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Niccolò Ammaniti, Cum vvrea DDumnezeu, traducere din italian\
de Gabriela Lungu, Editura Humanitas Fiction, colec]ia „Raftul
Denisei”, 39 lei

O carte dens\, îmbibat\ de o violen]\ construit\ atent,
pîn\ la cele mai mici detalii, de la violen]a abstract\ care
plute[te în aer pîn\ la cea concret\ a rela]iilor dintre
oameni - detalii redate fidel de traducerea curg\toare.

Rela]iile dintre p\rin]i [i copii cap\t\ nuan]e noi, se golesc de
patetisme [i de conven]ii [i devin lucide, t\ioase, dar cu atît mai
emo]ionante. Povestea lui Cristiano, fiul iubit agresiv de tat\l s\u
alcoolic, duce foarte departe tradi]ia lui Cèline, cel din C\l\torie
la ccap\tul nnop]ii, înlocuind cinismul acestuia cu o duio[ie sec\tuit\
[i cu un amestec de love & hate pe care rareori l-am v\zut mai
bine întruchipat în descrierea rela]iilor de familie decît în acest
roman straniu [i tulbur\tor. (A.C.)
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S \ nu stai, vezi, ai grij\, s\ nu stai prea aproape, [i
s\ fii atent\ s\-tzi la[i o portitz\ de sc\pare, [i s\
nu spui prea mult, s\ nu dai de ̀ ntzeles, s\ fii precaut\,
s\ zici at`ta c`t s\ nu priceap\ omu’ prea multe, s\

fie a[a [i-a[a. Cine-a zis s\ nu te duci `n vizit\? Te duci, da’ o
or\. E suficient. Las\ tu prostiile tale, ascult\ ce-tzi spui io,
c\-s trecut\ prin multe, fii cu ochii-n patru, cur\tz\-tzi unghiile,
c\ mergi ca dracu’ [i ai o v`rst\, vezi unde te duci, vezi cum
te-mbraci, c\ la asta se uit\ oamenii, nu la ce crezi tu cu capu’
\la al t\u pierdut `n nori. {i nu te uita `n gura lu’ \la c\ tzi se
pare tzie c\-i plac lui tzoalele alea care curg cu atze dup\
tine. Fii discret\, fii atent\. C\ cine-o s\-tzi zic\ tzie ce-tzi spui
io, toat\ lumea aaa [i ooo. {i tu imediat ai c\zut `n cap.

Domne, uite care-i chestia, `n cot m\ doare. A trecut
timpu’. S-a dus totul dracului. A[ vrea s\ stau sub un covor.
Ai v\zut cum [ade [oarecele cu coada afar\? At`t. A[ sta c-o
pung\-n cap. {i n-a[ mai ie[i de-acolo. P\i [i de ce s\ ies? {i
ce s\ mai spun? {i cui? A[ vrea undeva, departe, ̀ ntr-o p\dure. 

B\i, uite care-i faza. Zici c\-s gras\. P\i [tii tu, m\\\,
c`tzi bani am b\gat io-n burta asta? Fai de capu meu... {i
acuma s\ renuntz la ea? P\i b\\, muncii cu capu’ pentru ca
s-ajung schiload\? N-ai s\ vezi. S\ dea dracii-n ea de mod\.
{i pentru cine domne s\ fac asta? Zi tu, a[a, ca chestie... Las’,
mai bine s\ mor io cu burt\ [i s\ cr\patzi voi de foame ca
ni[te stupide ce v\ aflatzi. 

M\ apuc\ a[a, `mi vine, nu [tiu cum, s\ pl`ng. O `ntorc

de p-o parte p\ alta p\ mama, tata nu-[i ia mezelu’ m\car
din frigider. M\ ia cu furnic\turi. Habar n-am de la ce.  Da’
am zis s\ stau `n banca mea. Dac\ \ia `mi spun du-te colo,
io m\ duc. Unde m\ trimit, acolo merg. Nu-tzi pot spune c`t
`mi e de fric\, tot timpu’, ba de aia, ba de-ailant\.  M\ iau
g`ndurile [i m\ p\rp\lesc toat\ noaptea. Asta e. {i dac\-mi
zice sor-mea c\ s`nt cretin\ [i stric banii, io ce s\ fac, `nghit.
A[a-s io, rabd. Numa’ c\ nu [tiu ce am c\-mi vine-ntr-una
s\ pl`ng.

Te-am sunat ca s\-tzi spun c\ mi-e dor a[a, ̀ ntr-un fel, s\
mai vorbim. Nu-tzi face griji, c\ [tii ce mi-a spus el - las\ totul.
Timpul e scurt. {tii tu c\ la mine e... scurt. Are dreptate. Vreau
s\ st\m `n c\sutza asta c`t se poate. St\m a[a, el face pizza,
acuma c`nd vorbesc cu tine. Nu-i frumoas\ casa noastr\, da-
i a noastr\. Nu [tim dac-o s\-tzi plac\. Dac\ m\ simt bine?
Io a[a zic. |[tia-mi schimb\ tratamentul. Acuma, e ultima
variant\. Da’ nu-tzi face tu griji, [tim c\ ne iube[ti, s`ntem
bine. {i mamele s`nt bine. S`ntem fericitzi. 

Ce mai fac eu? Da’ nu tzi-am zis s\ nu m\ mai `ntrebi
niciodat\? Dac\ fac bine? Fac r\u, [i a[a o s\ fie ̀ ntotdeauna.
Nu m\ intereseaz\ ce, dar spune-mi orice altceva. De ce
nu-mi pas\ de smiorc\ielile tale, [i faptu’ c\ [i tu e[ti om,
c\ te simtzi prost c`nd `tzi zic asta? Uite, pur [i simplu nu-mi
pas\ de nimic. De ce mai vorbesc cu tine? P\i io n-a[ mai
vorbi. Ce-a[ face?  Nici asta nu m\ mai intereseaz\.
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Ryu Murakami, Piercingg, traducere din japonez\
de Mihaela Butnariu, Editura Polirom, Colec]ia
„Biblioteca Polirom. Proza XXI”, 2009, 207
pag., 22 lei

R yu Murakami parc\ e pus pe bifat titluri
cît mai catchy pentru pu[time: 69,
Ecstasy, Piercing etc. În 1994, cînd a fost
scris\ cartea, poate c\ piercingul era

o form\ de rebeliune, îns\ ast\zi este doar un alt
accesoriu banal, f\r\ toate înc\rc\turile pe care le
d\ Murakami acestui „ritual” în mini-romanul s\u.
Nu v\ a[teta]i s\ da]i peste o ga[c\ de pu[tani ce
colec]ioneaz\ piercinguri prin locuri neb\nuite, ci
mai degrab\ peste un Patrick Bateman nipon ce-[i
g\se[te na[a... cu piercing [i un pic emo.    

Piercing este un two men show, o poveste horror-
romantic\ cu doi actori cam dezaxa]i rup]i parc\
din American PPsycho, respectiv din Basic IInstinct,
[i cu piesa Psycho KKiller a celor de la Talking HHeads
- o carte sl\bu]\, plin\ de sadism, dar oarecum ([i
poate involuntar) amuzant\. (G.D.)

Irvine Welsh, Dac\ ]]i-aa ppl\cutt [[coala, mmunca oo ss\-]]i pplac\
[i mmai mmultt, traducere din englez\ [i note de Ciprian
{iulea, Editura Polirom, colec]ia „Biblioteca Polirom”,
2009, 37,95 lei

W elsh strînge în cele cinci povestiri care
alc\tuiesc acest volum o galerie întreag\
de personaje detestabile, ridicole, stupide
sau enervante, cu aerul c\ n-a f\cut decît

s\ se uite bine de jur-împrejur [i s\ remarce c\, dincolo de
siluete, de chipuri [i de dialoguri, oamenii î[i car\ dup\
ei pove[tile care mai de care mai ciudate. Dac\ ]]i-aa ppl\cut
[coala... pare manifestul discret al unui nou umanism, în
care oamenii se împac\ cu pove[tile care i-au consumat.
Unele dintre acestea au o „poant\”, dar ea nu e neap\rat
amuzant\, altele sînt doar istoria unui uzaj. O carte care-]i
face un binevenit refill de în]elegere cu privire la micile
absurdit\]i cotidiene. (A.C.)

Guilermo Martinez, Desppre RRoderer, traducere
din spaniol\ de Florentina Hojbot\, Editura
Humanitas, Colec]ia „Cartea de pe noptier\”,
2008, 9,90 lei. 

C u greu a[ putea spune despre o carte
atît de sumbr\, de trist\, de ciudat\
c\ poate fi o carte de ]inut pe noptier\.
Dar fiecare cu noptiera lui. Personajul

Roderer vrea s\ fie geniul prin excelen]\,
neîn]elesul, ciudatul [i r\zvr\titul (în varianta
calm\), cel care stric\ totul în jur [i mai ales
în\untru s\u. În numele unei idei, al unei
descoperiri epocale, al unei în]elegeri superioare,
niciodat\, bineîn]eles, împlinite. A[ spune
c\  este un exerci]iu de literatur\, o compunere
inteligent\, ingenioas\, dar care te las\ cumva
nedumerit. Oricum, o carte bine tradus\ [i care
î]i r\mîne în minte, chiar dac\ mai degrab\ ca
o amintire grotesc\, ca Roderer însu[i. (L.M.)

Laura Restrepo, Delir, traducere din spaniol\ de Gabriela
Ionescu, Editura Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul
Denisei”, 2006, 9,90 lei.  

C artea aceasta [i cea care urmeaz\ se pot
achizi]iona cu o sut\ de mii de lei vechi de
la o libr\rie de pe Calea Victoriei. Se afl\ într-
o lad\, împreun\ cu altele, la fel de reduse.

Citisem Dulce ccompanie, tot de Laura Restrepo [i, în
afar\ de traducerea Corneliei R\dulescu, nu m\
entuziasmase nimic. Dar e o scriitoare columbian\
destul de cunoscut\ [i de l\udat\, iar pre]ul redus
impune. Am descoperit astfel cea mai frumoas\ carte
a acestei veri. Care m-a pus pe gînduri cu privire la
felul în care unii sud-americani r\mîn în umbr\,
iar al]ii devin figuri mitice. Sigur c\ orice hispanist
ar spune c\ Laura Restrepo nu se poate compara
cu nici un reprezentant al boomului legendar. Dar
eu l-a[ îndemna pe acela[i hispanist s\ citeasc\
aceast\ carte. Despre nebunia unei femei [i despre
dragostea exasperat\ a unui b\rbat. Despre o
]ar\ bolnav\, Columbia. {i despre cum se poate
face discurs literar sofisticat, cu amestec de
persoane [i de perspective, f\r\ s\ devin\ obositor
[i preten]ios. (L.M.)
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C \ „limba noastr\-i o comoar\”, asta
[tim de prin [coal\ [i nu ne îndoim,
dar c\ e în continuare „în adîncuri
îngropat\” s-ar putea s\ fie [i mai

adev\rat. Cam pe-acolo, prin adîncuri, se duce
[i literatura ta dac\ o scrii folosind respectiva
comoar\. Nu e rea voin]\ [i nici lips\ de patriotism.
Cred c\ orice om normal are doza lui normal\
de patriotism, nu ai cum s\ pretinzi c\ nu ]ii
la ]ara ta, c\ nu te înduio[ezi, departe fiind, cînd
auzi sau c`nd întîlne[ti semne române[ti. Dar
de-aici [i pîn\ la a ]ine cu din]ii de o identitate
definitiv\ [i de o limb\ anume, e cale lung\. Mai
ales cînd vezi c\ ele nu func]ioneaz\, c\ identitatea
respectiv\ te trage în jos, iar limba te îngroap\.
Nu pentru c\ ele în sine ar fi mai slabe sau mai
urîte sau mai pu]in expresive decît altele. Asta
este o prostie. Poten]ialul românei e identic cu
acela al englezei sau al spaniolei. Doar c\ sistemul
literar românesc nu func]ioneaz\ normal. Iar
identitatea ta româneasc\ nu e sus]inut\, nu e
protejat\ în nici un fel la nivel de societate. Mi
se poate r\spunde c\ se încearc\. A[ putea s\
r\spund înapoi c\ vie]ile individuale ale scriitorilor
români curg mai repede decît curge dezvoltarea
României ca ]ar\ [i a literaturii române ca literatur\
competitiv\ pe plan european. A[a c\ scriitorul
singur trebuie s\ fac\ ceva pentru el însu[i. Cel
care, sigur, recunoa[te în primul rînd fa]\ de sine
c\ vrea s\ realizeze ceva. S\ fie citit, vîndut, s\
cî[tige din scris, s\ intre într-un circuit normal.
Despre cei care pretind c\ nu-i intereseaz\
asemenea meschin\rii [i c\ scriu doar pentru
sine [i pentru posteritate nu pot vorbi. Cred c\
sînt fie mari mincino[i, fie foarte imaturi, iar în
acest caz le-a[ recomanda s\ scrie în continuare
„drag\ jurnalule” [i s\ nu se mai amestece în
via]a public\. A[adar, scriitorul normal, ca orice
artist normal, vrea s\ comunice. Unii vor stadioane,
al]ii cercuri selecte de scriitori, unii vor s\ se
îmbog\]easc\, al]ii doar s\ poat\ tr\i decent,
fiecare dup\ gust [i dup\ ego. Doar c\ ceea
ce cred eu [i constat uitîndu-m\ în jur e c\,
indiferent de dimensiunile egoului, în România
momentului, va r\mîne mofluz. Trecut\ e
perioada de boom a literaturii tinere. Polirom
[i Ego.Proz\ au îmb\trînit înainte de vreme [i
în afar\ de faptul c\ î[i reediteaz\ tinerii clasici
locali în edi]ii din ce în ce mai copertate, nu
prea mai fac mare lucru. Nu mai comunic\,
nu mai fac nimic pentru scriitorii care sînt
la a doua carte [i care se duc tot acolo, din
iner]ie. Dar e ca [i cum ]i-ai arunca propria
carte în gol. Paralela 45 continu\ s\ publice
literatur\ autohton\, dar sporadic, nesistematic.
Editura Curtea Veche nu [i-a conturat
înc\ un program plauzibil în ceea ce prive[te
literatura român\ [i deocamdat\ nu a reu[it
s\ creeze o alternativ\ viabil\. Humanitas
pare c\ s-a retras din afacerea româneasc\.
Un alt succes de dimensiuni c\rt\resciene
nu se prevede. Prietenii îmi spun c\, exact
ca înainte vreme, nu li se r\spunde la
trimiterea manuscriselor sau li se cer bani,
mai ales pentru publicarea de poezie.
Nu prea se cite[te [i o spun nu în urma
unor constat\ri sociologice, ci v\zînd
lucrul simplu c\ extrem de pu]ini oameni
citesc c\r]i în mijloacele de transport
în comun, spre deosebire de alte ]\ri.
Critica nu mai exist\ ca mediator spre
public, ci doar ca instan]\ orgolioas\,
ca o bunic\ tiranic\ de frica c\reia unii
mai slabi de înger înc\ tremur\, iar
cei mai mul]i, mai echilibra]i, o cam
ignor\. Ferici]ii, cei care au cîteva
c\r]i publicate, la edituri onorabile,
nu au nici o reprezentare a ceea
ce au realizat prin publicarea
respectiv\. Nu [tiu cîte exemplare
s-au vîndut din cartea mea publicat\

la Polirom acum 3 ani. Am primit cîteva milioane
ca drepturi de autor. Ar trebui s\ fiu mul]umit\,
nu? O mai v\d în raft pe la tîrguri. Nu am mai
primit un e-mail oficial de la Polirom de tot atî]ia
ani. A[tept cu ner\bdare s\ se termine perioada
în care aceast\ editur\ are copyrightul, pe care
cu mîna mea naiv\ l-am cedat. 

Pot s-o mai ]in a[a înc\ vreo cîteva paragrafe.
Dar întrebarea care se impune e simpl\: ce faci
în continuare? Nu v\d alt r\spuns în acest moment
decît unul dificil, nevrozant, ciudat, dar cred c\
necesar: trebuie s\ scrii în alt\ limb\. Sau eventual
s\ publici în alt\ limb\. Exist\ ]\ri unde oamenii
înc\ citesc. Unde editurile înc\ func]ioneaz\.
Unde critica e credibil\ [i inteligent\, chiar [i cînd
nu te apreciaz\. Scriitorii sînt în marea lor majoritate
oameni cu care î]i face pl\cere s\ conversezi [i
nu ni[te in[i penibili, care nu au mai scris o
carte de 20 de ani, dar care sînt teribil de interesa]i
cine va fi pre[edintele Uniunii Scriitorilor. 

În acest num\r al revistei o s\ vede]i cum
Ruxandra Ana are un blog în englez\, a înv\]at
foarte bine polonez\ [i acum lucreaz\ în Var[ovia.
Saviana St\nescu scrie dramaturgie în englez\
[i tr\ie[te de ani buni la New York. {erban a cî[tigat
un premiu BBC pentru un text de teatru scris de
asemenea în englez\. Ioana Gruia, colaboratoarea
noastr\, tr\ie[te în acest moment la Paris, dar
scrie în spaniol\ [i a publicat [i a fost premiat\ ca
scriitoare de limb\ spaniol\. Am vorbit de curînd
cu cineva despre Gelu Vla[in, de asemenea tr\itor
la Madrid [i scriitor în spaniol\, dup\ un început
de carier\ ca scriitor român. Nu o s\ mai dau [i
exemplele ilustre, deja clasice, Cioran-Ionescu-
Matei Vi[niec. Plec\rile lor au fost mai dramatice,
noi azi pur [i simplu c\ut\m o mai mare eficien]\,
un r\spuns mai rapid [i mai firesc. Dar sigur c\
aceste exemple clasice func]ioneaz\ ca încuraj\ri
importante. Am pe birou în acest moment un
num\r recent din Magazine LLittéraire în care trei
scriitori francezi importan]i, premia]i [i publica]i
de cele mai prestigioase edituri, povestesc cum
au început s\ scrie în francez\, tîrziu, la maturitate:
Atiq Rahimi (afgan, ini]ial scriitor de limb\ persan\),
Eduardo Manet (cubanez, ini]ial scriitor de limb\
spaniol\), Tahar Ben Jelloun (marocan, spune c\
franceza i-a vindecat „r\nile” pe care nu le putea
povesti în arab\). Deci, se poate...

Poate la mijloc s\ fie [i senza]ia noastr\, a
celor mai tineri, c\ identitatea e una firesc european\,
mai larg\ [i mai permisiv\ decît cea na]ional\.
Buletinul ar\tat în aeroport în locul pa[aportului
trebuie s\ aib\ pe undeva un efect în plan psihologic.
A te muta de la Bucure[ti la Berlin, la Paris sau
la Madrid e pe undeva asem\n\tor acum cu a
pleca din Urla]i la Bucure[ti, pentru c\ pur [i simplu
la Urla]i nu ai pîrghiile necesare s\ te dezvol]i. Da,
doar c\ nu e la fel de simplu. Pentru cei care lucreaz\
cu limba, cu aceste cuvinte române[ti... Dar
cred c\, oricît de dificil ar fi, instinctul de supravie]uire
primeaz\. Nu po]i sta o via]\ s\ reformezi ceea
ce pare nereformabil. S-ar putea ca aloglosia
medieval\ s\ se întoarc\ în haine contemporane,
nu pentru c\ scriitorii români ar fi prigoni]i, cenzura]i
ori pu[i la zid, ca în secolul XX. Ci pentru c\, exact
ca în perioada medieval\, scriitorul român nu mai
are public în ]ara lui. Publicul român e acum
dezalfabetizat. Nu îl ajut\ nimeni [i nimic s\
redevin\ un public normal. Scriitorii români trebuie
s\ tr\iasc\ ca scriitori, iar în România acest lucru,
în acest moment, este o imposibilitate aritmetic\.
O pierdere de vreme [i de nervi. O treab\ f\cut\
a[a, pentru tine [i pentru familia ta [i pentru cî]iva
prieteni. Un lux. Un r\sf\] bun s\-]i umple timpul
liber. Ceva ca s\ scrie criticii du[mani de r\u [i cei
prieteni, de bine. Ceva cu care s\ te duci pe la
edituri [i ele s\ nu-]i r\spund\. Etc. Poate unii s-
au resemnat c\ a[a e în general treaba cu literatura,
o luz\real\. Eu v\ spun cît pot eu de tare [i de
r\spicat c\: NU E A{A TREABA CU LITERATURA! E
A{A ÎN ROMÂNIA! ACUM! 
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Comunismul ca o poveste de familie
Noutatea cea mai semnificativ\ adus\ de romanul

Via]a uunui [[ef dde ddepartament ppovestit\ dde ffiul ss\u,
Supermen a tîn\rului scriitor {erban Anghene e c\
deschide seria unor c\r]i în care trecutul comunist nu mai
este povestit la prima mîn\, ci devine o poveste de familie
- formul\ care cel pu]in pentru cei n\scu]i cu pu]in înainte
de 1989 sau dup\ completeaz\ fericit lecturile
experien]elor directe de toate felurile. Cu cuvintele
naratorului, „se terminaser\ anii de care nu mai voia
nimeni s\-[i aduc\ aminte, l\sînd loc unei ere de
entuziast\ amintire pentru cei înc\ nen\scu]i” (pag. 170).
Las în sarcina altor comentatori s\ denun]e pericolul
bagateliz\rii temei prin reluarea indirect\. Prefer s\
subliniez, în ciuda cîtorva minusuri ale c\r]ii, meritul
acestei lentile subiective aburite, indirecte [i
deformatoare, în care se amestec\ tandre]ea [i confuzia.
O lentil\ care recupereaz\ cotidianul comunist ca poveste
spus\ de al]ii [i îl amestec\ cu detalii recente, ale

copil\riei din anii ’90, detalii care înc\ nu [i-au g\sit locul
în literatur\, dar promit s\ ocupe unul cît de curînd. Dac\
în cele cîteva recenzii care discut\ romanul s-a vorbit mai
ales despre recuperarea indirect\ a cotidianului
comunist, a[ sublinia c\ tocmai în acest „indirect” st\
marea diferen]\ pe care o face Via]a uunui [[ef dde
departament.... În plus, Anghene a avut intui]ia de a
încadra pove[tile auzite în copil\rie într-un tablou de
familie plin de personaje vii, amuzante, emo]ionante sau
doar grote[ti, [i de a face din acest tablou nu o fotografie
oficial\, în care toat\ lumea zîmbe[te for]at, ci o serie de
instantanee capturate pe film exact cînd protagoni[tii
fotografiei se foiesc în c\utarea posturii perfecte [i în
a[teptarea bli]ului definitiv.

