie subiectiv\ a
anilor ‘60-’70, realizat\ de Benderson, cu titul
Concentré dde ccontreculture. 

În 2004, romanul Autobiographie éérotique
(Rivages) a primit Prix dde FFlore, ai c\rui laurea]i
au mai fost Michel Houellebecq, Virginie
Despentes [i, cel mai recent, Amélie Nothomb.
În 2006, romanul a fost publicat [i în spa]iul
anglo-saxon, cu titlul The RRomanian. SStory
of aan OObsession, iar în acest an a ap\rut în
române[te, tradus de Alexandra Must\]ea,
la Editura Trei, sub un titlu care împac\ [i
varianta francez\, [i pe cea englez\: Românul.
O aautobiografie eerotic\.

Dou\ fragmente din Românul. OO aautobiografie
erotic\ au fost publicate în 2004 în revista
respiro (http://www.respiro.org/Issue15/Fiction/
fiction_benderson.htm [i http://www.respiro.org/
Issue15/Art/ art_brancusi.htm), pe vremea
cînd romanul era înc\ în manuscris.

http://www.myspace.com/brucebenderson

Bruce Benderson
© Miaz Brothers

Pute]i citi interviul integral pe site-ul www.metropotam.ro dup\ 20 mai
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Bruce Benderson, RRoommâânnuull.. OO aauuttoobbiiooggrraaffiiee eerroottiicc\\, traducere de Alexandra
Must\]ea, Editura Trei, colec]ia „Eroscop”.

„A
mploarea libidoului meu a sc\zut [i, pentru c\
scriitura înseamn\ dorin]\, [i textele mele s-au
scurtat” scrie Bruce Benderson la începutul
acestui roman de 500 de pagini - dimensiuni

foarte potrivite, dup\ logica enun]at\, pentru un roman
erotic. Dac\ scriitura lui Bruce Benderson acoper\ 500 de
pagini, e u[or de închipuit ce s-a întîmplat cu libidoul s\u.
În ciuda acestor constat\ri [i a reputa]iei colec]iei
„Eroscop”, nu e deloc cazul s\ v\ a[tepta]i la o carte
scandaloas\. Benderson e aristocrat pîn\ în m\duva
oaselor: se complace în aparen]a scandaloas\ a subiectului,
nu face eforturi s\ o mascheze, dar nici nu o exalt\ în sens
militantist. Ba chiar se declar\ iritat de mainstreamizarea
homosexualit\]ii. Românul din titlu este tîn\rul vagabond
Romulus, cu care naratorul dezvolt\ o iubire n\b\d\ioas\,
proteic\ [i durabil\, început\ în Budapesta ca o aventur\
efemer\ [i continuat\ în Bucure[ti, New York, Paris. Într-
adev\r, e o carte cosmopolit\ - pe m\sura subiectului,
poate v\ gîndi]i, dar Benderson nu mizeaz\ pe
spectaculosul rela]iilor homosexuale. Românul nu e decît
întîmpl\tor un roman gay [i numai dac\ e[ti tenden]ios îl
po]i citi drept un roman erotic. De fapt, Românul este o
carte despre o iubire contemporan\, care nu se fere[te de
cuvinte, dar nici nu le caut\ cu orice pre]. Într-un alt
interviu1, autorul recuno[tea onest: „Nu vreau s\-i vîr
nim\nui în fa]\ diverse secre]ii corporale. Vreau s\ descriu
rela]ia cu elegan]\, dar, de asemenea, vreau s\ descriu
exact ce s-a întîmplat”. Miza acestei onestit\]i e respectat\
de la un cap\t la altul al c\r]ii, atît în ce prive[te etapele
iubirii, cît [i întregul context al desf\[ur\rii ei.

Cei care vor citi Românul în c\utarea „brandului de
]ar\” v\zut prin ochii unui str\in vor pierde cea mai mare
parte din savoarea acestei c\r]i [i vor r\mîne cu o imagine
de sine uneori m\gulitoare, alteori frustrat\, dar foarte
realist\. {i vor g\si referiri pertinente ([i uneori
nea[teptate) la membrii familiei regale, Brâncu[i, B\sescu
sau Panait Istrati. Ceilal]i, care î[i doresc s\ parcurg\
iubirea dintre un scriitor (american) [i un tîn\r marginal
(român), au la dispozi]ie acelea[i 500 de pagini, pe
parcursul c\rora nu se vor plictisi - atît datorit\ celor
povestite, într-un amestec bine dozat de observa]ie,
introspec]ie, descriere, cinism, curiozitate [i ingenuitate, cît
[i pentru c\ Benderson respect\ în scris o dinamizare
atent\ a nara]iunii, poate de mod\ veche, dar infailibil\ ca
strategie de captatio [i, mai ales, de „duratio”. Scrisul
expresiv, captivant, care nu-[i pierde directe]ea, dar nici nu
o supraliciteaz\, plus un soi de generozitate auctorial\,
care te face p\rta[ (dar nu voyeur ) la tot ce se întîmpl\ în
cuplul Romulus-Bruce [i de jur-împrejurul lui fac din acest
roman voluminos o lectur\ user-friendly, din care fiecare se
poate alege cu ce-i convine. (A.C.)
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„U
nii au descris doina, acel cîntec
trist [i caden]at al ritmurilor de
propor]ii, ca reprezentînd
peisajul transcendental al

întîlnirilor în spiral\ cu soarta. Este un
arabesc iscusit, construit în jurul mor]ii
imanente - care este [i mitul Miori]ei, despre
ciobanul care transfigureaz\ moartea într-o
nunt\ cu Natura. Pentru mine, intrarea în
România a însemnat s\ m\ conectez la
respectiva sensibilitate, de parc\ a[ fi intrat
într-o trans\. Plimbarea noastr\ a devenit o
con[tiin]\ unduitoare, care plute[te
amenin]\tor [i d\ tîrcoale pierzaniei. Parc\
ne-am fi desprins de timpul istoric [i am fi
p\truns în timpul etern, conceput de Eliade.
Acolo unde nu mai conteaz\ c\ spiritul
cosmic al lui Romulus a fost m\tuit de
prostitu]ie [i pîng\rit de fantezii cu ma[ini
rapide [i sisteme audio ultimul r\cnet.
Fatalismul lui de macho, pe care îl în]eleg
pentru prima oar\, insufl\ elegan]\ în totul.
Observ\ totul în forma sa cea mai abject\ [i
scutur\ din cap sau plesc\ie, ca un b\trîn
pentru care toate s-au întîmplat deja, de
parc\ fiecare detaliu ar reprezenta povestea
umanit\]ii.

Sînt dependent de aceast\ nemul]umire a lui
ciudat de lini[titoare. Al]ii nu ar vedea decît un
gigolo homosexual ursuz, care se plimb\ al\turi
de un turist supraponderal [i cu ochii bulbuca]i,
dar eu v\d un peisaj care se desf\[oar\ la nesfîr[it
[i care ne cheam\ pe noi amîndoi [i pe toate viet\]ile
la dispari]ie; acesta este [i motivul pentru care
form\m un cuplu atît de lini[tit, chiar dac\ nu avem
unde locui, pe cînd ne plimb\m pe Lipscani - unde
a mai r\mas ceva din vechiul ora[; ne oprim aiurea
la o dughean\ ]ig\neasc\, unde examin\m o sticlu]\
de ap\ de colonie care se vrea a fi Issey Miyake,
de[i eu observ o diferen]\ la capac; Romulus în[fac\
sticla ghe]oas\ [i translucid\ - vrea s-o cumpere,
dar îl conving s-o dea înapoi, promi]îndu-i una
veritabil\ cînd m\ întorc de la Paris. Pe acordurile
in crescendo [i hipnotice ale propriei noastre doine,
trecem agale printre cîrpelile în ruin\ ale vechiului
ora[, extazia]i la nesfîr[it de transform\rile lui
haotice. Ne oprim la vestigiile Cur]ii Vechi, Palatul
Voievodal - palat din secolul al XV-lea, unde sînt
îngropate r\m\[i]ele lui Vlad }epe[ - sau Dracula;
apoi, la un internet café l\sat aproape complet
în bezn\ - cu excep]ia monitoarelor care pîlpîie -
aflat pe bulevardul din spatele palatului. Ni[te
mîini albe se i]esc din întuneric [i îmi înmîneaz\
o carte de vizit\; deasupra acestora str\luce[te
fa]a unei femei micu]e [i încîntate, efectiv îmb\tat\

de faptul c\ eu vorbesc englez\. 
[…]
Aceasta este doar o plimbare printr-un ora[

modern, dar soarta primordial\ pare s\-[i încol\ceasc\
tentaculele în jurul nostru pe oriunde am umbla:
mi se pare c\ pierderea, dispari]ia are un gust dulce,
a[a cum trebuie s\ i se fi p\rut [i ciobanului din
Miori]a. Îmi dau seama de asta pe cînd Romulus [i
cu mine ne plimb\m în jos pe bulevardul Br\tianu,
spre Pia]a Unirii, trecînd pe lîng\ urmele de gloan]e
din pere]ii pasajului subteran. Nu departe de hotelul
unde sîntem caza]i v\zuser\m ni[te anun]uri
publicitare cu apartamente de închiriat. Am urmat
indica]iile [i am ajuns într-o curte ponosit\, flancat\
de cl\diri împodobite cu ornamente fisurate din
stuc. Am intrat pe o u[\ care scîr]îia [i am urcat pe
ni[te sc\ri din marmur\ [i fier forjat, pîn\ am ajuns
la biroul unei agen]ii imobiliare, unde, cînd am
intrat, o femeie s-a speriat de parc\ v\zuse o
fantom\. A p\rut foarte uimit\ de faptul c\ vrem
un apartament. {ocat\, s-a uitat printr-un registru
cu cotorul jerpelit, în care erau ni[te liste scrise
în cerneal\ deja [tears\, a dat un telefon [i ne-a
înmînat o carte de vizit\. 

Drumul pîn\ la apartament, care este pe undeva
pe lîng\ Pia]a Unirii, pare foarte u[or - parc\ am
sta pe un trotuar rulant, alunecînd cu u[urin]\ spre
soart\. Asta pîn\ cînd m\ ciocnesc de trupul masiv
ca un perete al unei ]ig\nci, cu un spate [i cu ni[te
fese ca de piatr\, oprit\ ca un bolovan în mijlocul
drumului. În clipa în care m\ izbesc de zidul acesta,
simt ni[te mîini ca de p\ianjen agitîndu-mi-se pe
lîng\ buzunare [i realizez c\ sînt prins în mijlocul
unei scheme de buzun\real\ ]ig\neasc\. Întreg
filmul acesta de consisten]\ gelatinoas\ este
spulberat de ]ip\tul meu ascu]it. Toat\ lumea se
opre[te s\ se uite, iar cei trei ]igani o iau la s\n\toasa
în sus, pe strad\. 