Autorul face îns\ un efort de-a dreptul „supermenic”
s\ camufleze amintirile dintr-o copil\rie cu nimic
neobi[nuit\ într-o carte de fic]iune plin\ de verv\
narativ\ [i stilistic\. De altfel, cea mai mare parte a acestui
efort se concentreaz\ chiar în limbaj, unde {erban
Anghene dovede[te o creativitate luxuriant\, de care
pesemne e atît de mul]umit încît o las\ s\ prolifereze pîn\

la riscul de a sc\pa în]elegerii comune. Iat\ un exemplu
scurt: „Sania r\mîne o mare inven]ie. Dar nicio mare
inven]ie nu trebuie supraestimat\. Aici poate [i-ar fi dorit
ca multe s\ se schimbe, sau s\ r\mîn\ dracului a[a, mai
pu]in legea lui Newton care se f\cea vinovat\ de
afundarea t\lpicilor [i, implicit, de existen]a celui mai
scurt drum imposibil; [i da, bine-ar fi fost ca obiceiul
oscilatoriu al undelor sonore, care îi încîntase nop]ile de
studiu, s\ fi murit [i el, ca [i ]esutul degetelor sale, de la
frig, ca m\car, dac\ tot era condamnat s\ stea lîng\ sania
în]epenit\ în ghea]\, s\ nu aud\ h\h\iturile tovar\[ilor
din cabina de paz\” (pag. 208). Nu e un efect necontrolat,
fiindc\ autorul este extrem de atent la cuvinte [i la
construc]ii, îns\ la lectur\ e un efect obositor pe termen
lung, cum este [i umorul adesea for]at, jovialitatea care
vrea s\ împrieteneasc\ cititorul cu cartea cu orice pre]. Iar
pre]ul este deseori acela al pove[tii în sine, care ar fi
meritat o curgere mai pu]in bruiat\ de demonstrativismul
stilistic. 

Ana Chiri]oiu

{erban AAnghene are 23 de ani [i a debutat anul
trecut, cu Romanul ddintre ddou\ bbe]ii, iar anul
acesta a publicat un al doilea roman, Via]a uunui
[ef dde ddepartament ppovestit\ dde ffiul ss\u
Supermen, care a primit Premiul pentru Proz\ la
Concursul de manuscrise pentru tineri sub 35 de
ani organizat de Uniunea Scriitorilor din România.
Tot anul acesta a terminat Facultatea de Jurnalism
[i {tiin]ele Comunic\rii, iar din aceast\ toamn\
este masterand în scriere dramatic\ la Kingston
University din Londra.

e-am entuziasmat de titlul c\r]ii lui {erban
Anghene, Via]a uunui [[ef dde ddepartament
povestit\ dde ffiul ss\u SSupermen, [i de coperta
înf\]i[înd o ma[in\ veche lîng\ care un copil
înfofolit de iarn\ tocmai î[i r\sturnase sania;
în spatele lor se desf\[oar\ panorama unui
ora[ nins - una dintre fotografiile de familie

în care ne putem recunoa[te cu to]ii, pentru c\ to]i le
avem pe-acas\. {i nu mai st\tuser\m de mult de
vorb\ cu un scriitor atît de tîn\r, chiar dac\ {erban
Anghene deja nu mai era debutant: debutase anul
trecut cu un roman pe care nu l-am g\sit nic\ieri [i
care anun]a o perspectiv\ foarte diferit\ de vocea
infantil\ peste care am dat în paginile celei de-a doua
c\r]i. A[a c\ am pus mîna pe telefon [i l-am sunat pe
autor. Zile în [ir, pe un num\r de telefon care începea
s\ par\ dezafectat. Era pe la sfîr[itul lui august [i ne
temeam c\ {erban plecase deja spre Londra,
ner\bd\tor s\ înceap\ cursurile de scriere dramatic\.
Am încercat [i pe e-mail, unde a r\spuns prompt [i
ne-a confirmat c\ înc\ se afla în ]ar\, a[a c\ am
stabilit o întîlnire. Prin urmare, într-o dup\-amiaz\,
c\lduroas\ înc\, de sîmb\t\, m\suram la pas Calea
Victoriei, în drum spre pasajul Villacrosse, pe care ni
l-a propus {erban ca loc de întrevedere. Ne-am
a[ezat la cafeneaua egiptean\ Valea Regilor [i, dup\
ce am comandat cîte-o bere, respectiv un frappé, am
pornit reportofonul. Cînd l-am deschis, dup\ cîteva
s\pt\mîni, ca s\ transcriem conversa]ia, în afar\ de
vocile noastre dezb\tînd teme literare, zumz\ia din
el o întreag\ galerie de glasuri [i de ecouri. Multe
erau ale str\inilor în trecere prin Villacrosse, care
st\teau în dreptul ceasornic\riei vechi de lîng\ Valea
Regilor pentru cîte o poz\, altele ale oamenilor
a[eza]i la mesele vecine care, ca un f\cut, vorbeau
aproape în [oapt\; erau acordurile orientale care
compuneau atmosfera cafenelei egiptene, date pu]in
cam tare, din cînd în cînd cîteva voci de copii cer[ind
bani sau ]ig\ri, [i, constant, ca un soundtrack,
întreaga vînzoleal\ calm\, de amiaz\ însorit\, a
pasajului care rezona, cu tot cu porumbeii s\i, la
orice pas. (A.C.)
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Am aales ss\ sstudiez ppllaayywwrriittiinngg fiindc\
altfel dde „„writing” mmai îînve]i [[i ssingur

Ana CChiri]oiu:: Urmeaz\ s\ pleci la Londra pentru un masterat
de  playwriting. De ce nu la unul de jurnalism sau de  creative
writing?

{erban AAnghene: Cred c\ întrebarea ar fi de ce am f\cut
jurnalism în primul rînd, întrebare pe care mi-o pun eu însumi
din cînd în cînd. Cred c\ m-a atras pentru c\ credeam c\ este
mai apropiat de literatur\. Era [i o facultate la care
puteam s\ intru u[or [i s-o [i termin u[or, ceea ce s-a [i
adeverit. Am ales s\ studiez playwriting fiindc\ altfel de
„writing” mai înve]i [i singur.

Gruia DDraggomir:: Te gîndeai c\ o s\ scrii sau voiai s\ scrii
dinainte s\ intri la facultate?

{.A.: Da. M-am reapucat serios de scris cînd am terminat
clasa a noua. Pentru c\ atunci cînd eram mic aveam o idee
foarte clar\ c\ vreau s\ m\ fac scriitor sau regizor de film,
dar o perioad\ mi-a trecut, pentru c\ trebuia s\ înv\] ce
f\ceam la [coal\ [i nu prea mai aveam chef s\ m\ gîndesc
la asta. Dar în clasa a noua, cînd mi-am întîlnit profesorul de
literatur\, m-am reapucat de scris. La început nu foarte
serios, era pur [i simplu ceva ce-mi pl\cea s\ fac, era o pl\cere,
o joac\. 

A.C.:: Cînd spui c\ în clasa a noua te-ai reapucat de scris
înseamn\ c\ scriai înc\ din copil\rie?

{.A.: Scriam poezii. Prima a fost o poezie de dragoste pentru
pisica mea, care avea dou\ luni. Apoi am scris tot felul de
cîntecele pe care le [i înregistram la un casetofon cu microfon
încorporat, a[a c\ acum am vreo 9-10 ore de casete cu
„emisiunile mele” în care cîntam cîntece [i spuneam tot felul
de pove[ti pe care le improvizam pe loc pentru c\ mi-era
lene s\ le scriu, iar acum sînt foarte amuzante pentru c\ din
cînd în cînd se mai aude mama pe caset\: „{erban, te aud
vecinii!” sau „{erban, s-au r\cit cartofii!”, chestii de-astea. 

A.C.:: Spuneai într-un alt interviu c\ p\rin]ii t\i, mai ales tat\l
t\u, ]i-au cultivat pasiunea pentru scris. 

{.A.: Da, [i a[ putea s\ ilustrez asta printr-un exemplu concret.
La un moment dat, pe la 12 ani, am început s\ scriu un fel
de schi]e, cu tot felul de personaje alegorice, pe care i le
citeam lui tata pe balcon. El fuma, bea bere [i eu îi citeam,
nu [tiu cît chef avea s\ m\ asculte, dar m\ asculta. {i
odat\ mi-a zis: „Da’ de ce nu scrii tu la concursul \sta de la
Academia CCa]avencu, «Tineret mînia ]\rii», c\ î]i d\ o tem\,
scrii 25 de rînduri, trebuie s\ ai maximum 25 de ani, iar tu
ai 12, te califici.” A[a c\ am scris. Premiul era de 100 de dolari,
n-am luat niciodat\ suta de dolari, dar am ap\rut men]ionat,
cu tot cu vîrst\, pentru c\ era cam neobi[nuit. Tata era mîndru
de mine, îns\ a disp\rut concursul. Din p\cate, în gimnaziu
aveam o profesoar\ de român\ care ne lucra stalinist, ne
citea manualul [i îl ascundea în catalog ca s\ par\ c\ e spontan
- „luceferismul eminescian care a f\cut [i a dres” etc., era o
tortur\ pentru mine s\ scriu un comentariu dintr-\la... Oricum
nimic din ce a[ fi scris nu era bun pentru c\ nu f\ceam medita]ii
cu ea, pentru c\ a[a mergeau lucrurile atunci [i probabil
c\ înc\ mai merg a[a. Deci, la început nu am avut o mare
tragere de inim\ spre partea asta, pentru c\, în loc s\ stau
s\ fac lec]ii, s\ înv\] limbi str\ine, mi se p\rea o pierdere
de vreme s\ stau s\ scriu. Preferam juc\riile adev\rate,
maidanul sau calculatorul. Dar am [i acum dou\ nuvele pe
care le-am scris la 11 ani, una cu anim\lu]e, alta cu personaje
din lego, [i un caiet cu pove[ti cu P\cal\, pentru c\ îmi pl\cea
personajul foarte mult. Ulterior l-am reinventat [i l-am
integrat într-o familie de personaje originale. A ie[it o literatur\
cu jum\tate dintre personaje din folclorul popular, jum\tate
SF - un fel de „Mad Max în România post-revolu]ionar\”. 

A.C.:: {i acum cum le mai cite[ti? Pentru c\ eu m\ cam
jenez cînd îmi mai arunc ochii pe ce scriam în gimnaziu. 

{.A.: Fa]\ de mine nu m\ jenez, de-aia le [i citesc doar de
fa]\ cu mine. Dar e adev\rat, nu pot s\ le termin pentru c\
m\ bufne[te rîsul...

G.D.:: Dar te-ai gîndit s\ scrii proz\ pentru copii sau ai vrea
s\ faci lucrul \sta? Pentru c\, din cîte spui, asta pare c\ f\ceai
[i mai pare c\ î]i [i pl\cea.

{.A.: Poate cînd o s\ ating un nivel mai mare de perfec]iune,
pentru c\ mi se pare foarte greu s\ scrii proz\ pentru
copii. Chiar mi-a[ dori foarte mult s\ reu[esc, e într-adev\r
unul dintre visurile mele de maturitate. Doar Picasso a zis
c\ în copil\rie picta ca Rembrandt [i c\ i-a luat o via]\ s\
înve]e s\ deseneze ca un copil. Cînd scrii pentru copii trebuie
s\ m\rturise[ti o în]elegere profund\ [i o luciditate pornit\
din experien]\ [i s\ ui]i în acela[i timp toate prostiile
astea care sun\ pompos.

A.C.:: Ce citeai cînd erai copil? Pentru c\ în carte apar mai
mult personaje de la televizor...

{.A.: Am crescut mai mult cu televizorul [i mai pu]in cu c\r]ile.
La un moment dat, pentru c\ eram obligat s\ citesc, ajunsesem
s\ ur\sc c\r]ile, iar apoi le-am redescoperit pe cont propriu,
atunci cînd nu mi s-a mai spus „Cite[te!”.  Le sînt recunosc\tor
p\rin]ilor mei pentru c\ mi-au ar\tat c\ exist\ [i o bibliotec\
în cas\, dar eu am o problem\ atunci cînd sînt pus s\ fac

ceva. De exemplu, acum îmi place s\ citesc despre fizic\ [i
matematic\, de[i în [coal\ le-am detestat tot timpul pentru
c\ le înv\]am dogmatic. Principiul c\ tu elev trebuie s\ ajungi
întocmai ca profesorul t\u altfel pici examenul contrazice
îns\[i ideea de educa]ie [i de progres prin educa]ie. 

A.C.:: Dar, de[i te enerveaz\ sistemul, nu te-ai gîndit, de pild\,
s\ te faci profesor.

{.A.: Mi-ar pl\cea s\ lucrez ca profesor colaborator, a[a cum
probabil sînt mul]i dintre cei pe care o s\-i am profesori la
Londra - ei sînt scriitori, dramaturgi [i vin s\ ne ]in\
cursuri nu ca s\ ne spun\ cum trebuie s\ scriem neap\rat,
ci unde s-a ajuns pîn\ acum, ca mai departe s\ descoperim
noi. 

A.C.:: Dar de ce tocmai la Londra, de ce nu ai f\cut asta
aici? 

{.A.: R\spunsul simplu [i la obiect ar fi c\ anul \sta nu se
d\ admitere la masterul de dramaturgie, dar pe lîng\ asta,
acolo, în Londra, exist\ o pia]\ [i termeni precum „industrie”
sau „comercial” nu sînt privi]i ca la noi, unde, dac\ o carte
e comercial\, e ceva urît. Ca s\ fie bun\, trebuie s\ fie o
chestie alambicat\ pe care nu o în]elege nimeni în afar\
de cî]iva critici de la reviste care nu se vînd. Acolo exist\ o
pia]\ dezvoltat\, exist\ o cerere, la noi nu prea v\d o cerere
pentru a[a ceva, cererea este foarte difuz\. În plus, la Londra
merge [i prietena mea, care face un master de jurnalism. 

A.C.:: Te gînde[ti s\ r\mîi acolo [i s\ scrii în limba englez\?

{.A.: Eu a[a m\ gîndesc, nu [tiu dac\ o s\ se [i întîmple,
dar fac eforturi în sensul \sta. Piesa cu care am intrat am
scris-o direct în englez\ [i asear\ am aflat c\ pentru alt\
pies\ am primit o men]iune la un concurs BBC de scenarii
radiofonice.

A.C.:: Dar în leg\tur\ cu meseria de scriitor în România cît de
optimist e[ti? 

{.A.: Nu cred c\ exist\ o meserie de scriitor în România. E o
ocupa]ie din care full time nu se poate tr\i. Nici m\car din
meseria de editor nu cred c\ se tr\ie[te foarte bine decît
poate dac\ prinzi c\r]i care s\ se vînd\, cum ar fi manualele
[colare sau cele de universitate, pe care studen]ii trebuie
s\ le cumpere pentru c\ dau examene din ele. Eu am tr\it
asta [i sînt convins c\ profesorii mei fac bani buni, cei de
la jurnalism sigur au f\cut cu acele manuale care nu erau
decît ni[te compila]ii de texte, nici m\car traduse de ei,
pentru c\ mul]i nu [tiu o boab\ de limb\ str\in\, dar apar
ca traduc\tori, pe o munc\ f\cut\ de doctoranzii care trebuie
s\ traduc\ pentru a-[i lua diploma, în fine.

A.C.:: În critic\/critici ai încredere?

{.A.: A, în critici nu prea am încredere. Nici nu prea citesc
critic\. De fapt nu [tiu dac\ se poate pune problema de
încredere. Nu simt nevoia criticului deocamdat\. La un
moment dat Alexandru Paleologu m\ convinsese într-un
eseu asupra necesit\]ii acestei institu]ii. Poate c\ odat\ cu
maturizarea va veni [i o nou\ perspectiv\ asupra acestui
subiect.

A.C.:: Dar ai avut doi critici invita]i la lansare. I-ai invitat tu?

{.A.: Daniel Cristea-Enache era cam la toate lans\rile, fiind
referentul editurii. El era moderator [i chiar mi-a zis
înainte c\ nu apucase s\ citeasc\ nimic din carte, nici n-ar
fi avut cum, din moment ce participa la toate lans\rile. A
mai venit la lansare Radu Aldulescu, care e scriitor [i
c\ruia i-a pl\cut cartea, [i Alex {tef\nescu, de la care m\
a[teptam s\ îi plac\. Îl cunoscusem mai demult, cînd fusese
invitat la emisiunea de radio unde lucram, [i i-am propus

atunci s\ vin\ la lansare.  

Eu aam ttot îîncercat ss\ ffug dde rreal, iiar
dac\ îîl gg\sesc [[i îîn lliteratur\, îînseamn\
c\ aam ccam ffugit ddegeaba

A.C.:: P\rin]ii t\i cum au primit cartea?

{.A.: P\rin]ii mei sînt destul de citi]i, pentru ei literatura a
]inut loc de televizor mult\ vreme, astfel încît pot face
diferen]a între fic]iune [i realitate. De asemenea [tiu s\
citeasc\ o carte ca asta în subtext. A[a c\ tat\lui meu cred
c\ i-a pl\cut, la fel [i mamei. Pe de alt\ parte, bunicul meu
nu mai vorbe[te cu mine. 

G.D.:: S-a sup\rat?

{.A.: Da, din cîte am în]eles eu din ce mi-a zis bunica, el s-ar
fi exprimat literal: „M-a f\cut bo[orog curvar”. Moment în
care bunica mea l-a întrebat retoric: „Dar ai fost vreodat\
altceva?”. {i da, portretul lui nu este foarte generos, dar este
f\cut cu mult drag pentru c\ eu îmi asum [i aceast\ parte
din el. E o carte în care am încercat s\ izolez ceva r\u [i în
acela[i timp ceva grotesc, sau poate caraghios [i penibil ar
fi cuvinte mai potrivite. Depinde de cititor. Cred c\ grotescul
cel mai evident îi apar]ine personajului-narator.

A.C.:: E o carte scris\ cu o lup\ care deformeaz\. Eu am b\nuit
c\ tu ]i-ai amintit toate pove[tile pe care ]i le spuneau ai
t\i despre via]a lor, iar cînd te-ai apucat s-o scrii n-ai mai
cerut confirm\ri, ai scris ce-]i aminteai tu din amintirile
lor. 

{.A.: Cînd am scris-o am încercat s\ nu fiu eu cel de acum,
ci eu cel de atunci, cel care a auzit pove[tile, dar în timp ce
scriam cartea, pe unele le-am reauzit, pentru c\ la noi în
familie ele au o greutate destul de mare [i se repet\.
Avem o istorie personal\ intens evocat\. Iar atunci cînd
le-am auzit m-am bucurat de ele. Sînt ca un fel de instrument
de auto-analiz\ [i de permanent\ afirmare. Dar în carte
nu am stat s\ explic c\ de fapt nu e a[a, sper s\ se în]e-
leag\ c\ este vorba despre un instrument subiectiv, care
deformeaz\. 

A.C.:: Mai eram curioas\ de ce ai optat pentru stilul indi-
rect liber. 

{.A.: Am sim]it c\ în aceast\ form\ con]inutul ar func]iona
cel mai bine. 

A.C.:: M\ gîndeam c\ mai exist\ cîteva c\r]i pe tema asta,
Cum mmi-aam ppettrecutt vvacan]a dde vvar\ [i B\iu]eii ar fi dou\.
Le-ai citit cumva înainte? 

{.A.: Am citit un fragment din B\iu]eii, dar dup\ ce am
scris cartea. {i mi s-a p\rut amuzant\ scena amintirii din
copil\rie cum refuleaz\ closetul, mi-am dat seama [i de
ce: pentru c\ ne-am tr\it copil\ria la diferen]\ de aproape
20 de ani în acela[i cartier, cu acelea[i probleme, Drumul
Taberei, [i la cîteva str\zi distan]\. Aleea B\iu] este aproape
de Valea Ialomi]ei, unde am crescut eu. 

A.C.:: {i atunci cum de nu ai localizat povestea? 

{.A.: Nu mi s-a p\rut util. Nu-mi plac pove[tile care sînt foarte
bine localizate. 

A.C.:: Chiar spuneai într-un interviu c\ ai o mic\ problem\
cu realismul, de ce? Din cauza jobului sau din cauza a ceea
ce cite[ti? 

{.A.: Eu am tot încercat s\ fug de real, iar dac\ îl g\sesc [i
în literatur\, înseamn\ c\ am cam fugit degeaba. Iar realismul
vechi l-am privit ca pe o lume extrem de pitoreasc\ [i ireal\
pentru mine. 

A.C.:: Te referi la Dickens?

{.A.: La Dickens am adormit profund. 

A.C.:: Glume[ti... 

{.A.: Nu glumesc, mi-au pl\cut mult mai mult Émile Zola sau
Balzac, îns\ nu le-am luat c\r]ile ca pe mostre de realism,
unele personaje de acolo mi s-au p\rut funambule[ti, nu
realiste. Poate c\, în mod ciudat, personajele lui Dostoievski
mi s-au p\rut decent [i antrenant realiste.  

Literatura rromân\ dde aazi nnu pprea ss-aa
lipit dde mmine

A.C.:: Poate ar trebui s\ preciz\m ce în]elegem prin
realism.  

{.A.: Poate tocmai de-asta copil\ria mea petrecut\ la bunici
mi se p\rea o evadare din real, din familia real\ care m\
îndemna s\ înv\], s\ fiu cinstit. Cu p\rin]ii st\team în Rahova,
iar de acolo nu ie[eam din bloc decît cu tat\l meu în plimb\ri
sau cu bicicleta, dar plecam din cartier, pentru c\ era un loc
relativ periculos [i urît. În Drumul Taberei era „civilizat”,
acolo jucam fotbal [i poate \sta este [i motivul pentru
care eu ]in cu Rapid, pentru c\ to]i erau steli[ti [i nu mai
puteam s\-i suport. Eu fiind mai dolofan eram bun de pus
în poart\ sau în careu s\ dau gol, altceva nu [tiam. {i era [i
un ]ig\nu[, Oi]\, era singurul rapidist [i era b\tut de ceilal]i
pentru asta, iar eu îi luam ap\rarea pentru c\ eram mai mare
[i din simpatie pentru el am început s\ ]in [i eu cu Rapid. 

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

{erban Anghene, Via]a uunui [[ef dde ddepartament
povestit\ dde ffiul ss\u SSupermen, Editura Cartea
Româneasc\, 2009, 272 pag.
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A.C.:: Cînd spui realismul de azi, la ce te referi? 

{.A.: La o culoare cenu[ie. La cenu[iul realismului
imediat. 

A.C.:: Dar în literatur\, te gînde[ti la ni[te c\r]i, la ni[te autori?

{.A.: Literatura român\ de azi nu prea s-a lipit de mine.
Nu [tiu, am citit 69. {i prefer troleibuzul. {i chiar [i unele
filme... de exemplu, m-am plictisit la Boogie. Iar în 4, 33, 22 m-
a mi[cat mai mult scena aia în care î]i arat\ avortonul. De
parc\ nu era clar, trebuia s\-l [i vedem. Sînt în schimb un
mare admirator al lui Porumboiu. De pild\ în A ffost ssau nn-
a ffost, filmul românesc post-decembrist care mi-a pl\cut
cel mai mult, în cadrele lungi filmate în studioul de televiziune
se iese din timp, din logic\, din tot ce ar însemna respectivele
personaje dac\ n-ar fi personaje de film ci oameni adev\ra]i
[i r\mân la o mas\ cu propriile lor rat\ri, istorii [i cu mitologia
unei iluzii. La final o femeie îi sun\ s\ le zic\ de ninsoare.
Rela]iile sînt atît de candide încît cenu[iul se transform\
în divin.

A.C.:: De ce nu ]i-a pl\cut 699? E o carte destul de bun\. 

{.A.: E greu de spus cînd nu-]i place ceva. 69 e un fel de RealK
cu personaje. Dar nu pot s\-mi argumentez niciodat\ p\rerea,
de-aia n-a[ putea niciodat\ s\ fiu critic literar. Mie nu mi-
a pl\cut, punct. Mai sînt tot felul de poezii cu triste]i interioare,
cu platitudinea vie]ii \steia în ora[ care te sufoc\. Eu în]eleg
c\ exist\ drame, dar încerc s\ fug de ele altfel, nu spunîn-
du-le. 

A.C.:: {i alte tentative de lectur\, al]i autori contemporani? 

{.A.: Atît de mult mi-au pl\cut c\ i-am uitat. Îmi place Filip
Florian. 

G.D.:: Deci nu î]i place literatura a[a-numit\ „mizerabilist\”.

{.A.: Da, uite, vezi, dup\ asta chiar nu m\ omor. Sînt con[tient
c\ exist\, nu o dispre]uiesc literar vorbind, o fi bun\, dar
nu-mi place mie. 

A.C.:: Mie tocmai mi se pare c\ nu prea exist\ c\r]i care s\
vorbesc\ despre problemele recente sau contemporane
ale României. 

{.A.: }in minte exemplul unei piese contemporane care m-a
întristat, mady-bbaby.edu - cred c\ ar fi ie[it un film bun în
stilul \sta, dar piesa de teatru nu. 

A.C.:: Dar în teatru ce î]i place, ce mi[c\ri, ce curente? 

{.A.: Ce îmi place mie este mai mult un fel de teatru sacru,
eu am r\mas la Ionescu, la Beckett. mady-bbaby.edu e altceva,
e reportaj de [tiri, te intrig\, e ceva ce se întîmpl\ în realitate,
dar nu trebuie s\ v\d asta [i la teatru. Acolo merg ca s\ v\d
altceva. Cel pu]in deocamdat\. Nu m-ar mira ca peste un
an-doi s\ m\ sucesc complet.

A.C.:: La ce teatru mergi sau ce piese î]i plac?

{.A.: Îmi place Matei Vi[niec. Mi-a pl\cut mult un spectacol
al lui Radu Afrim, Jocul dde-aa vvacan]a. În general merg cam
la toate teatrele din Bucure[ti, dar în ultima vreme m-am
l\murit c\ la TNB nu e bine s\ mergi.

G.D.:: De ce?

{.A.: Pentru c\ vezi didascaliile pe scen\. Pentru c\ dac\
în text scrie „acum plînge [i întoarce capul”, actorul exact
asta va face, î[i va spune replica [i va a[tepta aplauzele.
Care parc\ vin ele însele conform unor didascalii. Este un
teatru prost jucat [i prost regizat. De cele mai multe ori.
Dintre spectacolele pe care le-am v\zut în ultima vreme nu
[tiu la cîte m-a[ mai duce. M\ mai duc la festivaluri, la Sibiu,
la Comedie, la FNT.

No]iunea dde ggenera]ie mmi sse ppare oo iidee
preconceput\ sscoas\ ccam pprea ddes 
la îînaintare 

G.D.:: Despre ce e vorba în prima ta carte, Romanul ddinttre
dou\ bbe]ii?

{.A.: A[a cum mi-au mai spus unii care l-au citit, este romanul
unei lumi care se învîrte în jurul unui parc [i care are o
gr\mad\ de personaje ciudate. 

A.C.:: Este localizat?

{.A.: Nu, este un parc imaginar dintr-un ora[ imaginar. E
vorba despre un profesor [i nu [tie nimeni ce pred\ pentru
c\ nu se [tie despre ce vorbe[te, dar el sigur pred\ ceva la
o facultate, se b\nuie[te c\ filozofie, e îndr\gostit de o fat\
pe care el o crede înger, dar care nu se [tie de unde a
venit, lumea o vede în general ca pe ceea ce este, dar el are
[i alte idei [i încearc\ s\ o protejeze de vîn\torii de îngeri.
Mai e acolo o femeie care cite[te viitorul în telefoane, de[i
nu e chiar viitorul, e ceva mai special, dar ea îi face pe oameni
s\ fie siguri de lucruri. Dac\ cineva are o incertitudine,
trebuie s\ vin\ la ea ca s\ [tie cum se va termina dilema lui.
{i se termin\ cu dispari]ia fetei. 

G.D.:: De ce nu l-ai dat din prima la Cartea Româneasc\ [i
ai preferat s\ îl sco]i la o editur\ mai pu]in cunoscut\?

{.A.: Nu m-am gîndit. Am aflat între timp de pe internet

despre concursul de manuscrise. Cînd mi-am lansat primul
roman, avea loc în acela[i timp lansarea romanului care a
cî[tigat concursul de anul trecut de la Cartea Româneasc\,
Cele mmai ffrumoase ccreiere, iar de atunci mai aveam cîteva
luni de scris, pîn\ în decembrie, ca s\-mi termin romanul la
timp pentru a-l înscrie la concursul acesta. Scrisesem deja
primul capitol.

A.C.:: Scriai zilnic, dup\ ore, dup\ job?

{.A.: Nu scriam chiar zilnic, dar m\ gîndeam zilnic la ce scriam
[i aveam tot felul de carne]ele în care notam chestii pe care
le-am compilat mai tîrziu. Apoi editura a mai t\iat vreo sut\
de pagini din textul final, care ie[ise cam mare. {tiam c\
varianta pe care am predat-o nu ie[ise tocmai ok, mai era
de lucru la ea, dar am ]inut s\-l predau ca s\ nu pierd [ansa. 

A.C.:: {i cu volumul de teatru pe care l-ai dat la editur\ ce-o
s\ se întîmple? 

{.A.: Ca volum de teatru nu cred c\ o s\ se întîmple ceva cu
el prea curînd. Presupun c\ a r\mas la editur\, dar între
timp voi mai trimite piesele pe la regizori, în m\sura în care
ajung s\-i cunosc sau s\ le g\sesc adresele de e-mail pe net.
Dac\ e[ti necunoscut, e cam greu s\ le re]ii aten]ia [i îi în]eleg
foarte bine, probabil c\ primesc mii de piese [i prefer\ s\
mearg\ la sigur. 

G.D.:: Pe viitor î]i propui s\ continui în paralel [i cu teatrul,
[i cu proza? 

{.A.: Da, sînt dou\ lucruri pe care cred c\ pot s\ le fac. În
poezie nu m-am b\gat, am scris un caiet de poezii cînd eram
mic, nu mi-a ie[it [i m-am lini[tit, am v\zut c\ [i Rebreanu
a f\cut la fel, a scris o poezie în tinere]e [i [i-a dat seama
c\ nu e cazul s\ insiste. Unele dintre piesele mele au rim\,
dar rimele acestea sînt un artificiu cu un scop bine definit,
n-au valoare ca poezii distincte. Cel pu]in eu nu le-a[ citi ca
atare. 

A.C.:: Am v\zut c\ în privin]a romanului t\u în critic\ predomin\
dou\ caracteriz\ri: una e c\ ]ine de literatura paternint\]ii
[i alta e c\ e un roman despre comunism.

{.A.: Prima caracterizare e corect\, cartea e o declara]ie
de dragoste pentru tat\l meu. Dar roman despre comunism...
în]eleg c\ a fost receptat a[a în contextul fluxului literaturii
române[ti de acum, dar sigur nu e despre asta. Într-un fel
e ca [i cum ai spune c\ La vvita ee bbella e un film despre nazi[ti.

A.C.:: Spuneai undeva c\ tat\l t\u ]i-a spus c\, indiferent
dac\ unii î]i vor spune c\ era mai bine înainte, tu s\ nu-i
crezi. 

{.A.: Amîndoi p\rin]ii au avut grij\ s\-mi spun\ c\ a fost
foarte nasol pe atunci [i c\ ei au fost nevoi]i s\ se umileasc\
[i s\ fac\ tot felul de compromisuri ca eu s\ supravie]uiesc.
Am mai citit eu [i c\r]i despre politic\ [i istorie, am v\zut
documentare, dar parc\ mai important\ e memoria afectiv\,
a[a c\ înc\ sînt contaminat cu ceea ce se nume[te „anticomunism”
[i am o re]inere de cîte ori aud cuvîntul „socialism”, abia
dup\ aceea îmi dau seama c\ în teorie e cu totul altceva [i
c\ la noi a func]ionat un regim totalitar care ar fi putut fi de
orice culoare politic\. Comunismul din roman apare
acolo în mod firesc, deoarece a f\cut parte din via]a tat\lui
meu. Poate tocmai fiindc\ nu l-am tr\it, apare într-o
form\ stilizat\. 

A.C.:: Dar spui [i c\ ai scris cartea asta ca s\ în]elegi cum
au putut s\ fie ferici]i oamenii în societatea aia.

{.A.: Am în]eles c\ a existat omenire [i înainte de ’89 [i c\
pentru ei a fi supraom însemna s\ cîn]i la chitar\ pe munte.

Eu am luat supraoamenii de la televizor. Primii eroi
pentru mine, în afar\ de tat\l meu - pentru c\ mi-am dat
seama mai tîrziu c\ tat\l meu e un erou -, au fost Superman,
Captain Planet [i Batman. Pentru bunicul meu, tat\l lui a
fost un erou, pentru c\ i-a refuzat pe comuni[ti [i a mers
la Canal, n-a vrut s\ le dea cotele - am f\cut conexiunea
între cum îl admiram eu pe Captain Planet pentru c\ salveaz\
ni[te delfini [i cum l-a admirat bunicul pe tat\l lui, care i-a
spus c\ el e un om demn [i nu-[i d\ de bun\voie cotele la
comuni[ti.

A.C.:: De ce ai ]inut ca ma[ina tat\lui t\u s\ fie un personaj
din carte?

{.A.: Pentru c\ tata a trecut prin foarte multe ca s\-[i
poat\ lua acea ma[in\ [i cred c\ pentru el a fost o mare
dovad\ de libertate. Era o ma[in\ cu g\uri în podea, tata
a reparat-o cu piese de la Aro, unde lucra ca stagiar, [i a fost
ma[ina pe care am iubit-o cel mai mult. În primul rînd c\
era Ford, era american\. 

A.C.:: Mai spuneai într-un interviu c\ nu-]i dore[ti s\ scrii un
roman-cult despre tineri. 

{.A.: Nu e genul meu, eu nu m\ simt apropiat de ceea ce
se în]elege prin „tineri”, am cî]iva prieteni de vîrsta mea
care sînt diferi]i între ei, a[a c\ nu pot s\ spun c\ asta e
genera]ia mea, care m\ reprezint\. Fiecare se reprezint\
pe sine. No]iunea de genera]ie mi se pare o idee preconceput\
scoas\ cam prea des la înaintare. Dar e foarte amuzant c\,
dup\ ce am spus asta, un prieten mi-a zis c\, de[i n-am vrut
s\ scriu romanul unei genera]ii, totu[i l-am scris, pentru
c\ a[a cum am tr\it eu a tr\it [i el [i au tr\it [i al]ii în aceea[i
perioad\. E vorba despre cei care au crescut cu desene
animate, în familii cu probleme asem\n\toare - de fapt,
unul dintre motora[ele c\r]ii este reprezentat de o
familie normal\, cu probleme normale, care tr\ie[te într-un
timp istoric anume, dar nu este ar\tat\ ca printr-un geam
ci prin acea prism\ care deformeaz\.

A.C.:: E foarte mult\ ironie [i autoironie în carte; m\ întrebam
dac\ e un fel de  captatio. 

{.A.: Nu, autoironia e normal\, altfel te iei prea mult în serios.

A.C.:: Personajele reale se pot recunoa[te în carte?

{.A.: Da, bineîn]eles. Acesta a fost motivul pentru care
personajul care l-a inspirat pe unchiul Titi a fost exclus
din lista de cititori ai romanului - bine, nici n-a fost greu,
pentru c\ el tr\ie[te la Paris [i e complet rupt de realitate,
mai ales de cea româneasc\. 

G.D.:: Cum a decurs negocierea cu editura privind modific\rile?

{.A.: N-a prea fost o negociere; m-am recunoscut în personajul
care n-are foarte multe drepturi de a negocia. {tiam c\ va
avea loc o redactare, nu m\ iluzionam c\ scrisesem o
carte des\vîr[it\, dar, ce-i drept, mi se pare c\ au t\iat
cam mult [i c\ au r\mas doar lucrurile relevante pentru titlu,
pe care eu îl gîndisem ca pe o glum\. Eu am reintrodus
cîte ceva înainte de a da bunul de tipar [i a r\mas a[a. Iar
unele dintre lucrurile care au fost scoase le-am publicat
pe blogul c\r]ii. De exemplu, mai exista un fir narativ înainte
de redactarea f\cut\ de editur\, care era fantastic [i în
marginea c\ruia se inserau toate firele realiste. Dar
acesta nu ie[ea la iveal\ decît la sfîr[it. În rest, m-am
bazat pe ideea de la care am pornit, pe pove[tile bine
împachetate primite de-acas\. Nu mi-am propus s\-mi
amintesc ce anume f\ceam eu în copil\rie, ci doar acele
pove[ti pe care le aveam bine întip\rite în minte. {i m-am
bucurat c\ ele s-au legat [i în scris a[a cum s-au legat în via]a
real\ [i în procesul evoc\rii lor orale de c\tre p\rin]i [i bunici.
Asta s-a întîmplat de multe ori f\r\ s\-mi dau seama. 

A.C.:: Prietenii t\i ce spun despre faptul c\ scrii? 

{.A.: Cînd e vorba despre prieteni, nu prea conteaz\. {i
m\ bucur c\ am prieteni foarte diferi]i. Mai ales dup\ ce am
petrecut cîteva ore în cîrciuma de la Muzeul Literaturii [i
am cunoscut grupuri formate exclusiv din scriitori. În
plus, dac\ ai prieteni diferi]i, cu multe pove[ti, nu te izolezi
niciodat\. {i îmi sînt prieteni dinainte s\ [tie c\ scriu sau
f\r\ s\ aib\ habar c\ scriu [i m\ trateaz\ la fel. 

A.C.:: Pe unde mai ie[i în ora[, în afar\ de cîrciuma de la
Muzeul Literaturii?

{.A.: Acolo n-am fost decât de trei ori, post-concurs. Prin
„Biblioteca” din Ci[migiu, unde am [i organizat lansarea
primului roman. Acolo mi-am petrecut o parte din liceu -
am terminat Sava -, iar alt\ parte mi-am petrecut-o la Green
Hours. Nu-mi plac Motoarele, pentru c\ e un fel de Vama
Veche în Bucure[ti. A avut un început bun [i o istorie scurt\.
Nu mai zic c\ e g\l\gie, berea e oribil\, fiind la pahar de
plastic, [i e foarte aglomerat. Nu ies foarte des. Ies mai mult
s\ m\ plimb, pe jos sau cu bicicleta, iar anul trecut, cînd
bunicul înc\ m\ agreea, mergeam cu bicicleta de la mine
de acas\, de la Ci[migiu, pîn\ la bunici,  în Drumul
Taberei.

Precizare: La scurt timp dup\ realizarea acestui interviu,
{erban s-a împ\cat cu bunicul s\u. 

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
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Filip Florian 
& Matei Florian

F ilip Florian este cel mai mare [i cel
mai cunoscut dintre cei doi fra]i
scriitori, fiind unul dintre cei mai
premia]i [i mai tradu[i scriitori

români. Este printre pu]inii autori români
publica]i de editurile Suhrkamp (din Germania)
[i Harcourt (SUA), iar traduceri din c\r]ile
sale au ap\rut în multe alte limbi. Cea mai
tradus\ carte a sa este Degete mmici (Polirom,
2005). Îns\ un alt titlu foarte apreciat este
romanul B\iu]eii (Polirom, 2006), scris
împreun\ cu fratele s\u, Matei Florian, jurnalist
[i poet. Este scris sub forma unui dialog între
cei doi, cu ironie, poise [i cu umor, lucruri
surprinz\toare avînd în vedere contextul
literar românesc. Acest roman extraordinar
este o poveste captivant\ despre copil\rie
[i despre via]\ în general, a[a cum este ea
v\zut\ de doi pu[ti foarte diferi]i [i foarte
asem\n\tori în acela[i timp.

Filip Florian [i Matei Florian sînt dou\
nume deja foarte cunoscute în
literatura român\ contemporan\, în
special datorit\ romanului pe care l-a]i
scris împreun\, B\iu]eii. Filip a scris [i
alte c\r]i [i a primit numeroase premii
literare. V\ vede]i ca „doi fra]i
literari”? V-a]i imaginat astfel înc\ din
copil\rie? 

Filip: Dup\ p\rerea mea, faptul c\ amîndoi
avem nebunia scrisului e o întîmplare
norocoas\, un dar, îns\ adev\ratele întîmpl\ri
fericite care ne privesc nu au leg\tur\ cu
literatura. Prietenia care ne leag\ e o salat\
mare, în care se amestec\ p\l\vr\geli, p\duri,
tihn\, c\r]i, mun]i, rîsete, fotbal, coturi ale
Dun\rii [i fuga continu\, cot la cot, de slujbe
[i de [efi. În salata asta, cu siguran]\,
încap înc\ multe dintre vr\jile copil\riei.
Sper s\ nu se risipeasc\ niciodat\.

Matei: M\rturisesc c\ nici în copil\rie
[i nici m\car acum, cînd am devenit ceva
mai mare, nu m-am gîndit la Filip ca la un

„literary brother”. Lucrurile stau mult mai
simplu de atît: [i în copil\rie [i acum [i peste
al]i cincizeci de ani, Filip va r\mîne fratele
meu [i atît.  Dac\ a[ sim]i nevoia s\ complic
lucrurile, s\ adaug epitete la chestia asta
care se nume[te „frate”, probabil c\ am fi
mai curînd „doi fra]i dinamovi[ti”, „doi fra]i
pescari” sau „doi fra]i din satul Ciocanu”.

Spune]i-mi cîteva c\r]i de literatur\ 
care v-au marcat copil\ria.

Filip: Mi-au c\zut la inim\, tare demult,
un basm rusesc numit Povestea [[tiucii [i
unul nem]esc, Peter cc\rbunarul. Pe domnul
Mark Twain l-am adorat ca pe un unchi grozav,
iar domnul Andersen, cu cele dou\ prenume
ale lui, Hans [i Christian, mi-a fost mai
drag decît educatoarele din gr\dini]\ ori
înv\]\toarea din [coala primar\. Nu mai ]in
minte cî]i ani aveam cînd mi-am dat seama
c\ domnii \[tia doi sînt mor]i de mult\ vreme.
N-am plîns, dar am fost cumplit de trist.      

Matei: Cred c\ am citit Aventurile llui
Huckleberry FFinn pîn\ cînd coper]ile c\r]ii
s-au desprins cu totul de pagini. {i Jules
Verne a p\]it la fel: O cc\l\torie sspre ccentrul
p\mîntului [i C\pitan lla ccincisprezece aani
sînt dou\ romane pe care le-am citit [i recitit

cu o poft\
nebun\. Pe
la opt ani [i
Mu[chetarii
lui Dumas
au c\zut la
datorie: am
stat trei zile
închis în
cas\ doar
ca s\-i plîng
soarta lui
Athos. Am
mai devorat
[i vreo cîte-
va c\r]i pio-
niere[ti, dar
nici una nu
mi-a r\mas
la fel de dra-
g\ [i de fer-
feni]\ ca Vi-

tea MMaleev lla [[coal\ [[i aacas\ de N. Nosov.
O minun\]ie!

Cum a fost s\ scrie]i împreun\? Mai
ave]i alt proiect de scris în comun? 

Filip: S\ scrii cu Matei e nemaipomenit.
Asta e tot ce pot s\ spun. Proiecte comune
nu avem, dar nou\ ideile ne vin din senin,
a[a c\, n-am nici o îndoial\, ceva vom mai
face împreun\ într-o bun\ zi.

Matei: Dincolo de dragostea care ne leag\,
mai departe chiar decît dragostea pentru
literatur\, pentru magia uitat\ a unor pove[ti,
cred c\ cel mai important lucru atunci cînd
am scris B\iu]eii a fost bucuria. Bucuria [i
libertatea total\ de a ne redescoperi unul pe
altul, de a scrie împreun\, f\r\ încorset\ri
sau reguli impuse, f\r\ termene limit\, crîcneli
sau obiec]ii, de a scrie pur [i simplu, de a
ne cufunda cît mai adînc în pove[ti [tiute [i
ne[tiute ca într-o ap\ vr\jit\. {i, ca orice lucru
vr\jit, sînt convins c\ va mai veni o vreme,
poate nu acum, dar cîndva, cînd vom sim]i
nevoia s\ o lu\m de la cap\t, împreun\.

Ce ave]i în comun [i ce e diferit în
modurile voastre de a scrie?

Filip: E o chestiune de detalii, greu de
definit. {tiu precis
c\ eu beau infinit mai
mult\ cafea [i fumez
infinit mai multe ]ig\ri,
dar probabil mai sînt
[i alte diferen]e pe
care nu le percep. Cred
c\ important la
literatur\ e ceea ce se
vede la final, cartea,
[i nu felul în care ea a
fost scris\. Sînt absolut
convins c\ fiecare om
care scrie e altfel [i c\
tabieturile, ritmul [i
tr\irile sînt [i ele diferite.
Dac\ n-ar fi a[a, s-ar
fi inventat de mult
robotul-scriitor.    

Matei: Nu ]in foarte
mult s\-mi teoretizez
scrisul. Aproape deloc,

ca s\ fiu sincer, dar cred c\, strict literar, am
în comun cu fratele meu o dragoste pentru
fraza curg\toare [i pentru cuvinte, o rela]ie
aproape amoroas\ cu adjectivele [i un dispre]
profund pentru grab\. C\ pove[tile lui Filip
se încarc\ cu detalii care nasc o lume, iar
pove[tile mele tind s\ zboare abrupt în zone
mai albastre, mai pu]in legate de proz\ [i
mai îndatorate poeziei, sînt lucruri care ]in
de o voce interioar\ [i nicidecum de un plan
stilistic deliberat.

Unde v\ vede]i peste cinci ani?