Pe chipul lui Romulus nu se cite[te nici urm\
de comp\timire, ci numai o urm\ împietrit\ de
dezaprobare - este stînjenit. Bineîn]eles c\ [tia
ce s-a întîmplat. Sînt o ]int\ tocmai bun\ cu buzunarele
mele prea umflate. Dar de ce a trebuit s\ ]ip ca o
femeie? De fapt, chiar voia s\ îmi spun\ c\ merg
cam ciudat, m\ las prea mult pe c\lcîie. 

Într-o frac]iune de secund\, am fost alungat
din p\durea feeric\ [i schimbat la loc într-un poponar
probabil prea efeminat, într-un peisaj care îmi este
refuzat. {i nici nu m\ voi mai întoarce vreodat\
în acea p\dure feeric\, exceptînd cîteva momente
r\zle]e. Cînd unul dintre marii pesimi[ti ai României,
Emil Cioran, a ajuns în Fran]a, prima lui impresie
a fost c\ occidentalii se gîndesc numai la bani. A
sus]inut atunci c\ oricare dintre ciobanii lui români
este un filozof mai profund. Dintr-odat\, m\
simt ca unul dintre acei occidentali împopo]ona]i
pe care i-a luat în zeflemea, o victim\ a spiritului
de clic\ a feudalismului românesc.”

pp. 171-173, 174-175.
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relativ primitor [i prietenos cînd a venit
vorba despre experimente de tot felul în
arta contemporan\. Galeriile [i-au format

publicul, l-au informat, au invitat [i promovat
arti[ti care, pe cît s-a putut, au dat un aer de normalitate
[i de prospe]ime unei pie]e artistice aflate înc\ la
început. Început care pe zi ce trece devine un fel de
concept-umbrel\, sub care se ascund toate explica]iile
[i justific\rile, mai mult sau mai pu]in plauzibile,
pentru evolu]ia lent\ a sus-numitei pie]e artistice,
pentru lipsa de receptivitate a publicului (larg, cel
restrîns fiind deja fidelizat) [i pentru cîte [i mai cîte.
Totu[i, începutul are [i meritele lui. De cînd tot...
începe, ne-a obi[nuit cu video-instala]iile, cu scurtmetrajele,
cu anima]iile [i, în general, cu noile media, astfel c\
o expozi]ie care propune proiec]ii video este la fel de
expozi]ie ca una care te a[teapt\ cu tablouri. Din acest
punct de vedere, cel pu]in, grani]ele s-au sub]iat
semnficativ. Dac\ nu cumva chiar s-au [ters, pe alocuri. 

Dar cînd o expozi]ie se autointituleaz\ The EExhibition,
te a[tep]i la ceva special. Ceva care s\-i justifice
titulatura, s\ te conving\ c\ dintre sutele de filmule]e
[i video-instala]ii pe care le-ai v\zut pîn\ atunci,
acestea vor fi the films [i the video installations. Sau,
cel pu]in, unele pe care s\ nu le ui]i u[or. E un fel de
promisiune de care The EExhibition, proiect organizat
la Sala Dalles de Funda]ia Cultural\ ArtPromo, se ]ine
pîn\ la cap\t. Acea sec]iune a S\lii Dalles care ne-a
obi[nuit cu tîrguri de m\r]i[or, de carte, de ziua
îndr\gosti]ilor, a copilului [i a cui s-a mai nimerit,
[i-a pus pere]ii la dispozi]ie pentru arta contemporan\.
Rezultatul e un proiect extrem de coerent, de articulat
[i de simpatic. 

Riverine este o „instala]ie video-acvatic\” pe care
artistul german Philipp Geist a plimbat-o, înainte
de Bucure[ti, prin galerii germane, americane [i
într-un club din Amsterdam. Instala]ia const\ într-o
serie de filmule]e realizate cu camere subacvatice în
mai multe fluvii din lume, [i aduce în prim-plan o
lume ascuns\, de cele mai multe ori, ochilor privitorilor.
De la gunoaiele care zac la cî]iva metri adîncime pîn\
la poluare, la vegeta]ie sau la albii secate, operele lui
Geist ating, într-o manier\ subtil\ [i neobi[nuit\, unul
dintre subiectele fierbin]i din ultima vreme, ecologia
[i protec]ia mediului. Filmule]ele nu sînt nicidecum
ostentative, nici militante (în sensul propriu), dar
ridic\ ni[te semne de întrebare care nu se [terg
u[or din minte, cum nu se [terg imaginile bicicletelor
sau ale semnelor de circula]ie, parc\ puse la p\strare
într-o lume subteran\. 

O alt\ sec]iune e expozi]iei este News ffrom BBerlin,
un proiect colectiv al re]elei de arti[ti Arsenal Experimental
din Berlin, recunoscut\ pentru filmele experimentale
[i instala]iile audio-video. Instala]iile apar]in arti[tilor
Agnieszka Brzezanka (Blue MMovie), Stefan Pente/William
Wheeler (One HHand oon OOpen), Deborah Schamoni/Judi
Hopf (Dead DDevil’s DDeath BBar), Isabelle Prim (The WWet
Index), Isabell Spengler (Syncpoint) [i Niklas Goldbach
(Haunt 11 - 33). Pentru Blue MMovie, Agnieszka Brzezanska
a invitat alte artiste s\-i pozeze nud într-un spa]iu
întunecat, filmul rezultat fiind un dans improvizat al
umbrelor feminine, surprinse în posturi gra]ioase [i
sugestive, amintind întrucîtva de estetica pop [i de
imaginile psihedelice ale anilor ’70. Piesa de rezisten]\,
în acest grupaj, e Dead DDevil’s DDeath BBar: camera se
plimb\ încet, f\r\ întreruperi sau t\ieturi, într-un bar
care e punctul de întîlnire al unei nou formate clase
mijlocii. Reprezentan]ii ei se întîlnesc la bîrfã [i la
un pahar în locul care, din cînd în cînd, cap\t\ accente
de co[mar. 

Filmul e istoria unei singure nop]i, în care cele 21
de personaje sînt interpretate de 11 actori. În seria
de filme experimentale Taking PPictures sînt incluse
lucr\ri ale arti[tilor Thorsten Fleisch (Energie), Florian
Zeyfang (Introduction tto aa SSmall HHistory oof PPhotography),
Isabelle Prim (Creamy KKrimi), Michael Brynntrup (Face
it! CCast yyour SSelf) [i Karoe Goldt (Gone). Florian Zeyfang
pune în discu]ie începuturile distribu]iei în mas\ a
imaginilor, experimentînd cu reproduceri printate
dup\ c\r]ile men]ionate de Walter Benjamin în eseul
s\u despre istoria fotografiei. Isabelle Prim investigheaz\
un Berlin al detaliilor surprinse de ochii trec\torilor:
vedem un paznic de muzeu scriind frenetic într-un
registru, doi b\rba]i într-o camer\ de hotel, încercînd
s\ închid\ o valiz\ mult prea mic\ pentru con]inutul
ei, precum [i o serie de imagini ironice [i cu o puternic\
înc\rc\tur\ sexual\, întregul colaj alunecînd, la sfîr[it,
într-o proiec]ie freudian\. Ultima sec]iune din The
Exhibition e dedicat\ filmelor de anima]ie semnate
Steffi Lindner, Stephanie Keitz, Gudrun Krebitz. 

The EExhibition este un proiect ambi]ios care
nu-[i tr\deaz\, pe parcurs, nici una dintre mize.
Reu[e[te s\ re-creeze din fragmente micro-lumi
omogene, perfect coerente în sine (chiar dac\, adesea,
frizeaz\ absurdul, raportîndu-le la realitatea „standard”),
[i î[i integreaz\ privitorul în fiecare dintre aceste lumi,
cu fiecare generic de început [i de sfîr[it. 

THE EEXHIBITION
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plantele urbane 
din Otopeni

Cîndva prin februarie, în Otopeni au r\s\rit
ni[te flori înalte de 3 pîn\ la 5 metri. Cam tot a[a
cum în povestea lui Habarnam prichindu]ele
cre[teau pepeni uria[i în mijlocul ora[ului.
„Plantele urbane” sînt lucr\ri monolitice cu
un schelet din fier, foarte solid, iar corpurile
plantelor sînt realizate din r\[ini vopsite în culori
mate. În spatele realiz\rii proiectului stau arti[tii
Florin Ciubotaru, Andrei Ciubotaru, Ciprian
Paleologu, Jan Eugen [i Iulian Toma. 

Unul dintre neajunsurile acestui demers
artistic este lipsa unei campanii de informare
minimale. Întîmpl\tor, am trecut pe lîng\ plantele
gigantice întorcîndu-m\ de la aeroport [i, dac\
tot le-am v\zut cu coada ochiului, mi-ar fi fost
mult mai simplu [i ar fi implicat mai pu]in\
detectivistic\ dac\, spre exemplu, în 783 ar fi
existat cîteva afi[e care s\ explice cine, ce,
cum [i de ce. N-ar fi stricat nici o caset\, cît de
mic\, într-un B24 sau {apte Seri, asta dac\, odat\
ajuns\ în ora[, mi-a[ mai fi pus întreb\ri
legate de provenien]a florilor uria[e. Pentru c\,
în general, proiectele Land AArt, de[i realizate în
natur\, sînt ulterior fotografiate/înregistrate [i
popularizate în galerii. Ceea ce ne aduce la un
alt neajuns al proiectului. Acesta î[i propune s\
fie o instala]ie de tipul Land AArt, dar are prea
pu]ine în comun cu mi[carea ini]iat\ la sfîr[itul
anilor ’60 în SUA. {i asta pentru c\ Land AArt, sau
Earth AArt, e o mi[care artistic\ în care peisajul
[i opera de art\ sînt atît de strîns legate încît
peisajul devine mijloc al crea]iei, nu mediu de
amplasare/desf\[urare a ei. Operele de art\ sînt
adesea plasate în natur\, departe de civiliza]ie,
[i supuse eroziunii [i schimb\rii sub influen]a
factorilor naturali. Tocmai de aceea, multe dintre
proiectele de Land AArt mai exist\ azi doar ca
documente fotografice sau video. Una dintre
operele considerate reprezentative este
Spiral JJetty (foto), realizat\ în 1970 de Robert
Smithson pe Great Salt Lake în SUA. În multe
privin]e, Land AArt a ajuns s\ se integreze mi[c\rii
mai largi a artei publice, termenul fiind
adesea folosit în mod eronat pentru a desemna
orice mi[care artistic\ ce prefer\ spa]iul natural
celui oferit de galerie sau de muzeu. 

viva la diferencia!