Filip: Mi-ar pl\cea s\ fiu undeva într-o
barc\, pe Dun\re, cu lanseta în mîini, încordat\,
muncind de zor s\ scot un crap mare, foarte
mare, pe care l-am v\zut deja la suprafa]a
apei, tot mai obosit, luînd cîte o gur\ de aer.
Evident, pe[tele ar trebui s\ cînt\reasc\
peste cincisprezece kilograme [i s\ fie b\iat
bun. De[i n-am dat drumul niciodat\ crapilor
mari, jur c\ pe \sta l-a[ elibera.  

Matei: În satul \sta de munte unde m\
aflu acum, Ciocanu, hr\nind ni[te cîini de
pripas, sp\rgînd lemne [i trudindu-m\ s\
scriu. Ar fi extraordinar s\ se întîmple a[a.

(continuarea interviurilor 
`n paginile 18-21)

A m participat de-a lungul verii la realizarea unui
proiect pe care trebuie s\ spun c\ îl invidiez.
Mi-ar fi pl\cut s\-mi fi venit mie ideea [i s\ fi
avut puterea [i r\bdarea s\-l duc la bun sfîr[it.

Tom Wilson, englez de origine, stabilit de mul]i ani în
România, cunoscut în mediile alternative, mai ales în cele
muzicale, scriitor de articole el însu[i (de men]ionat rubri-
ca din ELLE) [i activ în industria muzical\, împreun\ cu
cî]iva prieteni, au avut ideea cre\rii unui site [i a unui
album cu cei mai buni 100 de tineri arti[ti români, cei mai
interesan]i, cei mai vizibili, cei mai vandabili în afara
grani]elor... Arti[ti însemnînd creatori de art\ din toate
zonele, inclusiv literatur\. Sigur c\ op]iunile sînt subiec-
tive, sigur c\ se vor sup\ra mul]i, sigur c\ postura de
selec]ioner e ingrat\. Dar cu scrupule [i cu dorin]a de a
împ\ca pe toat\ lumea [i mai ales cu aceea de a fi iubit
de toat\ lumea, nu se poate urni absolut nimic. A[adar eu
am fost chemat\ s\ aleg 10 scriitori [i dramaturgi români,
dup\ cum cred eu de cuviin]\. A[ mai fi avut înc\ cel
pu]in 20 de invitat. M-am gîndit în primul rînd, a[a cum
m-am gîndit [i în cazul revistei, s\ invit oameni activi. Nu
neap\rat premia]i, nu neap\rat omologa]i de diverse
foruri. Oameni în care cred, care mi se par interesan]i. Pe
care a[ paria oricînd. Cu care nu mi-ar fi ru[ine s\ particip
în orice proiect, nu doar aici. Interviurile care urmeaz\
sînt o parte a acestui proiect [i le pute]i citi aici într-o
avanpremier\ a proiectului coordonat de Tom Wilson [i
cofinan]at de Institutul Cultural Român prin Programul
Cantemir. Site-ul [i albumul se vor lansa în curînd. Le ]in
pumnii. Le mul]umesc lor, pentru invita]ie, pentru c\ m-
au l\sat s\ lucrez în deplin\ libertate [i pentru c\ în
frunte cu Tom au fost prieteno[i, simpatici [i
profesioni[ti. {i celor zece scriitori care mi-au r\spuns, pen-
tru c\ mi-au ar\tat fa]a normal\, jovial\ [i inteligent\ a
României contemporane.

(Lumini]a Marcu)

Proiectul, cofinan]at de ICR prin Programul
Cantemir, va fi lansat în aceast\ toamn\
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ana 
chiri]oiu

P entru cei mai mul]i dintre români, Malika Mokeddem va fi, gra]ie
traducerii romanului Femeia iinterzis\ în române[te, cea de-a doua
personalitate de origine algerian\ despre care au auzit vreodat\, în
afar\ de Zinedine Zidane. Ca [i ilustrul juc\tor de fotbal, scriitoarea

stabilit\ în Fran]a, medic de profesie [i autoare a 13 c\r]i, a avut de-a face cu
conflicte etnice, îns\ în cazul ei acestea n-au luat chipul lui Marco Materazzi, ci
al unei identit\]i procesuale, fluide, care se construie[te, se rea[az\ [i se modeleaz\
în func]ie de provoc\ri. 

Citind dou\ interviuri1 luate autoarei cu ocazia vizitei sale la Bucure[ti pentru
lansarea traducerii în român\ a romanului Femeia iinterzis\, mi-a s\rit în ochi
faptul c\ Mokeddem vorbe[te foarte mult despre factorii externi, a[a-zis obiectivi,
care i-au marcat deciziile [i destinul, de la peisajul de[ertic din ]ara natal\ la
r\zboiul civil algerian din anii ’90 [i de la normativitatea religiei islamice în
care s-a n\scut la dificult\]ile asum\rii de c\tre cultura francez\ a diferitelor
identit\]i etnice ([i religioase!) din fostele colonii.
Din punctul de vedere al etnicit\]ii, lucrurile stau
într-adev\r bizar: în vreme ce teritoriul Algeriei a fost,
constitu]ional, parte integrant\ din teritoriul Fran]ei,
pîn\ în anii ’60, beneficiile cet\]eniei franceze le sînt
disputate algerienilor [i în ziua de azi. Mokeddem s-a
adaptat situa]iei complexe creîndu-[i o identitate la
rîndul ei complex\, versatil\, ba uneori de-a dreptul
conflictual\, aflat\ în lupt\ atît cu ea îns\[i, cît [i cu un
„sistem”, fie el politic, social, etnic, religios sau de gender.
În fapt, factorii externi în raport cu care autoarea î[i
construie[te, prin nega]ii violente, identitatea sînt mai
degrab\ factori externaliza]i pentru o mai bun\ judecare.
De pild\, la lansarea c\r]ii, dup\ ce a ascultat atent\ impresiile
participan]ilor vorbind, majoritatea, despre statutul femeii
în islam [i în lume - cu excep]ia {tefaniei Mihalache, care a
subliniat un fapt cu care sînt întru totul de acord, c\ „statutul
de exilat e mai puternic decît feminitatea” -, autoarea a replicat
scurt: „[Femeia iinterzis\] nu e un text despre toleran]\, ci

despre refuzul de a fi umilit, despre refuzul violen]ei. Nu doresc
s\ fiu exotic\.”. Nu m\ îndoiesc c\, din p\cate, „exotismul”

c\r]ilor sale a avut o pondere însemnat\ în rela]ia autoarei cu
establishmentul literar, pentru c\ lucrurile înc\ merg în

sensul acesta; o umilire în plus, a[ zice, dac\ n-a[ încerca s\
v\d totu[i partea bun\ a acestei recept\ri:  Mokeddem

reu[e[te m\car s\ atrag\ aten]ia asupra statutului oamenilor
afla]i în condi]ii similare, mizînd ea îns\[i, de voie, de nevoie, pe

exotism: „La început originile mele au fost mai degrab\ un fel
de handicap pentru cariera mea literar\. Francezii aveau în continuare

sechele, prejudec\]i din perioada coloniz\rii, [i nu credeau c\ pot exista scriitori mari de
limb\ francez\ din Algeria. Îns\ eu credeam în efectele secundare ale francofoniei: cei de alte

etnii, dar care începeau s\ scrie în limba francez\, puteau s\ aduc\ un nou suflu literar a[a cum
au f\cut, de exemplu, sud-americanii pentru literatura spaniol\”2. Cele dou\ refuzuri denun]ate

de autoare la lansare, acela de a fi umilit(\) [i acela de a fi exotic(\), nu sînt îns\ complementare,
ci se suprapun, impuse de circumstan]e pe care autoarea le externalizeaz\ intens, într-o încercare

asidu\ de a g\si un loc intermediar - o încercare de a c\rei imposibilitate de realizare autoarea
nu p\rea s\ fie con[tient\ la vremea compunerii acestui roman.

Conflictul permanent [i creator cu entit\]i externe potrivnice constituie aproape o defini]ie
a „scriitorului angajat”. Zic „aproape” deoarece cartea mi-a l\sat impresia unor foarte bune inten]ii

[i a unei mari energii creatoare folosite într-un scop care trece exact pe lîng\ ]int\. De[i,
judecînd dup\ numeroasele recenzii care deplîng situa]ia ingrat\ a femeii în islam, supus\ abuzurilor

unui patriarhat fondat religios, nu s-ar zice deloc c\ romanul î[i rateaz\ ]inta. Iat\ cum sun\ impresiile
trezite de aceast\ carte într-un recenzent justi]iar (imposibil de numit, c\ci recenzia apare, nesemnat\,

pe mai multe site-uri): „Departe de a fi o simpl\ fic]iune, cartea Malik\i Mokeddem pleac\ de la drama
autobiografic\ a scriitoarei for]ate s\ tr\iasc\ în exil pentru a-[i cî[tiga dreptul de fi o femeie liber\.

Pe fondul introspec]iei autoarei în eul de atunci [i în cel de acum, se contureaz\ un portret pe cît de
complex, pe atît de actual, al unei ]\ri sfî[iate între progres [i prejudecat\, ̀ ntre tradi]ie [i fundamentalismul

islamic. Frecventele nedrept\]i suferite în copil\ria [i tinere]ea ei reflect\ condi]ia femeii în
societatea algerian\ sufocat\ de tarele unei culturi misogine. Un pat al lui Procust cl\dit din concep]ii

tradi]ionaliste, predominant masculine, care te oblig\ s\ te supui unor legi prestabilite. În aceste condi]ii,
singura sc\pare a «femeilor interzise», cele care nu se limiteaz\ la aceast\ orînduire tradi]ional\, pare a

fi exilul. Un lic\r de speran]\ r\zbate, totu[i, sus]inut de genera]iile viitoare”. Nu e nevoie de o analiz\
semantic\ prea elaborat\ pentru a identifica în citatul de mai sus un întreg registru de opresiuni c\rora

Malika Mokeddem pare s\ le dea glas în cartea sa: „dram\”, „a-[i cî[tiga dreptul”, „exil”, „sfî[iat”, „prejudecat\”,
„fundamentalism”, „nedrept\]i”, „suferit”, „sufocat”, „misogin”, „oblig\”, „sc\pare”, „speran]\”. O aglomerare

iinnddyyssoocciiaabbii ll   

Malika Mokeddem, Femeia iinterzis\,
traducere din francez\ de Cristina
Radu, IBU Publishing, 2009, colec]ia
„Zohra”.

Drag` Fanny,

C înd ne-am cunoscut, în urm\ cu 3 ani, erai o fat\ venit\ din Fran]a, care a aplicat
ini]ial pentru un job în Liban. A început r\zboiul acolo [i urm\toarea ta op]iune
pe list\ a fost România. Nu [tiai nici limba, nici ce te a[teapt\, nici c\ Bucure[tiul
o s\-]i intre pe sub piele [i oricît de mult ai încerca, apoi, s\ te vindeci, nu vei reu[i. 

Te-ai întors în prim\var\ în Fran]a. Ne-am luat r\mas bun, aveai ochii plini de lacrimi,
plecai cu inima strîns\. {tiam, cumva, c\ n-o s\ rezi[ti prea mult departe de nebunia de
aici. Ai încercat m\car. Ne-am rev\zut la Paris peste doar trei luni [i, într-o cafenea, chelnerul
ne-a întrebat ceva. Pentru c\ vorbeam române[te la mas\, i-ai r\spuns [i lui la fel, ca [i
cînd ai fi prelungit conversa]ia noastr\. Atunci mi-am dat seama c\ e[ti cea mai româneasc\
dintre fran]uzoaice [i c\ nu mai po]i fi salvat\. Luna trecut\ te-ai întors. {i vrei s\ r\mîi, s\
traduci literatur\ român\, s\ p\strezi via]a ta de aici intact\. 

S-a ivit un job legat de c\r]i [i ]i-a pl\cut ideea, ai început s\-]i pierzi capul, s\ visezi. N-ai
mai fost atent\ la detalii. Nu era cazul, ]i-ai dat seama chiar [i tu în scurt timp. Tot ce-]i
imaginase[i s-a dus pe apa sîmbetei. Dar te sim]i vinovat\ c\ nu ]i-a ie[it. C\ n-ai putut s\
treci u[or, s\ levitezi, peste meschin\ria faptului c\ nu reu[eai s\-]i acoperi, din salariul
promis, nici m\car o camer\ cu chirie. Ai fost cîteva zile o fran]uzoiac\ cu un job românesc.
{i ai v\zut c\ nu conteaz\ ce [tii s\ faci, ce experien]\ ai, c\ nimeni nu are chef s\ te asculte.
Oamenii sînt suficient de frustra]i încît s\ încerce s\-]i arate c\ sînt mai [efi decît tine. {i
asta le iese de minune… 

M-am enervat, recunosc. Ca orice îndr\gostit [i tu aveai un un v\l gros pe fa]\, care
te împiedica s\ vezi lucrurile de-adev\ratelea. Meschine [i îngrozitor de triste, de fapt. 

Misionarismul cultural poate fi o umbrel\ colorat\. Dar, crede-m\, m-am plictisit
de ea. De atîtea scopuri nobile de amorul artei mi s-au cam înfundat urechile. {i mi s-a
uscat gîtul. 

Îmi doresc din suflet s\-]i g\se[ti ceva [i s\ r\mîi în Bucure[ti. S\ nu-]i pierzi speran]a
c\ se mai pot face [i lucruri mi[to atunci cînd e[ti pasionat, a[a cum ni se întîmpl\ nou\
de la un timp. Chiar tu mi-ai zis c\ ne-ai g\sit mai deprima]i decît ne-ai l\sat. Asta sun\
la fel ca atunci cînd cineva î]i spune c\ ai îmb\trînit. {i, crede-m\, nu vreau s\ simt
asta. 

O s\ încerc s\ conserv pu]in\ speran]\. O s\-mi zic c\ lucrurile se vor îndrepta [i
aici. O s\ am grij\ de ea ca de pisica Vádu. O s\ m\ str\duiesc, pe cuvînt. Povestea
ta de dragoste merit\ m\car atîta lucru. {i un final fericit.

Ana MMaria SSandu, 33 de ani. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri Poeme în tranzit la Editura
Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul Din Amintirile unui Chelbasan. Primul ei roman,
Fata din casa vagon, ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Editura Polirom, 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 Tîrgul Interna]ional de Carte de la Budapesta,
`n cadrul First Novel Festival. 

ana maria 

sandu
obi[nuin]e
o  poveste de dragoste
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care ar pune pe gînduri pe orice om preocupat chiar [i într-o mic\
m\sur\ de drepturile omului într-o lume tot mai des proclamat\
liber\. {i o excelent\ ilustrare a ceea ce Edward Said numea, în
cunoscutul s\u eseu înc\ extrem de actual, orientalism. Un
orientalism produs tot mai frecvent în prezent de în[i[i subiec]ii
s\i, disputa]i identitar între culturi foarte diferite. Mokeddem
schi]eaz\ doar vag senza]ia de contradic]ie interioar\ pe care
o încearc\ o tîn\r\ femeie islamic\ plecat\ de-acas\ din dorin]a
de a studia [i de a sc\pa de abuzurile culturii sale odat\ întoars\
în mijlocul acelei culturi practic neschimbate. Primul impuls e
de a pream\ri cultura occidental\ pentru libert\]ile ei [i de a
o critica pe cea l\sat\ în urm\, din care nu re]ine decît o
serie de cli[ee ciuntite, drept abuziv\ [i retrograd\. Iar Mokeddem
cedeaz\ acestui prim impuls, din p\cate pentru romanul s\u,
dotat altfel cu o bun\ capacitate de descriere [i cu o bun\
[tiin]\ a intrigii. Îns\ fabricarea acestei teme sun\ strident
în detaliile care construiesc conflictul religios: nu e deloc
verosimil c\ pentru cineva crescut într-un sat islamic mai poate
produce vreo mirare faptul c\ femeile n-au voie s\ înso]easc\
cortegiul funerar, de pild\. Dar autoarea e prea preocupat\
s\ demonstreze maniheismul cultural dintre lumea civilizat\
[i lumea înapoiat\ ca s\ mai fie atent\ la astfel de nuan]e. 

Cartea are îns\ o tem\ indirect\ extrem de valoroas\: tema
tranzi]iei. O tem\ mai deloc explorat\ în roman, dar mult
mai relevant\ decît condamnarea dup\ o judecat\ sumar\ a
unei religii [i a unei ]\ri întregi. Dar chiar [i în aceast\ condamnare
resentimentar\ se cite[te tema tranzi]iei, de[i n-ar trebui s\
recurgem la discu]ii meta ca s\ apreciem o carte de acest fel.
Ca [i romanul Citind ««Lolita» îîn TTeheran, Femeia iinterzis\ este
o carte care pune la b\taie mai toate armele retorice pentru a
spune, de fapt, povestea unei tentative de adecvare net\, f\r\
rest, la circumstan]e la care singura adecvare posibil\ e una
procesual\ [i nuan]at\. Dar procesualitatea e imposibil\ într-o
perspectiv\ care exteriorizeaz\ trecutul - religia, „înapoierea”,
brutalitatea - pentru a-l judeca dup\ privirea proasp\t dobîndit\
[i dispus\ la judec\]i crude a celui care-[i caut\ locul într-o nou\
cultur\ prea pu]in dispus\ s\-l accepte „a[a cum e”. Abandonarea
vechiului sine e poate prima [i cea mai nedreapt\ condi]ie pus\
ast\zi imigran]ilor în vederea integr\rii `n noua lume.

Femeia iinterzis\ descrie, deci, tranzi]ia unei femei [i a unei ]\ri
întregi - cu avantajul de marketare a c\r]ii c\ putem citi aici o descriere
întîmpl\tor foarte exact\ a României de tranzi]ie [i de migra]ie, în
special în zona ei „profund\”, de[i aparent geografia [i religia n-ar
încuraja compara]ia. Tranzi]ia unui „minoritar”, a unui om originar
dintr-o fost\ colonie, „cet\]ean de mîna a doua”, c\tre inima establishmentului
social [i literar (fiindc\ Malikka este medic de profesie). Iar aceast\ tem\
ar fi putut fi exploatat\ dintr-o perspectiv\ la care pu]ini scriitori „exotici”
se încumet\ cînd raportul de putere este precum acela dintre Algeria [i
Fran]a: nu citim mai nimic în Femeia iinterzis\ despre curiozit\]ile societ\]ii
franceze, europene, occidentale, a[a cum trebuie s\ i se fi ar\tat ele unei
imigrante tinere, fugit\ de-acas\ cu, probabil, foarte multe a[tept\ri [i
proiec]ii. Citim îns\ cît de ciudat [i deranjant i se pare unui francez poposit
în Algeria chemarea la rug\ciune a muezinului... Este un raport de putere
evident, în urma c\ruia Algeria devine nu o ]ar\, ci un topos expus
oprobiului general, a[a cum devine [i religia islamic\, v\zut\ aici mai ales în
varianta sa fundamentalist\, f\r\ s\ se mai spun\ [i c\ fundamentalismul e
reflexul unei culturi de a-[i p\stra r\d\cinile într-un proces accelerat de dezr\d\cinare.
Femeia iinterzis\ ar fi putut fi un minunat roman despre tranzi]ia procesual\, plin\
de contradic]ii,  temeri [i confuzie, o tem\ tot mai actual\ în contextul
globaliz\rii hr\nite din presiuni de conformare, îns\ r\mîne doar un roman nereu[it
despre inadecvare.

_________
1 În Observator ccultural nr. 493, realizat de Adina Dini]oiu, [i în revista Capital din 13 septembrie 2009,

realizat de Ioana Calen.
2 În interviul amintit din revista Capital.

Ana CChiri]oiu, 25 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la
SNSPA. Coautoare a romanului colectiv Rubik (Editura Polirom, 2008). Este prezent\ cu articole în revista
aLtitudini .

c`
r]i[tefania 

mihalache

-am hot\rît. Vreau s\ m\ mut la ]ar\. Am o buc\]ic\ de teren, undeva la vreo 40 de kilometri
de Bucure[ti. M-am s\turat de via]a urban\, de capitala pr\fuit\, [i mai ales de cartierele
ei infecte, cu blocuri cenu[ii în care plou\, apartamente înghesuite, vecini maneli[ti, vecini
cocalari [i vecine pi]ipoance. Nu m-a[ fi gîndit niciodat\ c-o s\-mi plac\ s\ tr\iesc la

]ar\, dar pe de alt\ parte, la multe alte hot\rîri care mi-au schimbat via]a nu m-a[ fi a[teptat de la mine. 
Totul a început cu o plimbare de weekend pîn\ acolo. Era lini[te, soare, aer curat. Am trecut pe lîng\

cîteva ferme care d\deau pe dinafar\ de opulen]\. Loturi întregi de grîu unduiau în soare, cîmpuri cu vinete,
c\p[uni, dovlecei, fasole verde f\ceau cu ochiul de peste tot. Toate abia a[teptau s\ fie culese. Toate erau

împrejmuite cu g\rdule]e de toate culorile. La cî]iva metri distan]\ se întindeau livezile: cire[i, pruni, meri,
peri, piersici, ba cineva reu[ise chiar s\ aclimatizeze un avocado. Mi s-a p\rut spectaculos. Erau, realmente,

cele mai frumoase ferme pe care le v\zusem vreodat\. Nu c-am vizitat eu prea multe. Majoritatea le-am v\zut
în trecere, din ma[in\ sau din tren, iar cele pe care le-am vizitat punctual au fost fermele Rotbav din jude]ul
Bra[ov. Tot ce-mi amintesc sînt ni[te cocioabe de un alb murdar, înghesuite unele într-altele [i, lîng\ ele, ni[te
balo]i murdari de paie umede. Pe cînd aici e cu totul altceva. Cred c\ fermierii ace[tia au bani [i tehnologie
de la Uniunea European\, altfel nu îmi explic cum de fermele lor arat\ atît de bine, iar recoltele sînt atît de
bogate. Ba chiar, la unul dintre vecinii mei, am v\zut [i un ele[teu. Nu [tiu dac\ natural sau artificial. Dar nici
nu conteaz\. M\ mir cum de nu am v\zut nici un reportaj la televizor despre ei. Probabil nu era spa]iu la
[tirile de la ora 5. Sau poate ei vor s\ r\mîn\ o comunitate secret\, ca s\ se bucure în lini[te de prosperitatea
lor, pentru c\ au în]eles c\, dac\ vor s\ fie ferici]i, trebuie s\ r\mîn\ izola]i.

Cînd am ajuns pe terenul meu, m\ a[tepta o mare surpriz\: cineva, n-am aflat nici pîn\ azi cine, plantase
vinete [i c\p[uni pe ni[te parcelu]e de p\mînt. Erau coapte [i a[teptau s\ fie culese. M-am uitat în stînga [i-n
dreapta, încercînd s\-mi dau seama cine ar putea fi binevoitorul, dar cît puteai vedea cu ochii nu se z\rea nimeni
la fermele învecinate. Am cules vinetele [i c\p[unile [i am plecat... doar ca s\-mi vînd apartamentul [i s\ m\
întorc acolo cît mai repede. 