Institutul Cervantes din Bucure[ti [i Muzeul Na]ional de Art\
Contemporan\, cu sprijinul Club de Creativos (Spania) au organizat la
sfîr[itul lunii martie o expozi]ie inedit\, g\zduit\ de Galeria Etaj 3/4. Viva
la ddiferencia - PPublicitate SSpaniol\ AActual\ cuprinde 200 de lucr\ri,
printuri [i spoturi video, care urm\resc obsesia publicit\]ii spaniole
de a face diferen]a, de a inventa noi limbaje, atît în termeni lingvistici,
dar mai ales vizuali, concurînd astfel literatura [i formele consacrate
de art\ [i redeschizînd o discu]ie foarte la mod\ în ultima vreme,
aceea a leg\turilor dintre art\ [i publicitate. Clubul Creativilor este
asocia]ia care reune[te oameni de crea]ie spanioli [i are ca obiectiv
calitatea în comunicarea comercial\. „Capacitatea de sintez\ [i for]a
expresiv\ pe care le-a pus în joc publicitatea spaniol\, [i care se pot
vedea în unele lucr\ri din aceast\ expozi]ie, nu au precedent nici în
literatur\, nici în art\. Manipuleaz\ limbajul [i imaginile dup\ o
sintax\ nou\ [i reu[e[te s\ îmbog\]easc\ semnifica]ia; cîteodat\ reu[e[te
acest lucru folosind un num\r incredibil de mic de elemente. {i dac\
limbajul urmeaz\ o viziune asupra lumii, e clar c\ aceste noi forme de
expresie anun]\ o lume nou\”, explic\ organizatorii expozi]iei. 

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 23 de ani, masterand\ `n teoria literaturii [i literatur\ comparat\. A
tradus, la Editura Humanitas: Tim Lott, WWhhiittee CCiittyy BBlluuee; Tibor Fischer, CC\\ll\\ttoorriiee pp`̀nn\\ llaa
ccaapp\\ttuull ccaammeerreeii; Guy Bellamy, VVaaccaann]]aa, [i Woody Allen, AAnnaarrhhiiee. 

grafic` [i design 
vestimentar, 
\n variant`
polonez`

Atunci cînd în aceea[i expozi]ie
sînt amestecate ilustra]ii, grafic\,
pictur\ [i design vestimentar, rezultatul
are [anse destul de mari s\ fie o surpriz\
pl\cut\. Lucr\rile artistei poloneze
Małgrozata Dmitruk nu au afirmat
contrariul, ba, dimpotriv\, au reconstituit
la C\minul Artei din Bucure[ti fragmente
dintr-o Polonie destul de pu]in cunoscut\,
dar cu un colorit ([i cu o textur\) aparte.
Małgorzata Dmitruk locuie[te [i
lucreaz\ la Var[ovia, a avut expozi]ii
personale atît în ]ar\ cît [i în Germania,
Fran]a, Bulgaria [i Olanda [i, în luna
martie, la Bucure[ti. În toate lucr\rile,
artista trimite atît la experien]e
personale, cît [i la memoria colectiv\
a comunit\]ii din Podlasie, cu care se
identific\. Un loc aparte în crea]iile
sale îl ocup\ designul vestimentar,
în care notele de originalitate se
împletesc cu tradi]ia [i cu me[te[ugul
deprins de la bunici: „}esînd pre[uri
cu dungi colorate, bunica mea a t\iat
hainele vechi ale celor din cas\ în fî[ii
lungi, sub]iri.  Acest trecut este
asem\n\tor prezentului meu, cînd
fac pulovere. Amestec între ele a]e
scoase din diferite haine, ale unor
oameni diferi]i, apropia]i [i str\ini.
Amestec gînduri, timp, amintiri ale
acelor zile [i ale acelor oameni. Vie]ile
anterioare de zi cu zi ale mamelor,
m\tu[ilor, bunicilor [i necunoscu]ilor
le unesc într-un singur pulover. Îi dau
o via]\ nou\”. ©
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derapaj
ma[ina timpului

ion 
manolescu

-am fost niciodat\ sigur pe ce lume tr\iesc. 
Sîmb\t\ am [ters-o la munte, într-o zon\ înc\rcat\ de gropi, brazi [i cultur\

de mare altitudine. Drumul e demn de-o poz\, cîteva efuziuni lirice (nu degeaba
a debarcat Mircea la Cozia) [i-un set nou de-amortizoare. Prima impresie: ai

gre[it ]ara. Cum ie[i de pe centura Pite[ti, te-ntîmpin\ c\ru]e cu prefabricate [i
bicicli[ti [uta]i afar\ din cîrciumi la opt diminea]a. G\inile plonjeaz\ de pe garduri, iar
cîinii au ideea bizar\ c\ ]i-ai pus ro]i de ca[caval. A doua impresie: te-ai întors acas\.
Localit\]i cu nume armonioase î]i joac\-n retrovizor [i-n creier, ca o muzic\ de camer\
pe vremea lui Menumorut: Milcoiu, B\bana, Bude[ti, Tu]ule[ti. Dac\ Beavis [i Butt-Head
ar fi oprit pe Valea Oltului, s-ar fi l\sat de meserie.

Mai sus de Sibiu încep adev\ratele provoc\ri. Ve[nicia coboar\ la sat; [oseaua, la fel.
Asfaltul se rupe [i se îngusteaz\ cît s\ iei pe capot\ cuburile de ca[ într-o parte [i perdelele
lui Goga-n cealalt\. Pîn\ s\ te decizi, str\pungi un munte de fîn, b\legar [i rufe albe.
Dincolo de fîn, printr-o sp\rtur\, tremur\ P\ltini[ul.

Am oprit în fund\tura ca o trambulin\, de unde vezi ]ara rotund\ [i frumoas\. Mi-am
pus schiurile [i-am tras la coad\ la telescaun. Cl\direa-fantom\ glisase prin epoci: aceea[i
punte din vremea Alpin Klubului, acela[i cablu [i-aceea[i m\m\i]\ ruginit\ ca la Congresul
din ’84. Voiai bilet? Treceai pe la tanti Geta. N-aveai cum s-o ratezi: c\ciula de blan\
str\lucea ca un r\s\rit sovietic; must\cioara, la fel. De taburet nu mai vorbesc: marf\
solid\, adus\ cu IMS-ul de la Codlea. Dac\ te ridicai pu]in pe vîrfuri, vedeai [i re[oul
dedesubt. Cucoana î]i trîntea un p\trat mov pe bilet, dup\ care mîrîia: „Urm\toru’!”. 

Am ras zece coborîri, vegheat de-un salvamontist zelos:
- Ave]i grij\, e ghea]\ dedesubt.
- Aha. {i ce s\ fac?
- Da]i-v\ mai de jos. De la baza pîrtiei.
- P\i [i-atunci de ce mai merge telescaunul?
- Trebuie. Altfel cum urc\ turistul?
Seara am mîncat într-o caban\ tr\znind a sl\nin\, gudron [i varz\ de butoi. Pe farfurii

scria CENTROCOOP, iar fa]a de mas\ înota pîn\ la picioare. Noroc cu paharele:
fuseser\ umplute elegant, cu [erve]ele-n form\ de V. La toalet\ n-am mers; un me[ter
bubuia într-un robinet, fluierînd dup\ draperie. Osp\tarul a fost atent: a adus toat\
mîncarea odat\, de la ciorb\ la papana[i. Pîn\ s\-i cer pîinea, a venit [i cu nota: în scrumier\,
scris\ cite] de mîn\. 

Pe la opt, am urcat în Opel [i-am închis u[ile ermetic. Am învîrtit cheia-n contact pe
„Amsterdam”, varianta original\. Cu vocea lui Ashley Tomberlin în woofer-e [i-n neuroni,
am pornit-o spre cas\. Nu m-ar fi mirat s-apar\ Nicolae Ceau[escu din primul boschet.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 39 de ani [i este conferen]iar doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti. Specializat în teorie
cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a comunismului românesc. Romancier prin voca]ie,
instinct [i pl\cerea de a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura Polirom,
2006).

N

D
ansul contemporan în România  a fost o art\
periferic\, perceput\ intermediar (între balet
[i teatru), obligat\ s\ migreze dintr-un spa]iu
într-altul ca s\ poat\ s\ supravie]uiasc\ [i

marcat\ de un statut complexat. O art\ minor\ [i
minoritar\, expulzat\ din teritoriul domeniilor „tari”
[i aflat\, de nevoie, într-o permanent\ stare de
adaptabilitate.

Condi]ia dansului contemporan a fost una de extrem\ vulnerabilitate [i
insecuritate. Dansul a fost parazitat de receptarea lui într-un perimetru de
grani]\, într-o zon\ de intersec]ii cu arta vizual\ sau cu teatrul.

Putem vorbi, în cazul istoriei recente a dansului contemporan, despre
performan]a perform\rii într-un cadru cu vizibilitate redus\. Dansul contemporan
a fost copilul abandonat de succesive strategii culturale, care i-au refuzat dreptul
la o paternitate spa]ial\ recognoscibil\. Practic, dansul a fost nevoit s\-[i g\seasc\
spa]ii de adop]ie, pe care le-am numit simbolic medii de absorb]ie tolerant\.
Dansul a fost primit, acceptat în loca]ii care nu erau destinate - m\ refer aici la
titulatur\, la activit\]ile curente [i nu la posibila deschidere, de dorit de altfel,
a unui teatru sau a oric\rei institu]ii de artele spectacolului - domeniului s\u de
referin]\ imediat\. Aceste spa]ii adoptive, de cele mai multe ori teatre, uneori
galerii de art\ sau cluburi studen]e[ti, au avut dou\ efecte esen]iale:

Au permis existen]a, fie ea [i în provizorat, a dansului contemporan.
Au f\cut ca dansul contemporan s\ fie asimilat unei teatralit\]i, unei arii

spectaculare pe care, de multe ori, nu o recuno[tea ca fiindu-i proprie. De aici
[i analiza hibrid\ a dansului contemporan care, în absen]a unei identit\]i clar
circumscrise, a alunecat spre un context de împrumut. Acest complex de asimilare
reduc]ionist\, care e datorat discrimin\rii de durat\ a dansului contemporan în
România, a frustrat un spa]iu  de reflec]ie de spa]ialitatea  lui.

Dansul contemporan a fost un copil înfiat de institu]ii care i-au permis s\
func]ioneze într-un cadru de impus\ marginalitate. Un copil institu]ionalizat
într-un regim institu]ional  preferen]ial, care a favorizat anumite arii artistice
[i a acceptat s\ primeasc\ dansul în cîmpul unor interese colaterale.

Dansul contemporan a supravie]uit într-o bucl\ de paradoxuri. Regimul
comunist supraveghea alienant intimitatea corporal\ [i anula orice drept de
proprietate privat\ asupra propriului corp, devenit corp la vedere. Un corp
inoportun într-un sistem care amenda orice apari]ie corporal\ public\ în
afar\ de cea pe care o legaliza festivist. Paradoxal, sistemul legifera corpul de
mas\, corpul uniform [i anula reprezentarea corpului individual. Dansul a fost
un domeniu expatriat cultural, un domeniu f\r\ brand spa]ial, de fapt un domeniu
f\r\ domeniu. Nocturnele de la Teatrul }\nd\ric\, din anii ’70, ini]iate de Miriam
R\ducanu, au oferit dansului contemporan un spa]iu de implementare [i de
evolu]ie. 
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[erban

RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 37 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial
al Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\
eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au
urmat OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa mmiinnee-aaccaass\\,
2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

a patra vedere portughez`

c`nd am plecat în portugalia
mi-am l\sat [apca pe birou 
[i mi-am pus în cap dorin]a s\ scriu poeme lusitane

ziua m\ plimb privesc ascult fac poze ca tot japonezu’ 
noaptea scriu
cam \sta era planul 
acela[i ca întotdeauna c`nd m\ car prin locuri unde 
poezia pare mai u[or de g\sit 

în patru zile
am tras 327 de fotografii
am mers vreo 40 de kilometri pe jos [i vreo c`teva sute cu ma[ina
am fost la Sintra la Cascais la Batalha la mama naibii
prin castele biserici magazine restaurante pe malul oceanului [i în
v`rful dealului
m-am mirat cu glas tare
a[a cum face fiic\-mea c`nd d\ cu ochii de tot felul de chestii
ouuuuaa ooouuuuuuuuaaa
am povestit cu adriana babe]i c`te-n lun\ [i-n stele 
s-a mirat [i ea 
ooouuuuuuuaaaa
ne-am dat cu tramvaiul 28
ne-am cump\rat reebok negri [i ciocolat\ pentru amicii din ]ar\
am b\ut cafele

în ultima sear\
la o c`rcium\
patru soli[ti [i doi chitari[ti
au c`ntat doar pentru noi 
din lips\ de mu[terii [i crez`ndu-ne aman]i

pe[te [i fado
dou\ doamne trecute
dar vivante
un fante cu ghiuluri [i must\cioar\
un mascul cu g`tul gros [i cu voce de privighetoare
apoi patroana apoi tipii cu chitarele
to]i s-au pus pe c`ntat ca s\ ne g\ureasc\ inimile
[i s\ scoat\ sufletul din noi

în drum spre hotel
pe sub nu-mai-[tiu ce biseric\ din Alfama
portocalii [i l\m`ii aveau fructe coapte [i flori înflorite
pe acelea[i ramuri
înc`t ne-am f\cut repede c`teva cruci
[i am tras în pl\m`ni mirosul \la nelumesc 

în portugalia
n-am scris dec`t trei vederi
dar erau foarte 
foarte frumoase

Într-un interviu pe care l-am realizat telefonic cu doamna Margareta Niculescu,
directoarea din acea perioad\ a Teatrului }\nd\ric\, stabilit\ acum la Paris,
domnia sa puncta exact statutul dizident [i în acela[i timp marginal al
dansului contemporan: „Teatrul }\nd\ric\ nu era în colimatorul regimului. Se
considera c\ marionetele erau inofensive. A[a c\, în interiorul unei institu]ii
nepericuloase pentru sistem, am putut s\ cre\m o ofensiv\ cultural\”. Dansul
contemporan a fost nevoit s\ tri[eze ca s\ poat\ exista. În cadrul Nocturnelor
erau invita]i actori (Virgil Og\[anu, Valeria Seciu etc.) care recitau, dansul fiind
astfel în proximitatea teatrului [i devenind posibil în acest areal de imixtiune. În
Scînteia din 10 martie 1969, Andrei B\leanu define[te emergen]a dansului în
contextul teatrului: „Succesul spectacolelor nocturne ini]iate de Teatrul }\nd\ric\
a stimulat noi preocup\ri în direc]ia unor genuri pu]in cultivate pîn\ acum în
via]a noastr\ teatral\”.

Dansul contemporan a fost privat de loca]ii proprii, ceea ce a dus la continua
lui deteritorializare. Deficitul de percep]ie pertinent\ a fost datorat în mare parte
faptului c\ nu au existat, pe termen lung, spa]ii cu care fenomenul dansului
contemporan s\ se poate identifica. Nucleele coregrafice, Marginalii, Proiect
DCM, MAD-ul, nu au avut sau au avut pentru foarte pu]in timp centre de
crea]ie. Într-un studiu despre politica spa]iilor, sociologul francez Henri Lefebvre
accentueaz\ rela]ia de determinare dintre spa]iu, reprezentarea lui mental\ [i
reprezentarea verbal\ a apartenen]ei la el. Practica artistic\ într-un anumit spa]iu
este legat\ de percep]ia spa]iului, de reprezentarea lui pragmatic\. 

Cum se poate constitui ideologia, direc]ia unui domeniu f\r\ un spa]iu
care s\ o sus]in\?

Istoria institu]ionaliz\rii dansului contemporan e mai mult decît recent\.
La sfîr[itul lui 2005 a ap\rut Centrul Na]ional al Dansului Bucure[ti. Într-un interviu
din martie 2006 (aLtitudini, nr.1), Mihai Mihalcea, directorul CNDB afirm\: „Tot
timpul dansul apare ca o parantez\ a unei alte institu]ii [i cel mai bun exemplu
este Baletul Operei. Sper\m c\, odat\ cu acest Centru, statutul dansului va putea
fi modificat la nivel mental [i apoi, bineîn]eles, practic. Dansul trebuie s\ devin\
mult mai vizibil”. În articolul din acela[i num\r, Vava {tef\nescu pune apari]ia
Centrului sub semnul unei necesare reveniri la normalitate: „Înfiin]area Centrului
este un gest al normalit\]ii. Poate c\ rolul pe care îl are CNDB este [i acela de a
ajuta la configurarea unei politici culturale, mai ales în ce prive[te dansul
contemporan, oferind cadrul, experien]ele [i competen]ele individuale... Cine
face dans contemporan trebuie s\ [tie, s\ se bazeze [i s\ foloseasc\ ceea ce exist\,
în primul rînd, «acas\»”.

Acest «acas\» devine de-abia de-acum `ncolo recuperabil. 

P.S. În vara lui 2007 am participat la un proiect de art\ comunitar\ - Construie[-
te-]]i ccomunitatea - în zona Rahova-Uranus. Comunitatea pe care am documentat-
o îi cuprindea pe cei obliga]i s\ p\r\seasc\ locuin]ele revendicate de c\tre
proprietari. Proprietarii „nelegitimi” ai caselor st\teau cu toate lucrurile împachetate
în drum. La un moment dat, o doamn\ mi-a spus: „N-ai cas\, degeaba e[ti. Nu
po]i s\ votezi, n-ai nici un drept”. 

Cred c\ citatul se potrive[te perfect invizibilit\]ii de durat\ a dansului
contemporan în România.

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 30 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare a bursei de
dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\ [i a Premiului UNITER pentru
piesa CCoommpplleexxuull RRoommâânniiaa. Public\ `n SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\,, aaLLttiittuuddiinnii,, {{aappttee sseerrii..
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ç
ncerc s\ îmi aduc aminte c`nd anume a început aventura mea de traduc\tor,
care, în timp, a evoluat, transform`ndu-se într-o complinire fireasc\ a profesiei
de baz\ sau poate într-un soi de hobby practicat cu dedica]ie [i regularitate.
Poate p\rea bizar\ asocierea dintre o meserie aparent anost\ [i lipsit\ de

creativitate [i ideea de aventur\, îns\ cine s-a apucat de înv\]area limbii polone, f\r\
s\ aib\ habar ce-l a[teapt\ [i f\r\ s\ aib\ în spate atuul cunoa[terii unei alte limbi

slave, m-ar putea în]elege... Am început înc\ din primii ani de facultate s\ fac tot
felul de traduceri din domenii c`t mai variate, v\z`nd în aceast\ îndeletnicire, dincolo

de aspectul pecuniar promi]\tor pentru un student, o modalitate de asediere a limbii
polone din toate direc]iile posibile [i speran]a c\, într-o bun\ zi, va înceta s\ mi se mai

par\ fioros de dificil\ sau chiar inaccesibil\. {i, încetul cu încetul, ceea ce a început ca o
provocare, a devenit pe r`nd necesitate, amuzament, pl\cere, art\, spa]iu de înt`lnire a

culturilor, a mentalit\]ilor [i a interdisciplinarit\]ii; pe scurt, pentru mine, personal, meseria
de traduc\tor a ajuns un fel de a doua natur\, a creat în mine un soi de pl\cut\ dependen]\.
De la traducerile „necesitate”, adeseori serbede, bolov\noase ca limbaj, aride (ca mai toate
textele tehnice sau, m\ rog, nonliterare), care-[i g\seau singure drumul spre mine, am
ajuns în timp spre traducerile de „delectare”. Cred c\ exist\ c\r]i cu o via]\ [i cu o voin]\
proprie, c\r]i care se cer traduse [i care î[i caut\ traduc\torul. Chiar dac\ nu am ales întotdeauna
singur\ c\r]ile pe care le-am tradus [i ini]iativa proiectului nu mi-a apar]inut, am convingerea
c\ operele [i-au croit singure drumul c\tre mine. Am stabilit cu fiecare carte o rela]ie personal\,
bazat\ pe p\trunderea textului [i pe pl\cerea subiectului, fie c\ a fost vorba despre tratate
de psihologia vie]ii sociale sau despre c\r]i pentru copii, fie despre paraliteratur\ (trendul
selfimproving ), beletristic\ sau eseistic\.

Dup\ lansarea volumului C\l\torind sspre BBabadag (Editura Rao, 2007), am fost
întrebat\ cu ce dificult\]i m-am confruntat pe parcursul traducerii [i atunci mi-am dat
seama c\ r\spunsul nu dezv\luie nimic spectaculos din dedesubturile atelierului de lucru. A
fost un text deosebit de generos, cu o extraordinar\ fluen]\ [i cu o simplitate care curgea în
valuri, un text ca o poezie, care m-a prins de la prima fraz\ [i p`n\ la ultima, molipsindu-m\
cu alerte]ea ritmului s\u interior. Toat\ aceast\ energie a c\r]ii s-a r\sfr`nt [i asupra ritmului
meu de lucru, astfel înc`t C\l\torind sspre BBabadag „s-a tradus” foarte repede [i f\r\ piedici. Mai
anevoioas\ a fost depistarea citatelor din Cioran, pentru care autorul (Andrzej Stasiuk) a indicat
o surs\ gre[it\ [i, dup\ c\ut\ri îndelungate, neput`nd descoperi în român\ provenien]a tuturor,
am fost nevoit\ s\ le indic\m traducerea în român\ prin polon\, ceea ce distorsioneaz\ oarecum
originalul. Chiar dac\, poate, con]inutul nu are de suferit, forma e cu siguran]\ alterat\. 