N-am vrut s\ v\ spun de la început, fapt este, îns\, c\ m-am [i mutat. În prima zi, am g\sit într-un col] al
terenului o trus\ cu toate uneltele necesare agriculturii. Nu prea [tiam mare lucru despre asta, dar am luat
curajoas\ plugul [i am început s\ ar. Cred c\ p\mîntul de aici are ceva magic. Se ar\, practic, singur. La fel a
mers [i cu sem\natul. A doua zi, nu-mi venea s\-mi cred ochilor: vinetele, grîul [i c\p[unile erau crescute pe
jum\tate. Vecina mea, Florina, mi-a trimis cadou un cire[, un l\mîi [i un g\rdule] alb; cealalt\ vecin\, Nadine,
m-a invitat la un pahar cu lapte de la v\cu]ele ei. N-am v\zut în via]a mea oameni mai prieteno[i. A[a e la
]ar\, îmi amintesc din pove[tile bunicii... 

Cu a[a condi]ii, n-ai cum s\ nu prosperi: am [i eu acum o v\cu]\, mai mul]i pomi fructiferi, [i recolte bogate
de pe mai multe loturi. Agricultura e mai u[oar\ [i mai profitabil\ decît a[ fi b\nuit. Stresul din via]a mea a
disp\rut cu totul. Sînt mai senin\. Nu m\ mai simt constrîns\ de nimic. Nu-mi lipse[te deloc ora[ul. Seara stau
printre pomi [i m\ uit cu mul]umire la loturi [i la cop\cei. Mirosul lanurilor, savoarea fructelor, vîntul
adiind printre crengile copacilor la apus se îmbin\ fericit în gustul inconfundabil al naturii. {i nu cost\
decît conexiunea la internet. Bun venit în Farmville.

{tefania MMihalache, 30 de ani, n\scut\ în Bra[ov, emigrat\ la Bucure[ti. A debutat în volumul colectiv Junii 003, AAntologia ttinerilor
prozatori bbra[oveni, iar în 2004 a publicat romanul Est-ffalia, la Editura Paralela 45. Romanul a fost nominalizat la Marile Premii Prometheus,
edi]ia a IV-a, categoria Opera Prima. În 2008, un fragment din Est-ffalia a fost tradus [i publicat în num\rul special dedicat literaturii
române al reviste poloneze Lampa, num\r ap\rut cu sprijinul Institutului Cultural Român. A colaborat cu eseuri [i cu cronici de carte în
Vatra, Observator CCultural, iar în prezent colaboreaz\ la Time oout [i la Dilemateca. De curînd a terminat al doilea roman, din care au ap\rut
cîteva fragmente în foileton în revista Pana mmea.

M
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U rm\resc de cî]iva ani cu interes
volumele de debut ale tinerilor
profesori de la Universitatea
din Bucure[ti. Pe foarte mul]i am

avut ocazia s\-i întîlnesc, uneori nu doar
în cadrul strict formal al s\lilor de curs de pe
Edgar Quinet. Dincolo îns\ de oamenii foarte
diferi]i, de materiile, diferite [i ele, pe care
le predau, ce m\ uluie[te e c\ mai to]i au
debutat cu volume surprinz\toare. Videologia
lui Ion Manolescu este o carte care vine de
nic\ieri [i care nici nu a n\scut (cel pu]in pîn\
acum) epigoni remarcabili. Mansarda ccu
portocale a Lumini]ei Marcu este o superb\
poveste de dragoste între un individ [i... o
cultur\ întreag\, un exerci]iu complex de
critic\ [i de scriere confesiv\ cum se cite[te
mai rar. Al]i universitari bucure[teni au ales
s\ debuteze cu volume, cu studii, cu monografii
închinate unor scriitori pu]in cunoscu]i
publicului larg: Daniel Cristea-Enache scrie
despre Ion D. Sârbu, George Ardeleanu

analizeaz\ paradoxurile
libert\]ii  la Nicolae
Steinhardt, Iulian B\icu[
scrie despre doi favori]i,
Proust [i Kafka, într-o
vreme în care nici unul
nici cel\lalt,  s-o
recunoa[tem, nu mai sînt
„în trend”. Rezult\ de-aici
un tablou, nu tocmai
simplu, al unor oameni
care au în comun n\zuin]a
de a scrie c\r]ile pe care
[i le doresc, de a-[i a[terne
pasiunile [i interesele pe
hîrtie, de a ocupa o ni[\,
uneori foarte îngust\. De
a popula periferiile literare
[i de-a le aduce la centru.
În c\r]ile lor se amestec\
în m\suri aproape egale
critica [i istoria literar\,
elemente de teorie, filozofie,
antropologie, studii sociale.
Grani]ele între discipline,

alt\ dat\ bine definite, se estompeaz\ tot
mai mult. În aceast\ linie cred c\ trebuie
înscris\, citit\ [i în]eleas\ [i cartea Romani]ei
Constantinescu, Pa[i ppe ggrani]\ - sstudii ddespre
imaginarul rromânesc aal ffrontierei, publicat\
recent la Editura Polirom.

De la bun început cred c\ s-ar cuveni
s\ fac cîteva preciz\ri. În primul rînd, se
remarc\ faptul c\ în cartea de fa]\ sînt
analizate numai frontierele [i zonele de sud
[i de est ale României. Vecinii unguri, sîrbi
[i ucraineni mai trebuie s\ a[tepte un alt
volum. Perspectiva critic\ este îns\ una
aparte. Rela]iile românilor cu str\in\tatea
nu sînt nicidecum analizate în ansamblu, la
scara politicii de stat, ci în teren, acolo unde
gardul românului [i al bulgarului chiar se
învecineaz\. Istoria mare cedeaz\ aici în fa]a
istoriilor mici, m\runte, pitore[ti [i foarte
diverse. Alb-negrul versiunilor oficiale asupra
evenimentelor trecute las\ loc multor nuan]\ri.
Cum bine spune Romani]a Constantinescu,
vorbind despre melting-pot-ul dobrogean
"nici turcii dobrogeni nu sunt chiar turci, nici
românii de aici nu sunt doar români ori
bulgarii bulgari etc., fiecare s-a alterat. C\
se ghicesc  înseamn\ c\ se recunosc ca diferi]i,
dar [i c\ (fie [i pe ghicite) se în]eleg unii
pe al]ii [i se respect\. A[adar, înseamn\ [i
c\, tot mai adesea, nu se mai deosebesc atît
de radical. Cuvintele lor s-au amestecat,
azima a trecut dintr-o mân\ în alta" (p. 111). 

O vreme am crezut c\ volumul Romani]ei
Constantinescu se înrude[te cu celebra
Borderlands/La FFrontera a Gloriei Anzaldúa.

Lucrurile nu stau îns\ a[a decît pîn\ la un
punct. Dac\ în spa]iul american (sau mai
bine zis latino-american) se vorbea mai ales
despre o anumit\ amalgamare social\,
accentul c\zînd pe identitatea (rasial\,
na]ional\, sexual\) a oamenilor, la Romani]a
Constantinescu geografia pare s\ fie în prim-
plan. Nu spun c\ în Pa[i ppe ggrani]\ nu este
vorba despre personaje în carne [i oase,
despre „metisaje balcanice”, uneori chiar
despre drame identitare, ci doar observ c\
avem de-a face aici mai degrab\ cu o fresc\
istorico-geografic\. Dac\ parcurge]i cu
aten]ie ([i, f\cînd abstrac]ie de stufoasele
note de subsol [i de referin]ele bibliografice,
cu pl\cere) volumul Romani]ei Constantinescu,
reiese limpede faptul c\ sînt mai numeroase
lucrurile care ne apropie de vecinii no[tri,
de peste Prut sau Dun\re, decît cele care ne
despart. C\, f\r\ a face compromisuri uria[e,
f\r\ ciocniri spectaculoase de mentalit\]i
[i, în general, f\r\ mult\ vîlv\, am tr\it, am
colaborat [i ne-am amestecat cu vecinii în
cea mai deplin\ lini[te.

Volumul însu[i este un exemplu de
estompare a grani]elor. Critica mentalit\]ilor
se împlete[te cu istoria literar\, existînd în
carte la tot pasul pasaje [i comentarii (uneori
extinse pîn\ la dimensiunile unui capitol
întreg) despre c\r]i [i scriitori. Se reg\sesc
aici, printre altele, Ioana lui Anton Holban,
versuri de Mihai Tican Rumano (un scriitor
despre care credeam, cu triste]e, c\ a fost
complet uitat), Arta rrefugii a lui Paul Goma,
Drumuri bbasarabene, volum mai pu]in
cunoscut al lui Sadoveanu, Rusoaica de Gib
Mih\escu. Acest peisaj surprinz\tor [i/de
pestri] este dublat vizual de reproduceri
inspirate dup\ tablourile unor pictori precum
Tonitza, D\r\scu, Petra[cu, Ion Theodorescu-
Sion, dar [i de fotografii contemporane cu
Balcicul, cu Caliacra etc.

Pa[i ppe ggrani]\ este exact ceea ce [i-a
dorit autoarea ei s\ fie. O carte-bricolaj despre
lumea grani]elor. O demonstra]ie de erudi]ie
pasionat\ (e drept, nu pentru oricine [i
pasionant\). O lectur\ compus\, numai bun\
pentru ni[te vremuri în care cititorul simte
nevoia unui num\r cît mai mare de ingrediente,
de stimuli [i de condimente literare pentru
a mai gusta pl\cerea unei c\r]i. Cred îns\ c\
totu[i, cu o mai atent\ redactare [i cu o
grupare a capitolelor [i a tematicilor, volumul
ar fi putut c\p\ta [i mai mult\ coeren]\, ceea
ce i-ar fi putut cre[te atît anvergura, cît [i
impactul.

R\zvan MMihai NN\stase, 24 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 Joc [[i aa[teptare (Editura Metafora, Constan]a).
Colaboreaz\ la Rom<nia lliterar\ [i ]ine rubrica de cronic\
a traducerilor `n Contrafort.

Romani]a Constantinescu, Pa[i
pe ggrani]\ - sstudii ddespre iimaginarul
românesc aal ffrontierei, Editura
Polirom, Ia[i, 2009, 312 pag..

metisaje balcanice

r`zvan mmihai 
n`stase

S ic\ este un om de-adev\ratelea.
A[ îndr\zni cumva s\-l numesc
erou, precum eroii benzilor desenate
ori ai pove[tilor cu tipi care se

r\scoal\ [i pe care simpatia mul]imii îi împing
de la spate s\ fac\ lucruri. Lucruri mari. Lui
Sic\ i se spune Sic\ din Baba-Ana, dup\
comuna aflat\ la doi pa[i în sudul Mizilului.
De-acolo e de fel. Acum nu mai [tiu care-i
este via]a - dar nu c\ a[ fi [tiut-o vreodat\.
Despre via]a lui Sic\ se spunea c\ era dep\[it\
net de pedepsele însumate, anii de pu[c\rie
pe care-i avea în cazier [i în tot felul de
catastife ale penitenciarelor. Pe scurt, despre
Sic\ [tiai ori c\ e la pîrnaie ori c\ s-a
întors. Dac\ era din nou în lume, ei bine,
atunci se puteau povesti mai multe despre
Sic\. 

Eu l-am v\zut prima dat\ prin anii '80.
Era monumental. E drept c\-l ajuta [i maioul
pe care-l purta, printre pu]inele articole
vestimentare pe care le suporta, al\turi de
pantalonii de piele negri mula]i pe picior.
Î[i [tia foarte bine faima, poate chiar [i-o
alimenta, oricum p\rea a-[i controla imaginea
în anii \ia ai comunismului. L-am admirat
de la distan]\ cînd l-am v\zut trecînd prin
ora[ seme], ca orice rebel care-[i caut\ o
cauz\, în caz c\ n-o posed\ deja. De cum
a ie[it din pu[c\rie vestea s-a dus repede
în ora[. L-am v\zut apoi la cîteva meciuri
ale Stelei Mizil. În tribuna mare, unde se
agitau steaguri [i uneori cîntau la o tob\
[i o trompet\ doi ]igani din Moldova care
f\ceau opriri cu comédiile lor în parcul de
lîng\ stadion, Sic\ î[i dezbr\ca din primele
minute maioul pentru a-[i scoate tatuajele
la soare. Musculatura bine definit\ îi sus]inea
minunat tiradele [i mi[c\rile de gimnast
care-i b\gau în boale pe antrenorii echipelor
oaspete, dintre toate ie[irile la ramp\
memorabil fiind schimbul de scuipa]i cu
D\nu] Lupu, cînd a fost scos din teren, pe
vremea cînd juca la Dun\rea Gala]i, un
pic înainte de-a ajunge la Dinamo. Odat\
a b\tut chiar un fotbalist de-al nostru, pe
Gic\ Greaca, pentru c\ au vîndut meciul de
acas\ cu FEPA '74 Bîrlad. Ne b\tuser\
moldovenii cu 3-2, aranjament în urma
c\ruia uzina care sus]inea echipa urma s\
primeasc\ nu [tiu ce cantitate de tabl\. Sic\
a s\rit cu gura pe juc\tori, iar Greaca, un
juc\tor scund, dar foarte tehnic, care înv\]ase
meserie de la Dobrin pe vremea cînd fuseser\
coechipieri la C.S. Tîrgovi[te, l-a luat tare:

Cine e[ti tu, m\?  A fost momentul cînd
Greaca a aflat cum stau treburile cu Sic\
din Baba-Ana.

La ceva timp dup\ întoarcerea în lume,
pove[tile cu Sic\ au început s\ ias\ iar\[i
la iveal\. Primul lucru pe care-l aflai despre
el era c\ are boal\ pe ]igani. Habar n-am
de ce nu-i suporta. La noi, în Mizil, erau
destui, cam 30%, a[a se vorbea atunci. Unii
spuneau c\ l-au v\zut c\lare [i agitînd un
fel de sabie, c\utîndu-i. S\ le înmoaie
picioarele, asta voia. Dar poate c\ n-o fi fost
sabie ce ]inea el în mîn\. Un b\], cine [tie...
Ori un cu]it ceva mai lung. Lumea e sensibil\
- mizilenii, nu mai încape îndoial\... De fapt,
la drept vorbind, în vremea aia ne a[teptam
mai degrab\ la o nou\ str\lucitoare escapad\
de-a lui Sic\ decît c\derea lui Ceau[escu.
Se pare c\ pe-atunci a fost încadrat în munc\
obligatoriu, la Coopera]ia de stat. Trebuia
introdus în produc]ie, în societate, orientat
pe linia cea bun\. Poate c\ în pu[c\rie
e[ti pus la munc\, mai înve]i una-alta de la
colegii de celul\... Pe el l-au angajat frizer
la Baba-Ana, o slujb\ în care la noi, în Mizil,
excelau ]iganii. {tiu de la taic\-miu c\
într-o vreme erau trei stabilimente pentru
aranjat p\rul. Ba chiar, ca un miracol
local, frizerii aveau [i o forma]ie de muzicu]e
sau mandoline care încînta ora[ul deseori,
dar mai ales de 1 Mai, de 23 August. Nu [tiu
cît a rezistat Sic\ în fa]a oglinzii, cu pieptenele
[i cu foarfecele în mîini a[teptîndu-[i clien]ii.
Unii poate c\ nu se tundeau - chelio[ii. Al]ii
poate c\ preferau Mizilul, cu frizerii profesioni[ti
cu care de altfel mai discutai [i fotbal -
mai to]i erau dinamovi[ti. {i la urma urmei
Baba-Ana nu e decît o comun\. Îi mai r\-
mîneau copiii. Nu de pu]ine ori intra în clase,
cîte or fi fost în vremea aia la Baba-Ana, [i
întrerupea profesorii, care nu crîcneau,
pentru a-[i alege mu[terii la nimereal\: B\,
tu, tu, tu [i cu \la micu', dup\ ore v\ prezenta]i
s\ v\ tund!  Plictisitoare meserie. Din spaim\
a ora[ului s\ devii o sperietoare a copiilor
[i poate c\ nici m\car atît... De tuns te tundeai
oricum, nu prea aveai sc\pare.

Nu [tiu cît o fi ]inut distrac]ia asta [i care
îi e ordinea printre pove[tile pe care i le [tiu.
Prefer s\ cred c\ s-a gîndit din nou la
ceva m\re] imediat dup\ ce a abandonat
frizeria. De pild\, tîlh\ria la drumul mare.
La drumul mare [i la drumul spre mare,
de fapt. Femeia lui, lumea vorbea ca despre
o concubin\, f\cea autostopul, iar dup\ ce

ccoossmmiinn
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D up\ romanul Întâmpl\ri lla mmarginea
lumii (Cartea Româneasc\, 2007),
Cosmin Per]a, voce pe care cititorii
de literatur\ nou\ o pot recunoa[te

deja cu u[urin]\, a revenit în vara aceasta
la poezie, cu dou\ plachete aparent extrem
de diferite: Bocete [[i jjelanii (carnet în colec]ia
„Biblioteca de poezie”) [i B\trânul. OO
divin\ ccomedie (Editura Charmides, cu 8
ilustra]ii de Adrian Sandu). Prima mizînd sut\
la sut\, asumat, pe exhibarea cîtorva evenimente
biografice deloc luminoase, a doua sub forma
unui experiment literar comico-absurd-
suprarealist, ambele plachete constituie, la
o privire mai atent\, un acela[i discurs îndîrjit,
dar în]elept, dinspre tinere]e despre îmb\trînire,
b\trîne]e [i moarte.

În Bocete [[i jjelanii, protagonistul este,
surprinz\tor, un b\rbat tîn\r, „puternic [i
tîn\r“, îns\ jelania lui nu seam\n\ de exemplu
cu aceea din Tristele exilatului poet antic
Ovidius: felul cum sînt a[ezate în vers amintirile
(„ca iarba uscat\,/ numai ce le ostoie[ti la foc
domol [i dispar”) devine la fel de important
ca [i ele, iar poemele-bocete [i jelanii se
transform\ în poeme despre cum s\ scrii, din
postura de b\rbat tîn\r, „puternic [i tîn\r“,
bocete [i jelanii : „S\ mi se ierte triste]ea [i
neîndemânarea,/ melancolia [i lamenta]ia,
sunt doar un om gol,/ umplut doar de vorbele
pe care le spune/ în mometul acesta”,
„Apoi m-am îndep\rtat de toate acestea./
«Repeti]ia e figura de stil a omului mort»,/
deci iat\, deci iat\:/ peste pieptul meu un cal
mort,/ peste pieptul meu/ sudoarea mea
ca o încreng\tur\ de ieder\.” 

Am remarcat în primul rînd, în consecin]\,
la poemele de aici ceea ce de obicei se nume[te
stilul: fraze lungi, cumva t\r\g\nate, repetitive,
uneori împiedicate [i iar reluate, l\sate s\
curg\ aglomerat [i, în sfîr[it, t\iate de concluzii
a[ezate în ni[te structuri sintactice contorsionate
pe care nu le-am mai întîlnit în poezia ultimilor
ani: „{i acum: st\team unul lâng\ altul, apa
era rece, [tiam/ [i col]uri de ghea]\ se puteau
ghici prin întuneric./ Am pus primul picior [i
apa a urcat pân\ la coaps\/ [i el a venit dup\
mine/ [i am trecut [i-am urcat,/ în fa]\ era
noaptea [i câteva lumini]e/ [i noi eram tot
mai înfrigura]i,/ dar nu mai era mult,/ eram
deja aproape,/ [i-apoi, noi niciodat\ n-am
avut nimic de pierdut.”; „Mare e soarele când
ajunge aici, pe p\mânt,/ s\ topeasc\ z\pada,/
mare [i bun”; „Mama a z\bovit mult în mintea
mea/ de[i ea plecase înc\ de când m-a n\scut,/
tata era o poveste cu înstr\ina]i,/ cu fragi [i
ciuperci s\lbatice, cu ierburi de sticl\/ pe care
o spuneam rareori/ [i numai pentru a m\
încuraja,/ în rest, lumea ce era delicioas\,/
de[i cu adev\rat eu lumea nu am iubit-o cum
trebuia.”; „Soare, var\ [i ploaie, iarba
cre[te enorm în astfel de timpuri, dar nimeni
a-[i mai aminti n-ar putea.”  

B\trânul. OO ddivin\ ccomedie este un...
obiect poetic în sine, neasem\n\tor, a[ spune,
cu nici un alt volum de poezie pe care îl cunosc:
un dantesc excurs prin lume, Iad [i Rai, încadrat
de opt ilustra]ii suprarealiste [i pavat cu rime,
cu giumbu[lucuri lexicale [i cu ritmuri de
toate felurile, pe urmele b\trînului cu urm\toarele
semnalmente: „B\trânul are o fire ciudat\,/
î[i îndeas\-n urechi [omoioage de vat\./
Seara, când e foarte-foarte sictirit/ î[i bag\
nasul într-un ibric potrivit/ [i-[i ia ceva de
citit.// B\trânul e mic, cam cât o c\p[un\,/
zi de zi m\nânc\ o jum\tate de lun\./ Se mai
întâmpl\ uneori, diminea]a,/ s\-[i amestece
în dulcea]\ m\trea]a.// Nu e b\trânul ca toat\
lumea,/ în el arde cu par\ genunea./ Dintr-un
buzunar ascuns, de la spate,/ scoate o ditamai

drujba, frate.” Afl\m, urm\rind povestea
cu aten]ie, c\ acela[i b\trîn sufer\ de fapt de
o boal\ care-l transform\ într-un mort viu,
dependent de morfin\, [i c\ „baba” lui a ajuns
deja în... via]a de apoi. 

Impresia general\, pentru care volumul
mi s-a p\rut atît de special, este a unui num\r
de scamatorie n\scocit ad-hoc, nu f\r\ resorturi
anterioare foarte serioase: dup\ aten]ia
stilistic\ [i dup\ gravitatea tonului din Bocete
[i jjelanii, u[urin]a cu care cuvintele de aici se
atrag unele pe altele, sonorit\]ile simple, de
multe ori de cîntec popular, [i rîsul, de multe
ori stîrnit de glume deocheate, pot p\rea un
pur joc filologic, un capriciu [i o r\suflare
u[urat\. Îns\ chiar dac\ autorul ar ]ine s\ ne
ghideze spre o astfel de cheie de lectur\,
nu cred c\ ne putem l\sa în[ela]i: din cînd în
cînd g\sim [i rînduri ce dau zdrav\n de gîndit:
„Nebunia e o form\ de certitudine/ dup\
ce iei suficient\ altitudine.”, „Prin ochiul
b\trânului se vede direct în ochiul b\trânului”,
„B\trânul st\ pe paji[te
[i prive[te cerul./ El
e în Rai, dar cerul e
departe”, „Moartea
e ceva p\c\tos,/ e ca
o sup\rare ce nu se
termin\/ [i mie îmi
place s\ fiu virtuos/
a[a c\ o temperez cu
morfin\”. Cosmin
Per]a se joac\, într-
adev\r, [i de-a
literatura sau cu
literatura: în Iad, spre
exemplu, ca în
originalul dantesc,
dar în [ag\, b\trînul
întîlne[te tot felul de
figuri celebre - dom-
nul Sinatra, Paso-
lini Paolo, fa]a chinuit\
a lui Musil, monsieur
Todorov, domnul
Kossuth, istericul,
albastrul Chagall,
Ferlinghetti înghi]ind
finetti,  Seamus
Heaney, Bin Laden,
Saddam Hussein, Fidel
Castro, Idi Amin,
fantastul Phi-lip K. Dick [i al]ii; îns\ toate
acestea func]ioneaz\ ca o perdea de fum sau
cîteva mi[c\ri abile cu mîinile menite s\ distra-
g\ aten]ia publicului de la... manevra în sine
a num\rului de iluzionism.