Traducerea unui text din limba polon\ poate ridica uneori probleme la nivel lexicologic,
morfologic [i sintactic. În compara]ie cu româna, care îmi pare uneori rigid\, polona este o
limb\ nemaipomenit de flexibil\ la nivelul lexicului [i poate crea foarte u[or vocabule noi cu
ajutorul unui sistem complex de sufixe [i prefixe, cu care vorbitorul este liber s\ jongleze,
mai ales în literatur\, dup\ bunul plac. Nu o dat\ traduc\torul se vede nevoit s\ redea în limba
român\ un cuv`nt din limba polon\ printr-o perifraz\ sau s\ explice pe larg o propozi]ie,
exprimat\ de altfel în polon\ printr-un num\r redus de elemente lexicale. Morfologia verbului
în limba polon\ introduce o alt\ noutate, [i anume categoria aspectului, uneori generatoare
de confuzii pentru români, cu at`t mai mult cu c`t nu exist\ o regul\ de aur strict\ dup\
care aspectul poate fi redat în limba român\. Se poate înt`mpla ca, un text tradus din polon\
în român\ „la prima m`n\”, la o citire mai atent\ s\ dezv\luie inadverten]e la nivelul
concordan]ei timpurilor, chiar dac\ nici una dintre cele dou\ limbi nu este condi]ionat\
strict de o succesiune evenimen]ial\ temporal\ strict\. În aceast\ situa]ie, în limba român\
primeaz\ contextul [i încadrarea verbelor în coeren]a textului. Personal, m\ bazez
foarte mult pe propriul sim] al limbii, at`t al limbii de origine, c`t [i al limbii ]int\. În povestirile
lui Witold Gombrowicz din volumul Bakakaj (care urmeaz\ s\ apar\ la Editura Rao în vara
aceasta, probabil sub un alt titlu din pricina rezonan]ei cacofonice din interiorul cuv`ntului,
ce ar putea leza sensibilitatea cititorilor români), am înt`lnit c`teva jocuri de cuvinte [i
situa]ii care au necesitat note de subsol explicative. De pild\, în povestirea Osp\] lla
contesa KKotłubaj, unul dintre personaje exclam\ în cursul unei discu]ii aprinse, ca
argument final [i incontestabil: „Dar Dumnezeu, Dumnezeu exist\!”. Iar replica primit\
a fost: „A, da, Bugul! Bugul exist\ - [i se vars\ în Vistula!”. Situa]ia este generat\ de
un joc de cuvinte intraductibil, bazat pe omonimia cuvintelor „Bóg” (Dumnezeu) [i
„Bug” (numele unui r`u care curge prin Polonia), ambele pronun`ndu-se „bug”. În
situa]ia c`nd nu exist\ posibilitatea t\lm\cirii jocului de cuvinte întocmai [i nici
înlocuirea perechii omonimice cu alt\ pereche inspirat\ care s\ sus]in\ nota umoristic\
inten]ionat\ de autor, nu exist\ alt\ solu]ie dec`t recurgerea la nota de subsol.
Cu alte cuvinte, traduttore, traditore... 

Spuneam c\ exist\ c\r]i care m\ caut\. Printre cele care m-au g\sit deja [i
î[i a[teapt\ r`ndul se num\r\: Andrzej Stasiuk, Dziewięć (Nou\) [i Dojczland,

Olga Tokarczuk, Bieguni, Magdalena Tulli, Skaza (Imperfec]iune). {i, astfel,
aventura continu\...

Traduceri ppublicate îîn vvolum:
Din eenglez\: Greg Behrendt, Liz Tuccillo, Tu îîl vvrei, eel nnu tte vvrea. AAdev\rul ggol-

golu] ddespre ccum gg`ndesc bb\rba]ii, Bucure[ti, Editura Kondyli, 2005, 180p.; Emily
Rodda, Deltora QQuest. MMuntele GGroazei, vol. V, Bucure[ti, Editura Kondyli, 2005,

120p.; Emily Rodda, Deltora QQuest. LLabirintul FFiarei, vol. VI, Bucure[ti, Editura
Kondyli, 2005, 120p. Lauren Frances, Ea îîl vvrea îîn ccolivie, eel oo vvrea dde jjuc\rie!.

Un gghid „„ornitologic” dde bb\rba]i, Bucure[ti, Editura Kondyli, 2006, 292p.
Din ppolon\: Wilhelmina Wosińska, Psihologia vvie]ii ssociale, Bucure[ti,

Editura Renaissance, 2005, 440p. Andrzej Stasiuk, C\l\torind sspre BBabadag,
Bucure[ti, Editura RAO CONTEMPORAN, 2007, 312p. Aleksander Fiut, A ffi

(sau aa nnu ffi) ccentral-eeuropean, Bucure[ti, Editura DOMINO, 225p. (co-
traduc\tor Constantin Geamba[u).

În ccurs dde aapari]ie îîn 22008: Witold Gombrowicz, Bakakaj, Editura
RAO; CCele mmai ffrumoase ppove[ti ddin 11001 dde nnop]i, Editura FlamingoGD;

Manuela Gretkowska, Jurnalul ppasiunii.28

\

DD e cînd a ap\rut în române[te, tot citesc la C\l\torind sspre BBabadag, cartea prozatorului
polonez Andrzej Stasiuk. Adic\ am terminat-o o dat\, prin decembrie, dar o mai
r\sfoiesc a[a, la întîmplare, din cînd în cînd. Îmi face bine s-o deschid. Pur [i simplu.
E o carte despre o alt\ lume, despre un alt fel de a te situa în lume, despre un alt

fel de a fi [i de a vedea lucrurile. 
De o s\pt\mîn\, am dat peste o carte asem\n\toare, Curcubeul ddublu, a lui

Alexandru Vlad. Autorii lor seam\n\, de[i par s\ apuce direc]ii diferite. Stasiuk scrie despre
hoin\reala lui f\r\ ]int\, f\r\ grab\, printr-o Europ\ mai pu]in frecventat\ - de fapt, pretext
ca s\ scrie despre el însu[i. Vlad e sedentar, nu se mi[c\ din satul în care, în ultima
vreme, s-a retras. Se simte vinovat pentru c\l\toriile pe care le-a f\cut [i pe care le consider\
„pierdere de vreme” pentru c\ nu au reu[it s\-l fac\ s\ scape, s\ se despov\reze de el
însu[i. ({i Stasiuk are o carte despre un sat, Dukla, pe care am citit-o undeva, pe s\rite,
în limba francez\, într-o noapte.) Unul merge pe drum [i spune ce vede, ca - s\ zicem
- un Adalbert Stifter, cel\lalt st\ pe loc [i spune ce vede, ca - s\ zicem - un Henry
David Thoreau. 

Ca [i predecesorii lor, Stasiuk [i Vlad sînt interesa]i de ceea ce am putea numi De
rerum natura. Despre „natura lucrurilor” scriu ei, unul nomad, cel\lalt sedentar. Dar
exist\ anumite conjuncturi în care statul pe loc [i flanarea se plaseaz\ pe acela[i plan
(de semnifica]ii, printre altele). {i la unul [i la altul g\sim desf\[urat\, de la o

pagin\ la alta, o percep]ie în detaliu a unor realit\]i care
par s\ nu spun\ nim\nui nimic, pu]in frecventate de autori
ai industriei literare de aiurea, dar înc\rcate, de fapt, de
o profund\ umanitate. Doi gînditori ai tranzien]ei ([i ai
tranzi]iei) lumilor, doi contemplativi, doi scriitori metafizici
(ei bine, da, metafizici!). 

Îi cunosc pe amîndoi. Seam\n\, într-un fel. T\cu]i.
C\zu]i pe gînduri. Cu acela[i fel de a zîmbi, infantil. {i
unul [i cel\lalt p\r\sindu-[i ora[ul în care au locuit mult\
vreme, pentru a se ]ine departe de „lumea dezl\n]uit\”
- mereu derizoriu, repetitiv dezl\n]uit\. C\r]ile lor se
adun\ din straturi autobiografice, observa]ii, senza]ii
care las\ o tren\ întreag\ de ecouri. Nu [tiu dac\ volumele
lor pot fi numite romane - dar nici eseuri nu este un
termen adecvat. Minunate texte de frontier\ pe care eu
le citesc urm\rindu-i pe autori ca într-un film al propriei
lor gîndiri. Citesc ni[te autori, a[adar, nu doar c\r]i! Ei,
autorii, m\ intereseaz\ cel mai mult: cum privesc, cum
fac leg\turi între trecut [i prezent, între spa]ii, între
experien]ele lor de via]\ etc. Îl v\d pe Stasiuk cum deschide
harta aia slovac\, veche. {i apoi, îl v\d cum porne[te spre
o margine pustie de drum unde stau patru ]\rani. Îi v\d
pe ]\rani. Stau [i a[tept s\ v\d ce se întîmpl\, ca [i Stasiuk.
Dar a[tept [i s\ v\d ce zice el. Apoi, mai tîrziu, peste cîteva
pagini, se preg\te[te s\ sting\ lumina într-o camer\ [i
simte intrînd pe fereastr\ noaptea româneasc\. Numai un
str\in poate percepe „noaptea româneasc\”... Îl v\d pe
Vlad în fa]a casei lui, tr\gînd din pip\ [i privind în jurul lui
zborul fluturilor, al t\unilor sau pur [i simplu p\s\rile alea
care par s\ se fac\ st\pîne peste el [i peste cas\. M\ uit la
Vlad care se uit\ la un b\trîn care se opre[te pe un pod ca
s\ se uite la ap\. Ar vrea, Vlad, s\ fac\ acela[i lucru, dar i se

pare c\ ar fi doar un plagiat. Zice despre b\trîn: „Ie[ise din circuitul social”. O spune cu
un soi de admira]ie. 

{i Stasiuk [i Vlad - într-un alt fel decît b\trînul care prive[te apa de pe pod - au
hot\rît s\ ias\ din „circuitul social”. Poate de aceea literatura lor nu are nimic din aerul
st\tut al culoarelor comune. {i unul, [i altul, tineri (înc\) în]elep]i, contemplativi, lini[ti]i,
amestecînd în vorbele lor umorul cu un fel de tandre]e pentru toate cele care intr\ în raza
privirii lor. {i unul [i altul c\utînd o lume în care timpul pare s\ nu lucreze, o lume etern\.
Stasiuk se întoarce în Ungaria [i d\ peste o cofet\rie roz-liliachie pe care o mai vizitase [i
alt\dat\, dar o g\se[te închis\, cu un lac\t la intrare. Prin geamurile pr\fuite prive[te
încremenirea, nemi[carea unor t\vi. Încremenirea lumii. Cel\lalt se uit\ la o pîine, la „încremenirea”
ei, [i întreab\: „A]i v\zut cum se înt\re[te pîinea omului singur?”. Pomenesc, [i unul, [i altul,
de Coasta Boacii a lui Cioran. Doi str\ini. Unul nimerit printre str\inii care pe vremea
copil\riei lui îi erau apropia]i, cel\lalt printre str\inii din Europa periferiilor, de care se simte atît
de aproape. 

Doi scriitori sofistica]i care au decis s\ ia calea simplit\]ii, s\ disimuleze livrescul (Stasiuk e [i
eseist [i critic literar, Vlad este [i traduc\tor [i eseist). „Simplicity, simplicity, simplicity!”, cum ar
spune autorul m\re]ului Walden. Nu în ultimul rînd, doi seduc\tori stili[ti. Doar c\ stilul, vorba unui
clasic, e omul însu[i. „Încerc s\ creez ceva care s\ fie ca o rug\ciune adresat\ lumii vizibile, c\ci alt\
lume nici nu exist\”, spunea undeva Stasiuk, iar afirma]ia lui se potrive[te [i c\r]ii lui Vlad. Iar Vlad,
scriind despre curgerea apei [i despre propria lui umbr\ care se vede [i nemi[cat\, [i curgînd - exact
în acela[i timp! -, nu face decît s\ pun\ în abis o întreag\ filozofie personal\ de scriitor, potrivit\ [i
seam\nului s\u polonez: „Apele erau tumultuoase, excesiv de bogate [...] se derulau interminabil printre
malurile înalte, o mi[care f\r\ început [i f\r\ sfîr[it, iar dac\ z\boveai mult cu privirea asupra lor,
începeai s\ ai vag impresia unei evanescen]e, c\ umbra ta din ap\ încearc\ disperat\ s\-]i comunice
ceva, s\-]i spun\ cine e[ti”. 

Doi scriitori ai unui alt tip de rafinament în literatur\. Ai unui alt fel de nonconformism. Doi scriitori care
au toat\ admira]ia mea.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 42 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv PPaauuzz\\ ddee
rreessppiirraa]]iiee în 1991. A publicat mai multe volume de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee ppooeemmee - 1990, JJuuvveennttuuss - 1994, LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii -
1997) [i eseuri (VVoolluubbiilliiss - 1999, CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004).

volubilis
dou` c`r]i, doi autori

Andrzej
Stasiuk,
CCããllããttoorriinndd
sspprree
BBaabbaaddaagg, 
traducere din
limba polonã
de Cristina
Godun,
Editura RAO,
2007. 

Alexandru
Vlad,
CCuurrccuubbeeuull
dduubblluu,
Editura
Polirom,
2008,
colec]ia
„Fiction
Ltd.“

simona 
popescu

cristina godun: 

exist` c`r]i 
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barna némethi 
snobisme safe

DD esign, format, clap\, interlinie, font, mat, CMYK, cotor, layout, tipar, aprobare, raster,
embosat, lucios, supracopert\, autor, repede, proof, BT,  redactor, saturat, mai repede,
colec]ie, titlu, logo, foarte repede, sponsor, semn de carte, mm, contrast, repede,
repede, repede, repede, machet\, pantone, acum! Cam asta aude zilnic cineva care

se ocup\ cu predarea copertelor. Evit s\ zic designul unei coperte, pentru c\ de prea multe
ori e vorba despre un DTPist, un artist plastic, un tehnoredactor, [i, din p\cate, poate chiar
autorul care concepe grafica. S\-l numim copertist. {i cuv`ntul pe care ar trebui s\-l aud\ cel
mai des este concept. Pia]a de carte a crescut enorm `n ultimii ani, [i am început s\ ne d\m
seama c\ o copert\ conteaz\. Ast\zi pe rafturi g\sim coperte bune, slabe, mediocre, copiate,
preluate, dr\gu]e... [i, dac\ gusturile se discut\, atunci s\ ne d\m cu p\rerea! S\ zicem Primul
om, de Albert Camus, publicat de Rao în 2005. 

Începem cu un pic de research. Ca s\ ne d\m seama de ce la final o copert\ arat\ într-
un fel [i nu în altul, trebuie s\ facem cum fac chinezii c`nd demonteaz\ un Matiz p`n\ la
ultimul [urub ca s\ vad\ cum func]ioneaz\, refac în mas\ toate componentele [i redenumesc
produsul abibas sau mai [tiu eu cum. Reversed technology.
La noi e un fel de reversed design. 

Rao are o colec]ie consacrat\, puternic\ etc., numit\
„Opere XX” (sugestiv, de nota 20), ap\rut\ c`ndva în
1998, cel pu]in a[a scrie pe site. P`n\ în 2005, deja
apar 3 titluri Camus, integrate în layoutul standard al
colec]iei. Editura se preg\te[te s\ publice Primul oom
[i s\ presupunem c\ are un pic de timp de g`ndire
(drepturile s`nt luate din 2004, dar cartea apare în mai
2005).

Hmmm, deja avem multe titluri `n „Opere XX“,
vorbim despre acest ultim Camus, confesiuni, e diferit
de celelalte titluri, evident: e neterminat... Un adev\rat
flux care se termin\ cu s\ facem altceva. Schimarea
unei colec]ii provoac\ multe variabile. În primul r`nd,
se întrerupe constan]a layoutului, adic\ a awareness-
ului, a familiarit\]ii, a recunoa[terii în libr\rii. Apoi,
noua copert\ trebuie s\ fie cel pu]in la fel de bun\
(asta clar!). Iar dac\ faci un nou design pentru colec]ie
trebuie s\ ai coperti[ti suficient de buni care s\ poat\
relua noul concept pentru un num\r nelimitat de
titluri. 

S\ vedem ce-a f\cut Rao. (Mi-ar pl\cea s\-l numesc
pe autorul copertei dar r\sfoiesc cartea [i numele lui
nu apare nic\ieri. Cam nasol.) Schimb\ numele colec]iei
din „Opere XX” în „Biblioteca Rao” [i schimb\ un pic
formatul. V\ între]in cu toat\ partea asta de predesign
pentru c\ toate aceste informa]ii ajung pe masa
copertistului în întruchiparea unui brief, care con]ine
ce are el de f\cut. El îl cite[te [i se apuc\ de treab\.

Într-un final apare coperta, una reu[it\, coerent\.
La nivel de concept are loc o inversare. În varianta
veche, poza este decupat\ [i textul este liber, în cea
nou\ textul este delimitat peste o ilustra]ie full
page. Coperta transpir\ a corectitudine: doar ro[u cu
galben, font cu serife pentru autor [i u[or mai mari dec`t
în titlu (de! e Camus), titlul cu italic, totul centrat frumos.
Ilustra]ia este Omul ccare mmerge, de Giacometti. S\ fim
serio[i, nu aveau cum s\ fie mai safe de at`t. Numai c\

atunci c`nd ai o idee at`t de clar\, e destul de important
s\ o duci p`n\ la cap\t, [i în acest exemplu nu e cazul.

Dac\ totul e meticulos centrat, propor]ional [i echilibrat,
dreptunghiul cam mare pentru numele colec]iei peste

piciorul omului pare o gre[eal\. Ceea ce putea fi lejeritate,
subtil\ referin]\ la designul contemporan, o alegere con[tient\,

apare ca o discrepan]\ pentru c\ nu este sus]inut\ de ideea
ini]ial\ a designului. Iar atunci c`nd folose[ti umbre, fie pentru

text sau pentru forme geometrice, e important s\ p\strezi
racordul de lumin\: în cazul de fa]\, direc]ia luminii. La

dreptunghiul cu numele autorului [i titlu lumina vine de sus,
iar la denumirea colec]iei, direc]ia este opus\. 

Trec`nd peste aceste detalii, coperta pare bun\. O decizie
inspirat\ s\ fie hardcover, legat\ [i executat\ la o calitate cu care

ne-a obi[nuit Regia Autonom\ Monitorul Oficial. Nu e degeaba
unul dintre cele mai scumpe tipare din ]ar\. Un raster pl\cut pe

coperta IV cu poza autorului, suficient de fin s\ se vad\ textul galben.
De[i cred c\ au ajuns la formula asta pentru c\ nu au avut poza la

o rezolu]ie suficient de bun\. Oricum, arat\ foarte bine. 
Motivul pentru care Rao a mers la sigur cu aceast\ copert\ confirm\ faptul c\ cititorul român este

snob [i c\ [i editurile, din p\cate, îl v\d a[a. Cartea este despre amintiri legate de locurile natale, de
familie, ale copilului devenit adult. Este romanul la care lucra Camus chiar înainte s\ moar\, un manuscris

neterminat care a fost publicat fidel de c\tre Gallimard în 1994. {i coperta lor descrie exact
con]inutul, dar [i stilul romanului. Noi, în schimb, am considerat c\ Albert Camus e prea sacru ca s\ facem

designul dup\ ce e în carte, a[a c\ l-am ad\ugat [i pe Giacometti în ecua]ie, s\ fim siguri c\ punct\m
importan]a, elitismul, valoarea c\r]ii. 

Ce e ciudat e c\ experimentul editurii a fost cumva considerat un e[ec. „Biblioteca Rao” a fost reintegrat\
în „Opere XX” [i formatul nu a mai fost refolosit nici pentru alte reedit\ri Camus, nici pentru al]i autori. A

fost un layout abandonat. Mai ales dac\ nu ai o strategie de comunicare pentru a anun]a schimbarea unui
layout la o colec]ie at`t de important\, e nevoie de un num\r mai mare de titluri pentru a m\sura efectul

noului design. Ceea ce nu s-a înt`mplat. Cred c\ era o variant\ mai bun\ la actuala grafic\ a „Operelor XX” [i
recunosc c\ am cump\rat cartea la Bookfest din cauza copertei. Dac\ o echip\ a trecut prin drafturi, propuneri,

variante pentru a ajunge la altceva, la ceva nou, diferit, care arat\ bine, înseamn\ c\ e ceva în cartea aia care s\
merite efortul, chiar dac\ nu e scris\ de Albert Camus.

BBaarrnnaa NNéémmeetthhii, 23 de ani, regizor [i scenarist (RRiieenn nnee vvaa pplluuss, 2007, UUrrmmuuzz, 2006), creative director  la Griffon&Swans.

CC înd am cunoscut-o pe Cristina, divor]ase cu o lun\ în urm\ [i era destul de [ocat\
de povestea prin care trecuse: fostul ei b\rbat, medic de altfel, se apucase
zdrav\n de b\ut [i ajunsese un fel de boschetar care dormea noaptea prin
[an]uri, r\pus de be]ie. Venea diminea]a acas\ plin de noroi, pentru a o lua

din nou de la cap\t, cu o nou\ sticl\ de vodc\. În fine, via]a le devenise un co[mar.
Alcoolul îl f\cuse s\-[i piard\ slujba [i, dup\ vreun an, [i so]ia, exasperat\ s\-[i vad\
b\rbatul în situa]ia aceea.

Eu, la rîndul meu, eram ie[it dintr-un divor] [i marcat de ceea ce mi se întîmplase,
a[a c\ nu [tiu cum s-a f\cut c\ am ajuns pîn\ la urm\ s\ ne consol\m reciproc.