Dac\ B\trânul. OO ddivin\ ccomedie este,
cum am spus, un obiect poetic rotund [i foarte
spectaculos, care nu ar putea fi nici amendat
[i nici îmbog\]it, poate c\ Bocete [[i jjelanii ar
fi avut înc\ [i mai mult\ pregnan]\ dac\ ar
fi fost un proiect de mai mare amploare: ar
fi fost interesant de urm\rit pe spa]ii mai mari
stilul acela despre care vorbeam la început,
foarte bine adecvat titlului. Împreun\ îns\,
cele dou\ volume noi ale lui Cosmin Per]a
arat\, cum am mai observat [i în alte cazuri,
c\ [i discursul tîn\r ([i poate mai ales el) despre
mult-temutele teme mari ale literaturii din
toate timpurile este cît se poate de demn de
luat în seam\ atunci cînd e cînt\rit cu aten]ie,
asumat [i afi[at ca atare.

Marieva IIonescu, 24 de ani, masterand\ `n Studii
literare române[ti la Facultatea de Litere din Bucure[ti.
Este prezent\ în antologiile Rimbaud 22006 [i Rimbaud
2007 ale tinerilor poe]i de expresie francez\, publicate
la Maison dde ppoésie, Paris. A tradus din limba francez\
romanele Incest [i Rendez-vvous, de Christine Angot.
Coautoare a romanului colectiv Rubik.

Cosmin Per]a, B\trânul. OO ddivin\
comedie, 2009, Editura Charmides,
cu 8 ilustra]ii de Adrian Sandu.

ma[inile opreau el ie[ea din porumb, din
b\l\rii, urcau amabili în spatele [oferului
[i lovitura era ca [i consumat\. Uneori
ajungeau pîn\ pe litoral unde d\deau mai
multe lovituri. 

Era var\ cînd în ora[ s-a dus vestea
prinderii lui Sic\. Mili]ia îi aranjase o capcan\,
o adev\rat\ ambuscad\, din care eroul nostru
n-a reu[it s\ scape. P\rea s\ aib\ de b\tut
vreun record, cel cu mai mult de-o via]\
datorat\ penitenciarelor. Atunci a fost
împu[cat în picior, iar eu mi-am închipuit
c\ tocmai în rotul\ îi intrase glon]ul. Pe
drumul spre Buz\u cic\ se întîmplase
încercuirea. Am auzit apoi c\ în ora[, pîn\
s\ fie prins, mai avusese ceva r\fuieli cu ni[te
]igani pe care-i jucase în picioare, pe
fica]i. Îi zbor[ise r\u. Toate pove[tile
astea, a[a cum erau spuse atunci, f\ceau o
impresie grozav\. Tr\iam aproape o lun\
cu zvonurile, cu lucrurile noi pe care fiecare
le aducea, cu alte [i alte leg\turi la marea
istorie a lui Sic\ din Baba-Ana. Pîn\ la urm\
nu din a[a ceva tr\ie[te un ora[ ca Mizilul?

Mi l-am reamintit anul trecut, dup\ o
lung\ perioad\ de uitare, cînd eram la o
bere cu amicul R., care e o tolb\ de pove[ti,
parte dintre ele înflorite, a[a cum îi st\ bine
oric\rui povestitor. Îmi spusese: Aaaaa, stai
s\ vezi cum m-am întîlnit eu cu Sic\. Eram
la Ploie[ti, în Gara de sud, m\ preg\team s\
m\ urc în trenul de Mizil, [i m\ strig\ unul
care mergea [chiop\tînd, m\, b\iatule, aju-
t\-m\ [i pe mine s\ urc, [i i-am luat geanta,
l-am ajutat [i ne-am a[ezat amîndoi pe
aceea[i banchet\. Eu am v\zut c\ de la un
moment dat în vagonul nostru începe s\ se
agite lumea. Am mai mers la veceu, una-
alta, [i-am auzit tot vorbindu-se Sic\-Sic\-
Sic\. Vorbeau \[tia din jur de mi s-a f\cut
fric\. El era. Eu nu-l cuno[team decît din
auzite. {i ce m\ fac acum? Am revenit la locul
meu, cred c\-[i d\duse seama c-am aflat
cine e, [i-mi zice, auzi, tinere, ia bag\ mîna
în geanta aia, vezi c\ am acolo dou\ beri,
[i-mi arat\ geanta pe care i-o urcasem eu
pe gr\tarul de bagaje. Bag mîna [i dau de
ceva moale, cu p\r. Da' ce-i aici, îl întreb. Un
cap de om. Am r\mas masc\. A tras apoi
fermoarul [i din geant\ a s\rit o pisic\. Zicea
c\ a luat-o cu el în pu[c\rie cînd era mic\,
a crescut-o acolo, a dresat-o, a f\cut ni[te
demonstra]ii în vagon, mi-a povestit despre
Regele Mihai, citise mult în pu[c\rie [i am
ajuns în sfîr[it [i la Mizil. Am r\suflat u[urat.
El, recunosc\tor. Îmi zice, uite, pentru c\ 

m-ai ajutat, te invit desear\ la o bere, am
auzit c\ a ap\rut un bar nou, Grizzly. Îi pl\cuse
de mine, a v\zut c\ a putut s\ mai discute
una-alta... Mai citisem [i eu... Am zis da, c\
pîn' la urm\ nu m\ durea gura [i pe sear\
chiar am ajuns acolo. Nici eu nu [tiu cum de
m-am hot\rît s\ m\ duc. Sosisem înaintea
lui [i eram la mas\ cu Teddy, cu George,
cu Bogdan dinamovistu' la o bere, cînd a
ap\rut [i Sic\. S-a a[ezat la masa noastr\
[i dintr-una-ntr-alta [i el tot cu pisica aia.
Bogdan îi zice la un moment dat, nea Sic\,
da' cum ai f\cut de-ai dresat-o a[a de bine?
Atunci i-a spus Sic\, ia întinde mîinile, Bogdan
le întinde [i Sic\ îi prinde mîinile cu ni[te
c\tu[e. A r\mas Bogdan masc\, o cam b\gase
pe mînec\, tot barul se uita la masa noastr\.
Îl [tii pe Bogdan, c\ e mare, masiv, cine
nu-l [tie... St\tea a[a, mielu[el, cu c\tu[ele
pe mîini [i nu avea curaj s\ fac\ absolut
nimic. Pe urm\ i le-a scos [i l-a-ntrebat, auzi,
da' ce bei tu acolo? Ap\, [ti]i, nu prea am
bani, sînt student... {i a scos Sic\ bani, i-a
comandat lu' Bogdan ceva de b\ut ca lumea.
Avea haiducia-n el. La vreo lun\, tot la Grizzly,
m-am nimerit acolo cu Teddy cînd era
Sic\ cu femeia lui la o mas\. Era cam întuneric
în Grizzly. Se nimeriser\ acolo [i ni[te ]igani,
ni[te namile care, una-dou\, au început
s\-l umileasc\. Îi spuneau c\ în timpu' cît a
stat el la zdup au mai ap\rut [i al]ii pe
felie, c\ el nu mai e ce-a fost... O juma' de
or\ au stat cu gura pe el, iar el nu zicea nimic.
La un moment dat s-a ridicat femeia lui, s-a
dus pîn\ afar\ [i s-a întors cu o bît\ camuflat\
într-un ziar. I-a adus-o la mas\, Sic\ a stat
de-a mai b\ut un coniac [i s-a pus apoi cu
b\taia pe ei. Pe unu l-a l\sat f\r\ rotul\,
\l\lalt a zbughit-o. S\rea sîngele trei metri.
A plecat [i Sic\ destul de repede, pentru
c\ într-o juma' de or\ au venit vreo 40-50
de ]igani cu furci [i cu topoare s\-l taie.
{tii cum era Sic\, avea el o boal\ pe ]igani. 

Cosmin MManolache, 35 de ani, scriitor, muzeograf la
Muzeul }\ranului Român. A publicat romanul Ce ffa]\
cumplit\ aam, Editura Polirom, 2004, [i a colaborat la
volumele colective Arca llui NNoe. DDe lla nneolitic lla CCoca-
Cola (2002, 2008); Anii ''80 [[i bbucure[tenii (2004);
Povestiri mmici [[i mmijlocii (2004) - al\turi de Sorin Stoica,
C\lin Torsan [i Ciprian Voicil\; Cartea ccu EEUri (2005)
- cu Sorin Stoica, C\lin Torsan, Roxana Moro[anu [i
Ciprian Voicil\; Îngeri, zzmei [[i jjoim\ri]e. MMitologie
popular\ ppe îîn]elesul ccopiilor (2008) - al\turi de Carmen
Mihalache, Ana Pascu [i Ciprian Voicil\. A coordonat
o serie de c\r]i tematice editate de M}R. În septembrie
2007 a fost invitat, al\turi de Dan Sociu, la Festivalul
Interna]ional de Literatur\ de la Berlin.
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C înd All India Radio anun]\ sosirea
primului ministru chinez în ora[ul
Bangalore, unul dintre numero[ii
s\i locuitori ia imediat hot\rîrea

s\-i scrie politicianului asiatic pentru a-l
familiariza cu realit\]ile Indiei, atîta timp cît,
se justific\ el, adev\rul despre ce se petrece
în ]ara asta nu-l va afla niciodat\ de la omologul
s\u indian sau de la oricine altcineva din
anturajul s\u. Ini]iativa acestui locuitor,
azi un antreprenor de mare succes, cîndva
un pîrlit servitor în casa unei familii indiene
bogate, este cu atît mai îndrept\]it\ cu cît
Excelen]a-Sa, domnul Wen Jiabao, chiar î[i

manifestase dorin]a de
a avea o întîlnire cu
un grup de antreprenori
indieni pentru a afla
care este cheia succesului
lor astfel încît antrepre-
noriatul chinez, insufi-
cient dezvoltat, s\ poat\
lua avînt [i în ]ara lui
Confucius.  

A[a începe romanul
lui Aravind Adiga, un
nume care are toate
[ansele s\ devin\ la fel
de cunoscut ca Salman
Rushdie, Arundhati Roy
sau Rohinton Mistry,
atîta timp cît Tigrul aalb,
cartea sa de debut,
primea în 2008, [i pe
bun\ dreptate, mult
rîvnitul premiu Booker
pentru literatur\. 

Chiar cunoscînd
acest lucru, nu eram

preg\tit pentru un roman de o asemenea
for]\, de o asemenea anvergur\, atît de dur,
de cinic, de iconoclast, atît de subtil [i în
acela[i timp atît de direct, care, sub pretextul
celor [apte scrisori expediate de Ashok
Sharma, alias Balram Halwai, alias Munna,
distinsului s\u intelocutor, consemneaz\,
prin simpla istorisire a vie]ii acestuia,
toate ororile, nelegiuirile [i f\r\delegile ce
se petrec în spatele cartierelor de lux ale
Indiei moderne, IT-izate, o lume în continuare
extrem de polarizat\, a Întunericului [i Luminii,
a celor s\raci (lipi]i p\mîntului) [i a celor
(putred de) boga]i, a Sclavilor [i St\pînilor,
a celor care se nasc [i mor Sclavi [i a celor,
foarte pu]ini, care reu[esc s\ se elibereze

din marele Cote] de P\s\ri al castelor [i
claselor sociale pentru a ajunge în vîrful
piramidei. 

O, [i ce mai seam\n\ realit\]ile lor cu
realit\]ile noastre! Cît de mult aduce Bangalore
cu Bucure[tiul, cît de mult se aseam\n\
mallurile lor cu ale noastre, outsourcing-ul
lor cu al nostru, St\pînii din SUV-urile lor
cu St\pînii din SUV-urile noastre, dar [i
spitalele semi-abandonate în care oamenii
vin ca s\ moar\, satele cu familii mari în care
principala surs\ de venit e o vac\,  autobuzele
[i trenurile supraaglomerate, mizeria uman\
[i mizeria produs\ de oameni, praful, indolen]a...
Am citit o carte despre India [i în fa]a ochilor
mi s-a perindat România. Aceea[i corup]ie
endemic\, acelea[i promisiuni electorale,
ve[nic neonorate, aceea[i manipul\ri, acelea[i
interese meschine, aceea[i nep\sare, aceea[i
arogan]\, aceea[i opulen]\ sfid\toare, aceea[i
umilin]\, aceea[i neputiin]\, aceea[i frustrare,
acelea[i scene incredibile la grani]a dintre
macabru [i suprarealist. Am citit o carte
despre India [i în fa]a ochilor mi-a ap\rut
România, o Românie grotesc\, stranie dar
extrem de familiar\, o Românie hidoas\,
puturoas\, profitoare, lipsit\ de scrupule,
care-]i rîde [tirb în nas ori de cîte ori îndr\zne[ti
s\ speri c\ lucrurile ar putea s\ se schimbe. 

Un roman epistolar, o autobiografie, o
parodie a manualului de reu[it\ în via]\, o
confesiune,  o satir\ acerb\ adus\ status-
quo-ului indian, Tigrul aalb este mai presus
de toate o carte trist\ plin\ de umor, un umor
sec, fascinant, contagios, umorul celui
care [tie c\ nimic nu se va schimba vreodat\
a[a încît dac\ nu vrea s\ înnebuneasc\ va
trebui s\ rîd\, din ce în ce mai tare [i din ce
în ce mai mult, [i mai des, despre tot, despre
orice, pîn\ ce hohotele de rîs vor acoperi
plînsul con[tiin]ei, anihilînd-o pe deplin. 

Închei aici dar nu înainte de a îndr\zni
s\ fac o timid\ recomandare Editurii RAO
[i anume aceea de a tip\ri numele traduc\torului
[i pe pagina de titlu, a[a cum se procedaz\
de regul\, [i nu doar pe pagina tehnic\,
îngr\m\dit, minuscul, ca [i cum aceasta n-ar
conta, ca un am\nunt nesemnificativ ce poate
fi u[or trecut cu vederea.   

Florin IIrimia, 33 de ani, asistent doctor la Catedra
de limba [i literatura englez\ a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza" din Ia[i. ~i place s\ scrie [i s\ citeasc\.
Uneori s\ traduc\. Colaboreaz\ la Dilemateca, DDilema
Veche, OObservator ccultural [i Suplimentul dde ccultur\.

florin irimia
cc`̀rr]] ii   ttrraadduussee
Rom‰nia, numele t`u e India

Aravind Adiga, Tigrul aalb, traducere
de Irina Iacobescu, RAO Publishing
House, 2009, 283 pag.
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...E undeva aproape, sîmb\ta sau duminica, în Bucure[tiul pe care
Ceau[escu n-a apucat s\-l fac\ una cu p\mîntul. M\ urc în ma[in\, pun
Sunrise Avenue discret, s\ nu bubuie boxele [i geamurile s\ nu onduleze
ca-n Matrix, apoi m\ îndrept spre Cotroceni. La stopuri, scot capul afar\

ca un cocker [i caut r\coarea printre dungile de aer înc\rcate cu diesel [i f\r\ plumb. 
Parchez lîng\ biserica Elefterie [i las guma de mestecat în primul co[ de gunoi.

În jur, str\zile mele preferate, cu nume de doctori [i de savan]i (Lister, Pasteur, Davila,
Koch, ba chiar [i-un Manolescu Nicolae). Soarele fractal, de Van Gogh potolit în
ce]urile lui Turner, decupeaz\ ceea ce caut: crengile g\lbui ale ar]arilor, brîurile
caselor interbelice, borcanele de [erbet din geamuri, motanii somnoro[i de pe gar-
duri, mirosul de struguri peste zidurile ciobite în ocru sau c\r\miziu, o bunicu]\ privin-
du-m\ suspicios din spatele perdelei, iedera c\]\rat\ pe balcoanele vene]iene,
felinarele îmbr\cate în fier forjat, mirosul de frunze uscate [i iarb\ r\coroas\, lini[tea
cuminte a gr\dinilor l\sate în paragin\. 

Dincolo de por]i [i u[i, mecanismele simple ale vie]ii tic\ie cu precizia unui
Breguet: respira]ii, t\ceri, bîzîitul unui televizor, plînsul unui copil, o ceart\ între doi
so]i. Privirea trece mai departe, urm\re[te curgerea zecilor de litri de sînge prin vene
[i artere, pulsa]ia meningelui, zvîcnirea aritmic\ a miocardului. Corpurile se vor pierde
[i ele în fî[iile de praf ale camerelor, fantome t\cute bîntuind prin paginile Hortensiei
sau ale lui Holban.  

Ion MManolescu are 40 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 (Alexandru, Editura Univers, 1998; Derapaj, Editura Polirom,
2006).

derapaj
toamna mea
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One Man Show

cristina 
chevere[an

Richard Ford, Ziua
Independen]ei, traducere
din englez\ de Iulia Gorzo,
Editura Humanitas Fiction,
2009, colec]ia "Raftul
Denisei" , 448 pag.

O s\pt\mîn\ în via]a unui om:
aceasta ar fi varianta minimal\
de rezumat pentru un roman
emblematic al deceniului trecut

în America. La mijlocul anilor '90, Richard
Ford public\ o continuare a deja apreciatului
Cronicar ssportiv. A doua în „seria Bascombe”,
Ziua IIndependen]ei devine un fenomen:
prima carte care cî[tig\ simultan dou\
dintre cele mai prestigioase distinc]ii în
domeniu - premiile Pulitzer [i PEN/ Faulkner.
Ea preia un personaj consacrat, urm\rin-
du-l într-o nou\ etap\. Dac\ ini]ial Frank
Bascombe ap\ruse drept jurnalist ce se
str\duia s\-[i observe semenii în timp
ce-[i înfrunta propriile crize (moartea unui
fiu, destr\marea c\sniciei etc.), de acum a
renun]at la veleit\]ile scriitorice[ti. Deconcertat
de plecarea fostei so]ii în Connecticut (unde
î[i reface via]a al\turi de copii [i de un alt
b\rbat), alunecînd spre o vîrst\ mijlocie
a jum\t\]ilor de m\sur\, Frank î[i descoper\
talentul de agent imobiliar [i î[i practic\
noua meserie în Haddam, New Jersey.

Evenimentul-nucleu al romanului este
celebrarea Zilei Independen]ei, s\rb\toare
definitorie a spiritului [i a valorilor americane.
Weekendul de 4 iulie 1988 ar trebui s\
prilejuiasc\ o emo]ionant\ [i relaxant\
reg\sire pentru tat\ [i fiu. Paul, adolescent
inadaptat, are îns\ probleme de comunicare
[i de comportament. Recent a intrat [i în
conflict cu legea, episodul u[or ridicol fiind
redat ca atare. Deloc surprinz\tor, îndelung
pl\nuita escapad\ „între b\ie]i” e sortit\
unui e[ec r\sun\tor, în ton cu profilul
personajelor [i, probabil, cu a[tept\rile
cititorului. A nu se în]elege, totu[i, c\
romanul e dedicat rat\rilor [i rata]ilor. Mai
degrab\ dilemelor, întreb\rilor, resemn\rilor,
asum\rilor. Richard Ford adun\ martori la

eforturile lui Frank de a „exista” pur [i
simplu, de a rezista în felul s\u pasiv-
meditativ fiec\rui tip de provocare [i
tulburare, de a-[i crea o zon\ a suficien]ei,
a comfortului relativ, în care s\ poat\ p\rea
acceptabil ca tat\, ca partener, ca profesionist.

Într-un interviu despre elaborarea c\r]ii,
scriitorul explica par]ial mecanismul acelui
tip de gîndire ce prinde trup [i glas în Frank
Bascombe: „Îmi pl\cea foarte mult melodia
lui Bruce Springsteen, Independence DDay,
un cîntec trist al fiului c\tre tat\; mai ales
versul - Ia-]i simplu r\mas bun; e ziua
independen]ei ! Nu realizasem niciodat\
c\, în sensul cel mai conven]ional, independen]a
înseamn\ a-]i lua adio, a pune distan]\
între tine [i ceilal]i, a le ie[i din orbit\.
Întrebîndu-m\ dac\ trebuie s\ fie a[a, m-am
gîndit s\ scriu despre asta, s\ v\d dac\
a[ putea s\ g\sesc un alt sens; dac\
independen]a ar putea însemna de fapt
libertatea de a intra în contact, nu cea de
a te separa. Oricine poate rupe leg\turi.
M\ intereseaz\ întotdeauna ce se întâmpl\
dup\  ie[irea cuiva pe u[\. Ce face ulterior”.

Existen]a agentului imobiliar pare o
post-via]\ plasat\ într-un dup\  generalizat;
provocarea rezid\ în lupta cu umbrele
ce-i invadeaz\ spa]iul privat. Tranzi]ia
prelungit\ nu are îns\ nimic în comun cu
eroismul sau cu fermitatea unei declara]ii
de independen]\. Ford urm\re[te banalul
cu ochii larg deschi[i; Bascombe procedeaz\
la fel. Nu ac]iunea va capta aten]ia cititorului
obi[nuit cu pove[ti ale suburbiei americane,
ci revenirea protagonistului la nivelul de
plutire: mai degrab\ prin exerci]ii de
observa]ie [i de autocontrol decît prin fapte
concrete. Diferen]a dintre concizia spuselor
[i nuan]ele discursurilor interioare, abisul
dintre aparen]ele p\strate [i tr\irile irosite,

incongruen]a dintre palpabil [i imaginabil:
sînt mici furtuni private, nesemnificative
în lumea a c\rei contabilitate se face tr\gînd
linie sub realiz\ri. Sînt „fenomene naturale”,
pe care Frank le analizeaz\ pe m\sur\ ce
le remarc\ sau le experimenteaz\.