Dup\ ce am epuizat, în timp, pove[tile care ne traumatizaser\ pe fiecare, am trecut
la lucruri mai frumoase, adic\ la construirea unei rela]ii. Leg\tura noastr\ p\rea f\cut\
s\ dureze: nici unul dintre noi nu avea chef de o simpl\ aventur\, p\ream f\cu]i unul
pentru altul, ne potriveam de minune [i aveam o comunicare perfect\ din toate
punctele de vedere. În plus, aveam experien]a  unor rela]ii e[uate lamentabil,
prin urmare nu ne mai doream s\ mai trecem prin a[a ceva. Totul era, deci, minunat
[i, încetul cu încetul, fiecare dintre noi [i-a uitat trauma [i se bucura de ceea ce
tr\ie[te al\turi de cel\lalt.

Exista totu[i o problem\ care-o f\cea pe Cristina s\ se întristeze din cînd în
cînd: nu putea s\ aib\ copii. Nu c\ ar fi vrut în momentul acela, dar î[i dorea în
principiu. Sau, m\ rog, avînd în vedere c\ avea 28 de ani, putem spune c\ era
[i la începutul vîrstei „ingrate”, cînd femeile simt fiziologic nevoia s\ fie mame.

Eram deja de vreo trei luni împreun\, vreme în care tr\iser\m într-o
armonie pe care aproape c\ o consideram ireal\, cînd eu am avut un moment
de proast\ inspira]ie care a f\cut s\ se duc\ totul de rîp\.

V\zînd-o la un moment dat trist\ [i [tiind [i motivul, m-am lansat
într-o pledoarie împotriva ideii de a avea copii. Morala era „stai lini[tit\,
c\ nu e nici o fericire toat\ treaba asta, ba dimpotriv\; prin umare, nu
pierzi nimic”. Oricum, eu nu-mi doream s\ mai fiu tat\, a[a c\ nu mi-a
fost greu s\ g\sesc tot felul de argumente care s\-mi sus]in\ discursul.
Mi s-a p\rut chiar c\ am fost destul de conving\tor.

Cristina m-a ascultat f\r\ s\ spun\ nimic, ceea ce mi-a înt\rit
convingerea c\ reu[isem s\-i scot din cap gîndul care o întrista. 

A doua zi, îmi spunea c\ nu vrea s\ ne mai vedem, pentru c\
începuse s\ se gîndeasc\ din nou la fostul ei so] [i c\ nu mai poate
de dorul lui. {i m-a [i l\murit de ce: el î[i dorise un copil de la
ea. Se pare c\ se apucase de b\ut tocmai pentru c\ nu putea
s\-l aib\.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 39 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-
vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii
aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a., iar în prezent este redactor la DDiilleemmaa
vveecchhee [i redactor-[ef la AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc. A debutat în 1995 în
volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este coordonatorul antologiei de
publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti,
1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i LLuummiinnii]]aa,,
mmoonn aammoouurr (2006).
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Albert Camus, PPrriimmuull oomm, traducere de
Ileana Cantuniari, Editura Rao, colec]ia
„Opere XX“, 2005

Albert Camus, LLee pprreemmiieerr hhoommmmee,
Gallimard, Collection Folio, 1994
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deci am ratat decernarea premiilor RoBlogFest,
dar petrecerea de dup\ a fost dr\gu]\, mai pu]in\ lume
dec`t m\ a[teptam. Tricoul pe care l-am primit la intrare l-am
f\cut cadou fratelui meu pentru c\ era XXL, adic\ oamenii \ia nici

m\car nu s-au uitat la mine c`nd mi l-au dat, dar nu asta e important. Am ap\rut [i pe un
blog cu poze de la petrecerea respectiv\, tare frumos din partea fotografului. Dac\ tot am
ratat decernarea premiilor, ultimul lucru care mi-a r\mas de f\cut a fost s\ intru chiar pe site-ul
oficial RoBlogFest s\ m\ informez de acolo asupra c`[tig\torilor la categoria „cel mai bun blog
cultural”. A[a cum am zis [i data trecut\, acest articol va fi despre blogurile culturale participante la
marele festival sau concurs, cum vrei s\-i zici. Între timp, mi-am mai îngustat un pic raza de ac]iune [i
am r\mas totu[i la blogurile c`[tig\toare. Adic\ la primele trei clasate.

Pe primul loc, cu nota 8.73, s-a clasat bookblog.ro. Bookblog exist\ de doi ani [i a fost creat cu scopul „de
a face din el cel mai important site despre c\r]i [i lectur\ de pe internetul românesc”. În prezentare,
creatorii insist\ asupra faptului c\ nu este un site [i nici o revist\ sau un ziar online, tocmai pentru a se putea
folosi de acest format [i a fi subiectivi în prezentarea c\r]ilor. Nu se vor critici, ci mai degrab\ complementari
ai acestora. Echipa este alc\tuit\ din 14 persoane, cu media de v`rst\ de 25 de ani. Ce nu-mi place la acest blog
este reclama, dar, cum [i ei trebuie s\ tr\iasc\, într-un fel îi în]eleg. {i o alt\ chestie care nu mi-a pl\cut a fost c\
nu po]i citi toate articolele dac\ nu e[ti membru. Spre exemplu eram [i eu curioas\ s\ v\d „Cum alegem c\r]ile
pe care le cump\r\m?”, dar nu am putut pentru c\ nu eram membru. Dac\ e corect sau nu, eu zic c\ nu. Despre
recenzii îmi place c\ s`nt variate [i nu ai senza]ia c\ ]i se recomand\ numai c\r]i elitiste.

Pe locul doi, cu nota 7.85, s-a situat un blog de muzic\ clasic\, muzica-eetc.blogspot. Frumoas\ surpriz\ c\
nu a fost înc\ un blog cu [i despre c\r]i. Într-un post autorul ne spune c\ „am participat la RoBlogFest din dorin]a
de a intra în contact cu blogosfera româneasc\ [i, evident, de a promova blogul. Nu mi-am imaginat îns\ c\
voi ob]ine locul al II-lea la categoria «cel mai bun blog cultural». Mul]umesc juriului [i celor care au votat pentru
mine. M-a bucurat s\ v\d c\ un blog dedicat muzicii clasice poate fi bine apreciat [i, în special, s\ confirm c\
nu s`nt singurul blogger din România care abordeaz\ aceast\ tem\.” Dac\ intri pe acest blog, vei g\si informa]ii
despre filarmonici [i concerte din lume, dirijori, uverturi [i simfonii, dar [i pu]in\ politic\ sau sport. Proprietarul
blogului locuie[te în SUA, aproape de Washington, [i este informatician.

Pe locul trei, cu nota 7.84, s-a clasat terorista.ro, un blog de unde primesc în mod constant citate
sub form\ de mass de la diferite persoane din lista mea de messenger. Clar îmi place cum scrie tipa.
E sincer\ [i nu are preten]ii de mare critic formator de opinii. Ce cite[te? „Literatur\. Mainstream,
în primul r`nd. Volume publicate pe h`rtie, la edituri, de c\tre autori care s`nt deja recunoscu]i,
mai mult sau mai pu]in.” O surpriz\ pl\cut\ a fost s\ v\d pe blogul ei linkul c\tre
noualiteratura.wordpress.com.

{i cu asta am încheiat [i premiile RoBlogfest din anul 2008.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i
este redactor la ffeemmiinniiss..rroo..

elena
dr`ghici

RoBlogFest (II)

A m ajuns la o pace rezonabil\ cu feeder-ul
meu, dup\ ce o vreme, purtat de curen]ii
vremurilor, am studiat fenomenul. Nu m\
intereseaz\ prea tare blogurile de atitudine

sau cele utilitare, nu m\ intereseaz\ blogurile de
comentarii (politice, civice, culturale, mondene sau de
orice alt\ natur\) sau de crea]ie, nu m\ intereseaz\ nici
blogurile care fac cronic\ de carte, a[a cum nu m\
intereseaz\ cele în care, f\]i[ sau voalat, î[i face reclam\
cîte un autor. Pentru mine blogul e un jurnal, dac\ vreau
s\ citesc ceva în el, e micul eveniment, pic\tura de sine,
distilarea personal\, poate mai apoi comentarii [i atitudini
sau informa]ii de uz general. Îmi plac foarte mult oamenii
care îndr\znesc s\ se expun\, discret sau nervos, într-o
m\sur\ mai mare sau mai mic\, preferabil cu oarecare
inteligen]\ [i talent, dar s\ se expun\. Am descoperit
c\ func]ioneaz\ acest criteriu selectiv cînd, dup\ aproape
un an de citit chestii [i urm\rit hiperlinkuri c\tre alte
hiperlinkuri sau pagini sau fotografii sau filme în YouTube,
am început, rînd pe rînd, s\ sting lampa acelor
bloguri care nu-mi mul]umeau voyeurismul. Exist\ toate
în feeder-ul meu, dar, nefiind bifate, browserul nu mi
le mai serve[te sub nas. Din cele aproape 80 de bloguri,
citesc vreo 25, din care în jur de 15 sînt str\ine, cele mai
multe ale unor scriitori americani [i britanici. Între ele
se g\se[te campionul absolut, Dennis Cooper,
scriitor american crescut odat\ cu valul punk (The SSluts
e una dintre c\r]ile cu care [i-a cî[tigat faima), ale c\rui
estetic\ [i psihologie par s\ nu-[i epuizeze surpriza.
De[i ajuns la o vîrst\, însemn\rile din jurnalul s\u
electronic sînt ascu]ite [i proaspete, indiferent care e
subiectul însemn\rii. Iar amplitudinea subiectelor e
la fel de surprinz\toare. Nu se sfie[te s\ intre în zone
ale contra/subculturii f\cînd o trecere în revist\ a

iconografiei vîrcolacului în cinematografia de mîna a
doua sau un scurt istoric al gumei de mestecat (împ\nat
de linkuri), cu ocazia zilei mondiale închinate str\vechiului,
cic\ e str\vechi, obicei masticator al omului. Îi evoc\
[i îi discut\ pe Boris Vian [i pe Nikola Tesla. Comentariile
lui muzicale se mi[c\ în zone de suprafa]\ (The Misfits,
Antrax sau The Hives) sau scot din uitare trupe obscure
(Pleasure Forever). Însemn\rile de c\l\torie con]in
picanterii [i idiosincrazii ]epoase în urma unor evenimente
mai pu]in pl\cute - în fond, americanul are o reputa]ie
- [i multe fotografii. Î[i evoc\ fo[ti iubi]i, orientarea
lui sexual\ fiind [i ea foarte „contra curentului” -
însemnarea tandr\  despre Yury, fostul boyfriend, pentru
care se mut\ o vreme în Fran]a, e înso]it\ la rîndul ei
de o sumedenie de fotografii cu prieteni sau cu arti[ti
care le ocrotesc exilul, printre ei num\rîndu-se [i
so]ia lui Robbe-Grillet. Alc\tuie[te frecvent clasamente
de male escort boys, pagini hardcore, interzise minorilor
- evident. Scoate din p\l\rie pove[tile triste [i
violente ale unor adolescen]i, de cele mai multe ori
homosexuali la rîndul lor supu[i bigotismului sau
„în]elepciunii” unei lumi obtuze. Comenteaz\ - de cele
mai multe ori pozitiv - art\ [i literatur\ contemporan\,
în baza afinit\]ilor estetice (în ultima însemnare vorbe[te
despre Us OOnes IIn BBetween, cartea lui Blair Mastbaum,
o poveste plasat\ în East Village în care sexualitatea e
motorul unor fapte violente). Cînd o însemnare
marca DC îmi apare în browser, trebuie s\ scot copiii
din camer\ [i s\ m\ ]in de scaun. Indiferent ce subiect
atac\.