Richard Ford exploreaz\ multitudinea
de conexiuni posibile în contextul aparent
restrîns al unei perioade din via]a unui om.
Indivizi cu care interac]ioneaz\ personal
[i profesional, tipuri de rela]ie, reac]ii [i
emo]ii aferente, dorin]e reprimate [i impulsuri
incontrolabile. Standarde, modele, limit\ri
[i frustr\ri ce ]in de apartenen]a la o societate
[i la un moment istoric. Nimic nu scap\
unui stilist ce înnobileaz\ monotonia. De[i
în spatele relat\rilor stau drame surde,
discrimin\ri [i violen]e ce nu apar în
diapozitivele Americii f\r\ cusur, lament\rile
nu-[i au locul în Ziua IIndependen]ei. Lui
Ford îi sînt mai la îndemîn\ tragi-comicul,
aluzia, elipsa; confruntarea direct\ sau,
dimpotriv\, medita]ia îndelungat\, interogarea
mut\ a unui univers ce refuz\ s\-[i opreasc\
mersul, indiferent de circumstan]e. Perfect
articulat\, p\trunz\toare, autentic\, vocea
lui Frank Bascombe este adev\rata protagonist\.
Oper\ a unui autor cu impecabil sim] al
m\surii [i cu obi[nuin]a formul\rilor
memorabile, ea pune în mi[care one-man-
show-ul minu]ios regizat. Avea s\ se întoarc\
aproape un deceniu mai tîrziu, în 2006,
odat\ cu noul roman din serie, The LLay
of tthe LLand.

Cristina CChevere[an are 31 de ani, este lector la Catedra
de Englez\ a Universit\]ii de Vest din Timi[oara.
Traduc\toare, critic literar, cronicar al revistei Orizont,
doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii
[i cronici [i a trei c\r]i traduse, ultima împreun\ cu
{erban Foar]\.
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L e ur\sc. Sînt 3 [i sînt cele mai pisicoase
mî]e. {tiu s\ [antajeze cu cel mai
dulce tors, combinat cu ni[te sunete
ca de bebelu[. Le-am salvat de la

moarte [i se pare c\ adev\rul c\ cel pe care-
l salvezi de la moarte te va urî toat\ via]a nu
e întrecut decît de cel c\ [i tu ajungi s\-l ur\[ti.
Sau s\ le ur\[ti: pe Pisi, pe Disi [i pe Trisi.
Le ur\sc pentru c\ în ciuda faptului c\ m-am
hot\rît s\ nu le p\strez cu nici un chip, pe
zi ce trece v\d cum hot\rîrea mea sl\be[te
în fa]a celor mai frumo[i ochi [i a celor mai
dulci ([i tic\loase) miorl\ituri din lume. Le
ur\sc pentru c\ au înv\]at mult prea repede
s\ fac\ la l\di]\ [i pentru c\ au sc\pat mult
prea repede de purici, [i deci nu am nici un
motiv întemeiat s\ le ur\sc, [i asta m\ scoate
din min]i: c\ ce e mai bun din ele scoate ce
e mai r\u din mine. Asta nu poate s\ fie
dragoste, nu? Înseamn\ deci c\ e ur\. Le mai
ur\sc pentru c\ am senza]ia c\ m\ tîmpesc
în preajma lor, c\ prefer s\ m\ joc cu ele în
loc s\ citesc o carte, c\ m\ ajut\ s\ fiu [i
mai nesociabil\ pentru c\, nu-i a[a, trebuie
s\ stau acas\ s\ am grij\ de pisici (de[i se
descurc\ mai bine f\r\ mine), [i pentru c\
de cînd le am îmi rezolv triste]ile printr-un
mîngîiat [i dou\ mieun\turi în loc s\ defulez,
ca pe vremuri, prin scris. Le mai ur\sc pentru
c\ de la o vreme prietenii nu m\ mai întreab\

ce mai fac, ci doar ce mai fac pisicile. Le ur\sc
pentru c\ [i atunci cînd le iubesc nu m\ prefac
peste noapte în Cortazar. Le ur\sc pentru
c\ pot s\ doarm\ toat\ ziua [i s\ fie l\udate
[i iubite ([i) pentru asta. Le ur\sc pentru c\
sînt iubite tocmai pentru defectele lor
(una e cam alintat\, alta cam curvuli]\ [i a
treia cam prostu]\). Le ur\sc pentru c\ sînt
geloas\ c\ primesc mai mult\ afec]iune [i
mîngîiere decît mine. Le ur\sc pentru c\
au surori cu care s\ se joace, ceea ce eu n-
am avut cînd eram mic\. Le ur\sc pentru
c\ din cauza lor am ajuns s\ scriu unul dintre
acele spamuri cretine cu pisici dr\gu]e caut\
st\pîn. {i tocmai la Noua lliteratur\. Vreau
s\ le despart. Dac\ ave]i nevoie de cineva
pe care s\-l urî]i [i care totu[i s\ fie dependent
de voi (asta d\ senza]ia de putere absolut\,
v-o jur) [i care s\ v\ strice reveriile intelectuale
f\cîndu-v\ ziua mai frumoas\, sînt dispus\
s\ le dau. M\car pe 2 din 3. Pe bune. Pentru
detalii [i, evident, poze,
mariapursisimplu@yahoo.com. 
V\ rog!

Maria MManolescu, 28 de ani, masterand\ în  playwriting
la UNATC. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului
dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa With aa llittle hhelp
from mmy ffriends. Debut editorial: Halterofilul ddin VVitan,
Editura Polirom, 2006. În 2007, la Teatrul foarte Mic s-a pus
în scen\ piesa Sado-MMaso BBlues BBar, în regia Gianinei
C\rbunariu.

nesigurantze
pentru iubitorii de pisici
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e po]i dibui printr-o perdea ars\ de razele soarelui? Acelea
care o pleznesc timp de trei luni pe an. Prin slinul care îi
[tirbe[te frumuse]ea [i apretul.

V\ pot spune ceea ce mi se dezv\luie mie, acum, prin
ochiurile magice ale unei z\vese, una n\scut\ din priceperea femeii
r\bd\toare sau din elanul nest\vilit, func]ionînd ca norm\, al unei
ma[ini n\scocite pentru a[a ceva.

V\d ni[te ma[ini parcate. A[teptîndu-[i cumin]i [oferii. Hodinin-
du-se ca dul\ii dup\ o zi întreag\ de h\ituit. Automobile albe.
Albe [i negre. Se ascunde [i în am\nuntul \sta un complex, unul
de inferioritate, acela de care suferim în ]ar\, în general - de[i discu]iile
prea vaste nu îmi spun niciodat\ nimic -, unul care ne face s\ ne ferim
de orice explozie public\. O ma[in\ ro[ie atrage aten]ia. Mai bine
s\ ne scurgem pe carosabil, ca [erpii, ca lighioanele nop]ii, pe ascuns.
Tîrî[. Ma[ini albe [i negre. Impersonale. Aseptice. Care nu spun nimic.
Diferen]a dintre un Trabant alb [i un mer]an  de aceea[i culoare -
chiar dac\ albul nu este definit drept culoare! - este una infim\.
Aproape inexistent\. De nedefinit.

Ce mai v\d? Mai v\d buc\]ile de gresie care înnobileaz\ o
curte interioar\. Dumnezeu [tie de ce, lucrurile astea, cum sînt
parchetul, faian]a [i gresia dau impresia de elevat. De fapt\ dus\
pîn\ la cap\t. De ciclu încheiat.

O raz\ de soare scald\ toate aceste c\c\]i[uri. Le confer\ o
frumuse]e aparte, un farmec imposibil de neobservat. Se scurge
generoas\ pe capota unei ma[ini albe, se uit\ cruci[, f\cîndu-ne s\
rîdem, între farurile unei camionete negre, dup\ care lînceze[te,
ca o lehuz\ ostenit\, printre fragmentele de piatr\ cenu[ie.

Un gard mai v\d. Unul metalic, impun\tor. Necru]\tor. Unul
definind limitele, acelea despre care matematica are decen]a de a
spune cu totul [i cu totul alte lucruri. C\tre limt\ po]i numai s\ tinzi.
Atingerea ei este un paradox. Între via]\ [i moarte se g\se[te aceea[i
pieli]\, acela[i himen care se g\se[te între orice altfel de lucruri bine
definite. Stratul acela superficial, pojghi]a aceea miraculoas\, venind
din dou\ lumi dar neputînd vorbi despre nici una dintre ele.

O pizd\ am mai v\zut. Una îmbr\cat\ în blugi. P\rea bun\. Cumva.
M\ rog, o femeie, o femeie care mergea. P\[ea într-un ritm foarte
bine definit, zici c\ era manevrat\ cu o telecomand\. Un destin.
Sigur, nu unul foarte fericit. La fel de sigur nu unul împlinit. E prea
greu s\ închizi cercul \sta, în care e[ti prins de c\tre ceea ce
generic numim via]\. O pizd\ î[i mi[ca curul printre cîteva ma[ini
albe [i negre. T\lpile pantofilor ei storceau insectele care aveau
drum printre elementele de gresie din curtea asta, interioar\, la care
m\ tot holbam printr-o perdea ruginit\ de timp.

Dou\ cabine de toalet\. Ecologice. Dintr-alea, din plastic, ar\tînd
ca doi pinguini verzi. Impersonale [i ele, iar \sta este un am\nunt
interesant, unul care pare c\ s-ar referi la n\zuin]ele noastre androgine.
Nici pe una, nici pe cealalt\ dintre u[i nu este specificat\ desti-
na]ia closetului. Adic\ b\rba]i  [i femei. Nu. Aici fiecare se pi[\
cum [i cînd poate. Drept al primului venit. Victim\ a unei vezici
mai sensibile.

O banc\ mai v\d. Una din lemn, îns\ilat\ de mîinile tîmplarului.
O banc\ trist\, una de care nu se bucur\ nimeni. Din cînd în cînd,
acolo, între nervurile lemnului st\ o can\ metalic\. Iar în adîncul
acestui recipient a[teapt\ o cantitate considerabil\ de cafea. {i atunci
întoarcerea prietenului pare iminent\, de[i nici un drum nu pare
s\ presupun\ revenirea la destina]ie. De multe ori sînt înclinat s\
cred c\ acela care se întoarce nu este totuna cu omul care a plecat.
Nici nu are cum. Diferen]a dintre agurid\ [i boaba coapt\. Dintre
o ma[in\ alb\ [i una vopsit\ în negru. Dintre un cal [i un elefant. Tot
patru picioare. Dar parc\ picioarele pot defini, delimita, diferen]a
dintre aceste patrupede?

Pe banca aia mai st\, cu ochii înfip]i în trecut - a[a nostalgie nu
am mai v\zut decît la cîini, poate [i din cauza faptului c\ ei nu pot
vorbi -, fa]\ în fa]\ cu el însu[i, la bra] cu sensul sau cu lipsa acestuia,
el. Curul pe banc\, t\lpile pantofilor f\cînd un contact cu gresia
cenu[ie, cînd mîngîiat\ de soare, cînd nu. El. Uscat ca un creion,
depozit al atîtor amintiri, al atîtor reu[ite [i e[ecuri, el, m\cinat de
o boal\ care îl tope[te ca pe lumînare.

Pe mine nu m\ v\d prin perdeaua asta, roas\ de molii. Pro-
babil c\ sînt aici [i acum. În dreptul calculatorului, scriind textul \sta,
pentru Noua lliteratur\.

Un om de aproape patruzeci de ani n\scoce[te pentru o revist\.
Asta îi confer\ un statut, îl define[te. Omul st\ cu bucile pe un scaun
negru. Sau pe un portbagaj alb. Pe gresie?

C\lin TTorsan, 39 de ani, arhivar [i bibliotecar la Muzeul }\ranului Român, prozator,
muzician. A publicat volumele individuale {coala dde mmucenici, Curtea Veche Publishing,
2005, Recycle BBUN, Editura Humanitas, 2007, [i a participat la volumele colective Povestiri
mici [[i mmijlocii (împreun\ cu Sorin Stoica, Cosmin Manolache [i Ciprian Voicil\), Editura
Curtea Veche, 2004, 2007, Cartea ccu EEUri (împreun\ cu Roxana Moro[anu, Sorin Stoica,
Cosmin Manolache [i Ciprian Voicil\), Editura Curtea Veche, 2005. Cînt\ la fluiere
tradi]ionale, flaut, mandolin\ [i voce în trupele Domni[oara PPogany [i Einuiea.

S \ fie real, s\ fie pe bune, s\ fie despre
via]a aici [i acum [i în primul rînd s\ fie o
poveste. Cam a[a arat\ noua ordine a prozei
române[ti de azi, iar Angelo Mitchievici,

la vîrsta debutului în proz\, cu volumul de povestiri
Cinema, [tie bine toate astea, se fere[te de pluton [i
pluseaz\. Nu mai vrea, adic\, realism de dragul
realismului, amintiri din comunism ca un „must” al
debutului - a f\cut-o în volumele semnate împreun\
cu Paul Cernat, Ioan Stanomir [i Ion Manolescu [i n-a
extins preocuparea [i în proz\ - nu vrea nici poveste
(a se citi „ac]iune”) cu orice pre] [i nici s\ îngroa[e
rîndurile [edu[ilor de efectul de gri al minimalismului. 

Cele zece povestiri care fac corpul volumului
Cinema dau, înainte de toate, o descriere a literaturii
pe care scriitorul o admir\, o frecventeaz\ [i vrea s\
[i-o apropie: ie[iri fantaste c\tre estetism, privilegiul
rafinamentelor livre[ti, jocul exclusivist [i r\sf\]at cu
recuzita decaden]ilor, pe care o pre]uie[te evident [i
declarat. Poate doar Ion Iovan, devotat ca [i Angelo
Mitchievici efigiei lui Mateiu Caragiale, [i Elena Pasima,
o prozatoare discret\, dar la fel de juruit\ estetismului
[i decadentismului, au rupt rîndurile scriitorilor absorbi]i
de oferta realului [i a banalului cotidian. Referin]ele
lor nu mai sînt Raymond Carver sau Charles Bukowski,
scriitorii telegramelor din via]a de aici [i acum, ci acei
bizari pre]io[i, încol\ci]i în ambiguit\]i [i vicia]i adesea
de manierisme, care întregesc familia sub]ire a
decaden]ilor: Villiers de L’Isle-Adam, cu ale sale Povestiri
crude [[i iinsolite, de  J.K Huysmans ca autoritate ultim\
prin În rr\sp\r, Barbey D’Aurevilly, teoreticianul
dandysmului [i creatorul pre]iozit\]ilor care împodobesc
Diabolicele, sau crepuscularul Hoffmansthal.  Ar
mai fi, poate, de ad\ugat volumul lui Radu Albala, un
alt cruciat al prozelor dandy, cel mai adesea citat cu
povestirile din volumul Femeia dde lla mmiezul nnop]ii [i,
evident, Mateiu Caragiale, de care Mitchievici s-a
ocupat de altfel îndeaproape, în volumul Mateiu II.
Caragiale. FFizionomii ddecadente (Institutul Cultural
Român, 2007). 

Tot acest preambul în zona referin]elor cunoscute
autorului nu ar fi fost neap\rat necesar dac\ datele
de identitate specifice acestui tip de proz\ - a fan\rii,
a expresiei alese, a refugiului în barochisme, în pa-
ralelisme livre[ti [i subtile puneri în abis - nu ar reveni
obsesiv [i cu asupra de m\sur\ în prozele lui de debut,
de multe ori sacrificîndu-le suflul de dragul pre]ioaselor
[i preten]ioaselor acolade stilistice. Concret, în
cazul lui Mitchievici, pre]ul pentru preaplinul adeziunii
la aceast\ op]iune stilistic\ se vede atunci cînd postura
studiat\ a naratorului [i gustul s\u pentru bijuterii
lingvistice ajung, prin supraexpunere, s\ func]ioneze
în cîteva rînduri chiar împotriva propriilor povestiri:
totul poate fi, la o adic\, sacrificat pentru frumuse]ea

unei propozi]ii pe plac celui care a forjat-o, inclusiv
intriga.

Cînd îns\ o propozi]ie de dou\ rînduri mobilizeaz\
o cavalcad\ de imagini [i asocieri, [i subiectul, [i
predicatul ei cedez\ finalmente sub orfevr\ria construc]iei,
fracturînd sub ele chiar r\bdarea cititorului: afectarea
construc]iei frapeaz\ [i eclipseaz\ cursul pove[tii.
Exemplu (din povestirea Marlboro CCountry): „Îl înlemnise
pe osp\tar, un tip descins parc\ din unul din acele
c\scaturi interiorizate în privirile b\trânilor coco]a]i
în jil]urile unor pipe înfumurate din tavernele unui
Hemingway provincial”. Nu e singurul, dar e unul
extrem despre înc\rcarea descrierii pîn\ la frîna for]at\
a lecturii. Altundeva, iubita se sprijin\ cu t\lpile de
soba în care „lemnele u[or umede pocneau în simfonii
expresioniste, bruitiste” (s.m.), iar cînd se mi[ca, „t\ia
aerul cu bra]ele în tu[e aleatorii”. În alt loc, un copil
g\se[te gîndaci în spatele unor cîrpe „aproape litifiate”
[i, într-o plimbare nocturn\,
naratorul observ\ peisajul urban,
care se curbeaz\ nefiresc, dup\
lentila  artificial\ a privitorului:
„A[a descoperiser\ într-o sear\
micul parc triunghiular cu grilaje
vechi de canalizare, arcuri
ferestruite, aproape colmatate,
înfipte în carâmbul bordurii. Nu
departe se afla ghiocul abandonat
al unui Volkswagen ” (s.m.) etc. 

Excesul de întors\turi c\uate
se manifest\ îns\ de-a dreptul
nefericit în exprim\ri care su-
praliciteaz\ efectul de oximoron
pîn\ la  riscul comicului involun-
tar. A[a e, de pild\, un episod
pasager în care o m\tu[\ e re-
cuperat\ de amintirea nepotu-
lui „turnându-i, cu sentimentul
inutilit\]ii, ciorba în farfurie”,
sau cînd vorbe[te despre „pere]ii
ca[ti ai urinoarelor” ori despre
budele engleze[ti care „aveau
pere]ii mânji]i cu broderii de
grafitti”.

Detaliul, adesea deformat de st\ruin]a întru
pre]iozitate [i formulare rar\ a autorului, [i construc]ia
mig\loas\ sînt, a[adar, vedetele prozelor din Cinema.
De dragul lor, epicul poate încetini sau sucomba, cum
se întîmpl\ în povestirile Cinema sau Corpurile ssunt
frumoase, prima, o povestire despre un pensionar
atras de filme, care sfîr[e[te paralizat în confuzia dintre
realitate [i cinematografie, într-o sear\ geroas\, a
doua, biografia sincopat\ a unui actor, un text
dezechilibrat, lipsit de climax, cu o  focalizare mai

proza dandy, un spectacol cu riscuri 
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Angelo Mitchievici, Cinema.
Povestiri, Editura Polirom,
2009, colec]ia „EGO.Proz\”,
368 pag.
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D in cînd în cînd fac ordine în hîrtii. Cei care scriu
[tiu ce înseamn\ asta. E bine s\ scapi de ele,
„hîrtiile încurc\”, vorba unui personaj al lui
Mateiu Caragiale. Se adunaser\ mald\re peste

tot. Teancuri peste teancuri, prin col]uri, prin sertare,
pe rafturi, sub pat, prin debara, pe dulapuri, printre c\r]i,
prin c\r]i. Sînt hîrtii care au vîrste diferite. De pild\, cele
din debara, peste 20 de ani. Acolo erau cursuri din studen]ie
(pe care în sfîr[it m-am hot\rît s\ le arunc) [i manuscrise,
unele variante la c\r]ile mele, altele niciodat\ publicate.
Printre ele, am dat de un text pe care-l crezusem definitiv
pierdut - a doua proz\ pe care am scris-o în via]a mea [i
pe care am [i citit-o prin 1986 la „Cenaclul Junimea”
condus de Ovid S. Crohm\lniceanu. (Prima a fost Tat\l
meu îîn ccamera mmare.) Era vorba despre o fat\ care avea
de scris pentru [coal\ o compunere despre poporul român.
{i citea ea despre ce spuneau Alecsandri [i Iorga [i al]ii
despre români [i toate i se p\reau a[a aiurea. Cum aiurea
i se p\rea [i c\ trebuia s\ îmbrace haine primite din Vest,
lep\date de al]ii. {i nu se sim]ea bine nici în hainele
alea [i nici în pielea ei. E bine s\ precizez c\ pielea ei era
neagr\, dar asta aveam s\ dezv\lui abia la sfîr[it, spre
surpriza tuturor. Cunoscusem cîndva o feti]\ negres\. Mi
se p\rea a[a ciudat s\ fii român cu pielea neagr\. De fapt,
era cu totul neobi[nuit prin anii ’70-’80, cînd abia ap\reau
primii copii de culoare. Mamele erau românce, iar ta]ii,
b\ie]i veni]i la studii în România de prin ]\rile africane
([i „pretene“, cum zicea Ceau[escu). Nu erau bine privite
fetele care umblau cu str\ini, mai ales cu africani. Iar s\
na[ti un copil negru era de-a dreptul o nenorocire. Poate
c\ multe ar fi avortat, dac\ asta ar fi fost cu putin]\ pe
atunci. Majoritatea ta]ilor plecau dup\ ce-[i încheiau
studiile. R\mîneau ele, s\-[i poarte ru[inea o via]\ întreag\,
prin or\[elele provinciale, sufocante, infernale unde
reveneau. Nu [tiu ce trebuie s\ fi sim]it un astfel de copil
la care se uita lung toat\ lumea, ca la o anomalie. {i iat\
c\, dup\ atîta vreme, scriam despre feti]a aia, românc\
[i neagr\, ajuns\ la adolescen]\.

Într-un fel, eu eram negresa! Privirea mea era str\in\,
a[a cum îmi imaginam c\ era privirea ei, iar sim]irea mea
exacerbat\. Eu eram negresa care trebuia s\ scrie despre
ce înseamn\ s\ fii român. Eu eram cea care încerca s\
în]eleag\ asta - a fi român - citindu-i, cu ochii mei str\ini,
pe acei scriitori care, uite, aveau atîtea de spus... O,
buni naivi de alt\dat\. Eu primeam haine second-hand,
mai frumoase ca ale mele, din Str\in\tate, dar care m\
umileau - erau haine pentru cei din ]\ri s\race, haine
pe care le invidiau toate colegele mele. Eu eram adolescenta
care se sim]ea urît\ [i inadecvat\. Eu eram fata aia care
sim]ea într-un mod tulbure c\ via]a e în alt\ parte.

}in minte bine atmosfera din seara de cenaclu [i
bucuria pe care am avut-o c\ le-a pl\cut ce-am scris. Erau
acolo tinerii prozatori optzeci[ti, pe care îi pre]uiam
atît de mult. Au trecut, a[adar, peste 20 de ani. M-am

sim]it, de atunci încoace, de atîtea ori ca negresa din
textul meu... Mai ales dup\ ’90, cînd am încetat s\ fim
privi]i ca victime ale comunismului sau ca tineri care
am f\cut o revolu]ie. Eram doar negresa Europei. Una din
secolul trecut. Din secolele trecute. Un fel de cet\]ean
second-hand care îmbr\case ani de zile hainele lor lep\date,
ale vesticilor. M\ priveau chiorî[. Sau a[a aveam eu impresia,
îmi b\gaser\ asta în cap, de acas\, chiar „ai mei“, intelectuali,
buni antrenori în „ura de sine“. O, ce elev\ bun\ eram...
Pielea mea de român s-a împurpurat de multe ori. M-au
privit ca pe una venind din necunoscutul Estului. Eram
doar o reprezentant\, trebuia mereu s\ demonstrez ceva,
altceva. Propria mea cumnat\, o suedez\ superb\, atunci
cînd au ap\rut pe meleagurile lor primii sc\pa]i din lag\rul
comunist, dup\ revolu]ie, i-a spus cumnatului meu cu
mil\: „Uit\-te la ei, s\racii, cum scrie pe fruntea lor «EST»“.
Pe fruntea mea a[ fi vrut s\ scrie „Africa“. Nu [tiu ce gîndeau
[i ce gîndesc unii despre Africa. Eu am în minte, din
adolescen]\, un vers dintr-o poezie a lui Nietzsche în care
el spunea ceva despre „m\re]ia african\“.