AAddrriiaann BBuuzz, 36 de ani, autor al volumelor de proz\ UUllttiimmuull ccaappiittooll
[i ZZiidduull mmooaallee, (ap\rut în colec]ia EEGGOO.. PPrroozz\\ la Editura Polirom, în
2005). A tradus din William Burroughs, John Dos Passos, Neil LaBute,
Hunter S. Thompson [i Bret Easton Ellis.

dou` pachete de chesterfield
blogul lunii

adrian buz

www.denniscooper.net/scapbooks.htm
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„Aievea, întocmai ca Pia]a Florilor, care-[i desf\[ura
culorile [i parfumurile pu]in mai în josul rîului Chaopraya.

Toate culorile spectrale în diferitele lor nuan]e,
toate parfumurile cu infinitele lor note magice î[i
d\duser\ întîlnire acolo într-o atît de siamez\ simfonie
a sim]urilor [i aproape c\ te durea capul de pl\cere:
flower-power. Ce n-a[ fi dat s\ fiu o simpl\ vînz\toare
în Pia]a Florilor din Bangkok. O, Jesus Mary Magdalene!
Eram oare de-adev\ratelea în Bangkok, Bangkok-
Thailanda? Da, da, da! Visasem c\ eram într-o var\ în
Siam, m\ trezisem [i eram într-o var\ în Siam, pe malul
unui rîu, lîng\ temple la fel de senzuale ca ni[te
dansatoare vedice, temple în care st\teau, în lotus sau
tol\nite, infinitele statui înf\]i[îndu-l pe acela[i incredibil
de fericit Buddha cu zîmbetul de aur, lîng\ temple,
într-o Pia]\ a Florilor aduse parc\ din paradis. Siam,
Pia]a Florilor, vara: my very personal samara Shambalah.

- Are you sick? Must be these fucking flowers. Let’s
go out!   

Am mers pîn\ pe malul rîului Chaopraya [i am
închiriat de la debarcader o barc\. Sail. La vreo zece
minute, pe malul drept, silueta fin-maiestuoas\ a
Templului Zorilor. {i, mai departe, zgîrie-norii Bangkokului.
Ora[ul îngerilor sfida în modul s\u unic rigida linie
vertical\. Dup\ o or\ [i ceva de boating, am ajuns în
Damern Saduk, Pia]a Plutitoare, cu b\rcile sale în]esate
cu fast food, fructe, m\t\suri, flori... Eram parc\ într-un

basm oriental. 
Dar niciunde nu eram mai adînc în inima Bangkok-

ului decît în Pat Pong. City of Angels, City of Sex...
to]i turi[tii erau inevitabil atra[i odat\ cu l\sarea nop]ii
în pornograficul Pat Pong. Înaintam cu greu. Pe margini,
vînz\torii ambulan]i ofereau celor veni]i de departe
suveniruri, haine, pantofi, bijuterii, dulciuri, r\coritoare,
]ig\ri f\r\ timbru. B\rba]i [i femei eram invita]i în
misterioasele localuri de la etaj, dup\ ce ni se b\gau
sub nas meniuri care propuneau toate variantele for
eating out: Pussy Show: Pussy Candle, Pussy Needle,
Pussy Baloon Shot, pussy, pussy... pussy whatever.
Într-un astfel de local o vizitam deseori pe Moscat [i
ajunsesem s\ m\ obi[nuiesc cu cele mai incredibile
lucruri care se pot face cu genitalele feminine într-o
atmosfer\ pe lîng\ care orice sodom\ [i gomor\ ar fi
p\rut r\mase cîndva la vîrsta inocen]ei. My very personal
Siamese Nights. Pleasure, the Age of Decadence. Eram
singura femeie client\ din local. Moscat î[i punea
întotdeauna fetele libere s\-mi ]in\ companie [i s\-mi
maseze mîinile [i datorit\ lor am descoperit c\ palmele,
degetele, antebra]ul pot fi incredibil de erogene. Îhîm:
o mîn\ atins\ de cea mai dobitoac\ thailandez\ eman\
mai mult erotism decît un sîn cuprins într-o palm\
de un mascul mioritic. Uuf, românii: opusul eroticului
pîn\ în vîrful unghiilor, oricîte pule [i pizde le-ar con]ine
limba.”

pp. 108-110

Claudia Golea, Flower-PPower TTantra,
Editura Pandora M, 
colec]ia „Funky Fiction”, 2007

Bogdan SS., 339 dde aani, pproprietar dde bbutic 

Tu m-ai v\zut c\ mai r\sfoiesc cîte o carte, ceva, pe aici cînd nu am clien]i [i ]i s-a urcat la
cap c\ a[ fi vreun amator de literatur\ din asta despre care scrii tu? Hai m\, las\-m\ c\ nu [î]i ar\t
ce citesc ca s\] m\ faci de rîs în revist\, c\ sînt [i eu om serios, am familie, afacere, m\ [tie lumea, ce naiba. (Dup\ ce i-am
l\sat textul s\-l „r\sfoiasc\” timp de o or\, m-am întors.) Uite ce e, nu mi-a pl\cut [i nu pentru c\ pe alocuri folose[te
cuvinte urîte, c\ la cîte aud eu [i v\d aici în a[tia 10 metri p\tra]i din fa]a buticului, mai ales noaptea, c\ e non-stop, nu m\
mai ru[inez eu la scrisori din astea. S\ mi-o fi dat cînd eram [i eu cu ca[u’ la gur\, pe la 14 ani, era altceva. A[a, î]i ziceam c\
nu îmi place c\ e a[a ca fata de la pagina 5, o vezi pu]in, arunci ziarul. Se vrea deosebit\, dar pe lîng\ faptul c\ nu în]eleg
mare lucru, nici nu îmi stîrne[te un anume interes, ca s\ m\ duc s\ m\ interesez [i eu de ni[te lucruri. Î]i zic eu, nu neap\rat
în leg\tur\ cu povestea asta, dar se aplic\ la fel de bine [i aici, înainte ca un lucru s\ fie de calitate, adic\ s\ î]i dai tu seama
c\ e de calitate, trebuie s\ î]i stîrneasc\ interesul, s\ îl cumperi nu doar o dat\, ci [i a doua oar\ [i a[a mai departe [i s\ zici
dup\ un anumit num\r c\ da dom’ne, m-am convins, nu mai iau altceva. Dar dac\ fragmentul \sta nu mi-a stîrnit mie interesul,
normal c\ mai departe nu a[ citi, nici dac\ îmi la[i cartea aici [i m\ plictisesc cînd nu am clien]i. La o adic\, mai bine citesc
Libertatea c\ e mai plin\ de sodoma [i gomora sau genitale feminine, text [i poze. Eu de la o carte m\ a[tept la altceva,
vrei s\ [tii ce citeam io mai devreme, uite, ca s\ nu o mai lungim atîta, uite (scoate cartea de sub tejghea, OZN - DDosarele
Vaticanului). Ai auzit de asta? Chestii serioase, nu juc\rele cu pussy show [i fucking flower-power.   

B.N., 225 dde aani, ooperator call ccenter

Tu zici c\ \sta ar fi un fragment dintr-un roman, dar, sincer, pare mai mult o chestie scris\ pe un blog. Zic asta
pentru c\ impresia mea este c\ cineva care face literatur\, literatur\ român\ tip\rit\ pe hîrtie, face mai mult uz de limba
român\ [i cred c\ încearc\ s\ evite expresiile astea din englez\. Deci eu r\mîn la p\rerea mea, c\ e un text luat de pe
vreun blog [i exprimarea e de a[a natur\. Dac\ Ion Creang\ ar fi avut blog sau, nu [tiu, \la de a scris Greuceanu,
altfel ar fi ar\tat pove[tile noastre, adic\ Nic\ nu ar fi mers cu pluta pe Ozana cea frumos curg\toare, ci ar fi f\cut
boating, sau dup\ ce ar fi dat cu bolovanu’ \la în casa aia, ar fi zis: Fuck, man, am belit-o! [i ar fi pus [i link la o
captur\ cu mobilul uploadat\ pe YouTube (rîde), captur\ care ar fi fost preluat\ [i de [tirile de la ora cinci [i dezb\tut\
de tot felul de anali[tii lu’ pe[te, c\ doar în lumea asta tr\im. Mda... oricum, tipa asta, Claudia Golea, zici, e ok, adic\
pare o tip\ dezinhibat\, a[a, care î[i face de cap pe acolo pe unde e ea. Bravo ei, adic\ de ce s\ nu o ard\ a[a prin
cluburi d’alea de care zice ea, adic\ [i mie mi-ar place s\ m\ maseze ni[te thailandeze. 

Dac\ în urma fragmentului \sta a[ mai citi, adic\ dac\ a[ mai citi ceva în stilul \sta? Da, de ce nu? Normal, doar
c\ nu [tiu cît de mult s\ î]i zic c\ a[ citi. 150 de pagini? Nu, în nici un caz. Io ]i-am zis, mie asta îmi miroase a blog [i
acolo a[ mai citi o chestie de genul \sta, o continuare, cîteva posturi, dar o carte întreag\ cred c\ m-ar plictisi, sincer.
A[a, pe un blog a[ mai comenta [i eu, c\ am [i eu o p\rere, [i ar fi mai interactiv [i interesant.

Limbajul? Da, mi se pare natural, ok. Nu în]eleg chiar to]i termenii, adic\ ce e aia „vedice” sau „samara Shambalah”,
dar le googlesc [i m\ l\muresc, c\ chiar dac\ to]i nu vorbesc afacereza sau mai [tiu eu ce, da’ pîn\ la urm\ ne
descurc\m noi cumva, c\ tot românu’ e afacerist în felul lui, chiar dac\ asta înseamn\ amanetul de la col]u’ blocului.
Nu? Oricum, se vede c\ domni[oara a avut experien]e complexante cu românii, dac\ zice ea c\ o frec]ie la
degetu’ ar\t\tor o satisface mai mult decît o mîn\ pe sîn. {i ce leg\tur\ are treaba aia cu cuvintele? 

Sex tantric? Nu [tiu ce e aia (rîde), io [tiu altceva [i nu se compar\ cu frec]iile cu carmol la încheietur\ sau
glezn\. În orice caz, uite cam a[a ar ar\ta un comentariu la un post de pe un blog... literar, în cazul \sta. Da’
chiar, n-are blog tipa? C\ a[ intra [i eu s\ mai citesc impresii din Thailanda, s\ bag comentarii, poate îi explic
cum e cu frec]ia aia la degete.
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