Felul meu de a sim]i lucrurile a fost întotdeauna atît
de str\in „alor mei“, dar [i „celorlal]i“. La egal\ distan]\
[i de unii, [i de ceilal]i. Unii m\ înv\]au s\ m\ detest,
ceilal]i s\ m\ simt vinovat\ (pentru cîinii vagabonzi,
pentru copiii str\zii etc. etc.). Pe cînd to]i în jurul meu
se înghesuiau s\ cear\ burse prin Europa, nu mi-am dorit
decît s\ ajung în Africa. N-am cerut niciodat\ nimic de
la nimeni. {i ahtierea, bovarismul majorit\]ii dup\ Vest
mi s-a p\rut mult\ vreme cumva jenant. Plecau ca s\ se
autoflageleze. Se întorceau plini de ifose [i cu o nou\
garnitur\ de instrumente pentru jocul lor select, autoflagelator.
Jalnic. Eram cu gîndul la Africa. M-a[ fi dus acolo, dac\ a[
fi putut. {i s\ scap de autoflagelatori, de bovarici, de
mizeria aia elitist\ care mergea atît de bine cu mizeria
general\. Chiar c\ se potriveau. Nu aveam bani de voiajuri.
Tocmai publicasem un poem numit Plicty. Îl publicam
abia acum, dup\ ’90, c\ înainte nu se putea. Îl scrisesem
prin 1985. Numeam „plicty“ o stare de atunci, un amestec
de plictiseal\, încremenire, neputin]\, scîrb\ [i multe
altele. Un prost mi-a citit atunci, dup\ ’90, poemul, n-a
în]eles nimic [i mi-a recomandat s\ plec... în Africa,
dac\ m\ plictisesc a[a tare. Ce [tia el!

Dar a trecut chiar [i de atunci atîta timp, [i-atîtea s-au
schimbat... Am g\sit textul despre negres\ [i chiar am de
gînd s\-l pun într-o carte pe care sper s\ o închei curînd
[i care merge bine. E o carte despre un fel de negres\ care
se apuc\ s\ vorbeasc\ despre...

Simona PPopescu, 43 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat
ca membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv Pauz\ dde rrespira]ie
în 1991. A publicat mai multe volume de poezii (Xilofonul [[i aalte ppoeme
- 1990, Juventus - 1994, Lucr\ri îîn vverde - 2006), proz\ (Exuvii - 1997) [i
eseuri (Volubilis - 1999, Clava. CCritific]iune ccu GGellu NNaum, 2004). Coautoare
a romanului colectiv Rubik (2008).

simona 
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negresa

degrab\ alunecoas\. 
O trecere de la aerul închis din camera fixa]iilor formaliste

ale scriitorului se vede clar de la a cincea povestire
încolo. Jocul ambiguu [i nebulos dintre real [i fantastic,
sau dintre prezent [i trecut, cum se întîmpl\ în Gr\dini
suspendate - o proz\ lent\, jucat\ în teritoriul misterului
cu recuzita grotescului - e înlocuit de o priz\ func]ional\
la real, la ritm [i la suspans. În ccealalt\ pparte aa oora[ului,
Dragostea vva îîncepe mmîine [i cea mai lung\ povestire din
tot volumul, Ma[ina dde aamintiri, sînt o suit\ pe aceea[i
tem\: un b\rbat, mereu cu acela[i profil blazat, angoasat,
nesatisf\cut de ceea ce tr\ie[te, exigent [i flegmatic -, se
distan]eaz\ de iubit\, atras de un dublu al ei, f\r\ de care
femeia pierde orice farmec. În prima e vorba despre
pendularea între dou\ femei, mai degrab\ ipostaze [ablon
decît prezen]e în carne [i oase: una e Laura, alta e Beatrice,
una e pragmatic\ [i energic\, a doua e t\cut\ [i interiorizat\,
în fine, una e blond\, a doua brunet\ [i din baletul între
amîndou\ iese buim\cit [i inevitabil singur. Diferen]ele
dintre ele sînt îns\ atît de minu]ios explicate, inclusiv
trimiterile onomastice la Dante [i la Petrarca, încît, ca cititor,
nu-]i mai r\mîne decît s\ anticipezi finalul, care sfîr[e[te
prin a se confirma: naratorul d\ nas în nas cu propriul dublu.  

În Dragostea vva îîncepe mmîine lucrurile se petrec ceva
mai nuan]at, cu un strop suplimentar ([i binevenit) de
suspans, cu un spa]iu mai generos în care cititorul e l\sat
s\ intuiasc\, s\ a[tepte [i s\-[i imagineze. Aici dublul e
vocea dintr-o scrisoare anonim\, care resusciteaz\ momentan
interesul b\rbatului pentru actuala iubit\, dar care dezaxeaz\
în cele din urm\ lumea în]epenit\ în nemul]umirile [i în
a[tept\rile f\r\ obiect ale eroului. Ma[ina dde aamintiri
func]ioneaz\ pe acela[i principiu, dar din nou, mai performant
fa]\ de precedenta povestire. Intervine aici un personaj
rupt parc\ din prozele macabre ale lui Andre Pieyre de
Mandiargues sau ale maladivului Michel de Ghelderode:
Seferis, un grec care a perfectat o ma[in\rie „contra naturii”,
de care eroul cap\t\ dependen]\. E vorba despre un bizar
mecanism care îl propulseaz\ în propriul trecut - real,
distorsionat, inventat? -, truc capabil s\ propulseze accelerat
lectura, condus\ de ast\ dat\ sigur, pe linia prozei de mister. 

Paradoxal, [i în ciuda preferin]elor stilistice, mult mai
bine îi ies lui Mitchievici buc\]ile descriptive, cînd urm\re[te
simplu [i curat un pensionar care alearg\ ca Forest
Gump printre blocuri (Alerg\torii) sau cînd descrie cum se
jucau copiii în spatele blocului. Cît pentru teritoriul vintage,
al medierilor pre]ioase, „în r\sp\r” cu moda, cu care are
afinit\]i indiscutabile, r\mîne doar s\ îl elibereze de urmele
efortului, de exces [i de poz\, [i-l va ocupa, cu siguran]\,
mai ales c\ imagina]ia, în cazul lui, se anun]\ un aliat loial.

Alina PPurcaru, 27 de ani, a lucrat ca redactor la departamentul de
cultur\ al ziarului Cotidianul, este masterand la Universitatea Bucure[ti,
sec]ia Literatur\ Comparat\ [i Teoria Literaturii, coautoare a romanului
Rubik (Editura Polirom, 2008), a tradus Delta llui VVenus, de Anais Nin (Editura
Humanitas Fiction) [i colaboreaz\ la reviste culturale.
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Î
ntîmpl\tor sau nu, eu [i mirele avem
rezultatele cele mai bune. A[a c\ vineri
la ora 4 ie[im împreun\ pe poarta
unit\]ii. Pe el îl pescuie[te din parcare

aceea[i Dacie verde de la jur\mînt, la fel
de plin\ cu tot neamul lui de agricultori.
Îl înha]\ o mîn\ [i îl îndeas\ cu greu undeva
în spate. E o amiaz\ rece de început de
decembrie, asfin]itul anemic scoate efecte
de filtru sepia cînd î[i lunge[te lumina peste
peisaj. Am biletul de permisie în buzunar,
am ni[te bani în portofel, am stomacul gol
[i simt cum sîngele ar putea s\-mi ]î[neasc\
prin piele, dac\ inima nu se potole[te.
Pur [i simplu o explozie de adrenalin\
m\ face s\ zbor spre micul canton de dincolo
de [oseaua principal\. În cîteva ore voi fi
acas\ la casetele mele cu muzic\, la c\r]ile
mele, voi dormi în patul meu, în hainele
mele curate. Exist\ posibilitatea s\ m\ v\d
cu fo[tii colegi, s\ st\m de palavre la o bere.
Îmi aud scheletul zbîrnîind de ner\bdare.  

M\ opresc pe drum la un magazin
alimentar - ridicat în mod ironic undeva în
pustiu, la mijlocul drumului spre [osea. Nu
e un miraj, arat\ a[a cum m\ a[tept s\-l
g\sesc. Pentru a-i camufla lipsa de produse,
rafturile sînt pline, în cea mai mare parte,
de borcane cu bulion. Improvizez. Cump\r
o jum\tate de kilogram de bomboane
sf\rîmicioase [i gre]os de dulci, o jum\tate
de pîine [i o sticl\ de nectar. Încep festinul
înainte s\ ies pe u[\. B\nuiesc c\ excesul
de zah\r nu reu[e[te s\-mi astîmpere chimia
deranjat\, parcurg cei 3 kilometri de drum
pr\fos într-o stare de exaltare periculoas\.
Nu-mi cump\r bilet din halt\, de[i am
fost sf\tuit cu insisten]\ de locotenent s\
o fac. Starea de m\suri speciale nu s-a ridicat
în urma Congresului [i în trenuri [i-n g\ri
mi[un\ patrule de mili]ie înso]ite de militari,
a[a c\ ar fi bine s\ nu le dau prilej s\ se ia
de mine - a[ putea ajunge în arestul G\rii
de Nord din Bucure[ti [i a[a ceva nu e de
dorit. 

- Exist\ acest obicei, ai auzit [i tu
sigur de el... Solda]ii abuzeaz\ de bun\voin]a
angaja]ilor CFR [i nu î[i cump\r\ bilet. Acum
nu e momentul, mi-a zis el cu un aer sincer
îngrijorat, crede-m\, poate alt\ dat\. Dar
acum nu, a insistat el ferm.

Cînd m\ sui în primul tren spre Bucure[ti,

unde urmeaz\ s\ schimb spre Craiova, simt
aventura. Dar în trenurile patriei nu prea
ai ce aventur\ s\ sim]i. E întuneric [i foarte
murdar [i to]i c\l\torii s-au adunat gr\mad\
s\ se înc\lzeasc\ unii de la al]ii. Mirosul de
fier [i frig e str\b\tut de fire electrice, de
duhoare omeneasc\ [i de tutun ieftin. G\sesc
u[or un compartiment gol [i o vreme urm\resc
peisajul, contururile negre ale satelor
sub un cer care se umple de stele. Dar
aventura continu\ [i mai prost, pentru c\
dup\ o jum\tate de or\ m\ trezesc pe
cap cu o n\[i]\ care nu pare impresionat\
de faptul c\ sînt soldat [i insist\ s\-i ar\t
biletul. În lumina chioar\ se vede o siluet\
f\r\ forme - uniforma bleumarin o face s\
par\ [i mai bondoac\. O femeie rustic\
c\reia î]i vine greu s\-i apreciezi vîrsta.
Poate 30 de ani, poate 40 de ani, dar ar
putea la fel de bine s\ aib\ [i 25 de ani. Ceva
nu e în regul\, probabil din cauza excesului
de zah\r sau poate de vin\ e be]ia libert\]ii
care mi-a r\v\[it ra]iunea cînd am ie[it
pe poarta unit\]ii, în orice caz, m\ trezesc
cuprins de un perfid fior lubric. Îi explic
euforic, în foarte multe cuvinte cine sînt
[i unde vreau s\ ajung [i probabil c\ îi
mai explic [i alte lucruri pe care nu e nevoie
s\ le [tie, pentru c\ figura ce]oas\ i se
destinde. Intr\ în\untru, închide u[a [i se
a[az\ pe bancheta din fa]a mea. Îmi spune
c\ dac\ n-am bilet, trebuie s\ pl\tesc amend\
[i în mintea mea se deruleaz\ deja un
scenariu în care ea urmeaz\ s\-mi cear\
favoruri sexuale în schimbul iert\rii. Deja
o v\d cum mi se a[az\ pe genunchi [i îmi
cerceteaz\ [ov\ielnic [li]ul, dup\ ce [i-a
scos un sîn generos pe care mi l-a oferit,
tunica uniformei hidoase îi cade pe spate,
iar trupul care p\rea durduliu e de fapt doar
un pic rotund, cu carne tare [i alb\. Dar
ea rupe o hîrtie din chitan]ier [i mi-o întinde
cu o mîn\ ca un simbol: aspr\, murdar\,
proletar\ [i asexuat\, o mîn\ de mam\
eroin\. 

- Ai grij\ s\ ajungi acas\, îmi zice ea
pe sub umbra unei must\]i [i iese.

Aventura ia un alt în]eles în Gara de
Nord. E ceva atît de sinistru, încît încep
s\-mi fac griji. Ajung chiar s\ m\ întreb care
sînt [ansele s\ ajung acas\, f\r\ aventuri.
Becurile rare se chinuiesc s\ fac\ fa]\

tiberiu stamate 
sseemmnnaall
Eminescu \n vremea sa dou` pachete

de chesterfield
1989 (fragment)

adrian

buz
V olumul Ilinei Gregori, istoric [i

critic literar stabilit de mul]i ani
în Germania, nu ofer\ neap\rat
o alt\ perspectiv\ asupra operei

lui Mihai Eminescu [i nici nu formuleaz\
în mod direct probleme asupra exegezei
acesteia (sînt cîteva excep]ii). Cu toate
acestea, e o carte esen]ial\ pentru ceea ce
se nume[te eminescologie. 

În {tim nnoi ccine aa ffost EEminescu? FFapte,
enigme, iipoteze autoarea caut\, cu r\bdarea
unui Sherlock Holmes, acolo unde to]i cei
care l-au citit pe Eminescu ajunseser\ deja
la un numitor comun sau acolo unde accesul
la via]a scriitorului român de secol nou\sprezece,
[colit la Berlin, era dificil, iar preg\tirea
necesar\ pentru discriminarea informa]iilor
solicita zone mai rarefiate ale [tiin]elor
umaniste. Se pare c\ Ilina Gregori a avut
toate atributele pentru a începe o munc\

detectivistic\,
pe urmele
poetului plecat
la studii în spa]iul
german, mai întîi
rezident al
haoticului [i
impresionantului
Berlin, apoi al
calmului [i bur-
ghezului Char-
lottenburg,
urmîndu-lîn cele
din urm\ în ]ar\,
pîn\ c\tre finalul
vie]ii.

Marea con-
cluzie care în-
cheie primele do-
u\ capitole - Emi-
nescu lla BBerlin
[i Între BBerlin [[i
Charlottenburg
- ar suna cam a[a:
în ciuda a ceea
ce [tiam noi c\
au reprezentat
studiile poetului

la Berlin (punctele de vedere consacrate
o dau ca pe o perioad\ nefast\, confuz\,
de c\ut\ri f\r\ prea multe rezultate, nici
m\car o diplom\ de doctorat în filo-
zofie), Ilina Gregori demonstreaz\ conving\tor,
uzînd de surse ignorate, c\ a fost o perioad\
fast\, de studiu intens, de sediment\ri ale
unei cantit\]i vaste de informa]ii, de
care Eminescu a beneficiat aici, multe dintre
crea]iile sale ulterioare con]inînd, în embrion,
preocup\rile de la începutul anilor 1870
germani. Istoricul literar porne[te de la o
premis\ corect\: „Inventariind tot ce a scris
Eminescu, nu [tim nici cum [i-a conceput
el însu[i opera, [i nici cine a fost  el, autorul
operelor care i se atribuie acum. Analiza
[i interpretarea scrierilor eminesciene
trebuie s\ se îmbine cu reflec]ia biografic\;
altfel spus, «lectura» operei s\ implice
«lectura» vie]ii“ (p. 13). Nu e vorba despre
o analiz\ biografist\ a operei, se vede clar
din cuvintele Ilinei Gregori, ci despre o
punere în context a operei [i a autorului
s\u, pentru c\, oricît de antipatic\ ni s-ar
p\rea aceast\ idee, chiar [i marii scriitori
sînt oameni ai timpului lor. Are, mai departe,
t\ria de a afirma [i, implicit, de a demistifica
faptul c\ G. C\linescu, unul dintre criticii
spectaculo[i, de care posteritatea s-a l\sat
benevol am\git\, e responsabil pentru
stigmatizarea moral\ a bolnavului Eminescu,
dar [i pentru o parte dintre interpret\rile
date scrierilor eminesciene, îngurgitate
pe nemestecate de critica postbelic\.

Impresionant\ este reconstituirea

atmosferei din capitala imperial\ german\
[i, mai ales, cea din jurul Universit\]ii
„Friedrich Wilhelm“, pe care a frecventat-o
Eminescu, manifestînd interese dintre cele
mai diverse. Trecînd peste foarte u[oarele
contradic]ii ale tabloului evolu]iei universitare
- „... Eminescu face cuno[tin]\ cu Univer-
sitatea «Friedrich Wilhelm» într-un moment
critic“ (p. 50), pentru ca apoi s\ noteze
despre aceea[i institu]ie: „Eminescu însu[i
a tr\it, desigur, nu apogeul, dar oricum
începutul acestei vertiginoase ascensiuni“
(p. 53) -, r\mîne efortul de a aduce în fa]a
cititorilor mediul în care s-a format intelectual
scriitorul român [i complexitatea infor-
ma]iilor pe care „le pune la b\taie“ Ilina
Gregori. Portretele cîtorva dintre profesorii
s\i cei mai influen]i sînt citabile în întregime
pentru calitatea lor literar\, dar [i de dragul
informa]iei, aici foarte util\: „Helmholtz,
de pild\, a c\rui statuie se ridic\ ast\zi la
intrarea Universit\]ii sale, este considerat
drept unul dintre ultimele spirite universale
în [tiin]a european\ - o apari]ie de excep]ie,
comparabil\ doar cu Alexander von Humboldt;
savant nu numai briliant, ci [i de o onestitate
[i urbanitate irepro[abile, el a r\mas în
memoria studen]ilor [i ca un excelent
profesor, de o elegan]\ retoric\ greu
egalabil\“; „Printre profesorii selecta]i de
Eminescu, amintesc, se afl\ pionierii sau
chiar fondatorii unor discipline noi: Lazarus
întemeiase împreun\ cu Steinthal
etnopsihologia, Lepsius era nu numai
primul egiptolog german, ci unul dintre
fondatorii egiptologiei ca atare“ (p. 55).

Un alt minus al acestui volum, de altfel
reu[it în miza sa intelectual\ [i dezv\luitor
al unor paliere din receptarea eminescian\
ocultate pîn\ acum, este dat [i de micile
dar riscantele afirma]ii de parcurs. Într-un
loc se spune c\ f\r\ Schopenhauer nu ar
fi existat nici Nietzsche, nici Freud. În
alt\ parte, în focul unei demonstra]ii
interesante la S\rmanul DDionis, autoarea
se las\ furat\ de limbaj [i devine criptic\.
Cînd vine vorba despre Avatarii ffaraonului
Tlà discursul este f\r\ fisur\, iar argumenta]ia,
captivant\. Ajunge în acest fel la concluzia
c\ proza lui Eminescu, botezat\ nefericit
de C\linescu Avatarii..., cuvînt nemaiîntîlnit
în opera acestuia, nu are nimic de-a face
cu metempsihoza, a[a cum au sus]inut to]i
criticii mai importan]i, ci e o construc]ie
literar\ ambigu\ pe tema identit\]ii. Prea
bun cunosc\tor al gîndirii mitice egiptene
[i indiene, scriitorul nu ar fi avut cum s\
gre[easc\ pe acest subiect [i s\ cad\ prad\
opiniei de mas\, care confund\ aceste dou\
sisteme diferite. Îns\ faptele sînt fapte, [i
citind textul eminescian, se pare c\ ele
se confund\... Autoarea nu poate r\spunde
în fa]a paradoxului ivit, de[i o supozi]ie ar
fi fost mai de a[teptat aici decît simpla
enun]are a unui [arade.

Carte de mistere intelectuale, {tim nnoi
cine aa ffost EEminescu? FFapte, eenigme, iipoteze
este un must read  pentru cine vrea s\
„descifreze“ un scriitor român din secolul
romantic, înc\ nedatat. 

Tiberiu SStamate, 26 de ani, doctorand al Facult\]ii
de Litere, Universitatea din Bucure[ti; profesor de
englez\, coordonator PR al Editurii Paralela 45. A
colaborat la publica]iile:  aLtitudini ,  România
literar\, Cuvântul, Ziua.

Ilina Gregori, {tim nnoi ccine aa ffost
Eminescu? FFapte, eenigme,
ipoteze, Editura Art, Colec]ia
„Revizit\ri“, edi]ia a II-a,
Bucure[ti, 2009, 337 pag.
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întunericului, împr\[tiind o lumin\ [tears\.
Figuri cenu[ii, prost îmbr\cate, se mi[c\
înghe]ate în [i dinspre trenuri, tr\gînd de
valize [i de gen]i [i de alte plase [i paporni]e.
E un peisaj plin de o amenin]are abstract\,
care le-ar putea face s\ clacheze chiar [i pe
cele mai curajoase animale. Devin o n\luc\
în clipa în care v\d un echipaj de Mili]ie
care e, într-adev\r, înso]it de solda]i din Poli]ia
Militar\. Aerul de lips\ de ocupa]ie pe care
îl arat\ cu insolen]\ miroase a pericol, le-a[
putea fi obiect de distrac]ie cu uniforma mea
mic\, cu pantalonii care nu reu[esc s\ stea în
bocanci [i las\ man[eta izmenelor la vedere. 

M\ trezesc cu be]ivul g\rii l\l\ind în
fa]a mea o melodie popular\ de armat\. Încerc
o eschiv\, dar el m\ întreab\ dac\ am
]ig\ri, dac\ am foc, dac\ am bani, dac\ am
o iubit\, dac\ mai e mult pîn\ s\ m\ liberez.
Cum nu am un r\spuns chiar pentru toate
întreb\rile lui, discu]ia începe s\ se complice
nepl\cut [i o ia spre scandal, ceea ce m-ar
scoate din anonimat. Salvarea vine de la un
copil înd\r\tnic care e pe cale s\ fac\ o scen\
chiar în fa]a ghi[eului de informa]ii. Se
înc\p\]îneaz\ s\ nu-[i asculte mama exasperat\
[i stînjenit\, care în cele din urm\ îl pocne[te
peste fa]\. Se simte privit\ [i treaba asta îi d\
o stare de nervozitate, trage de copil s\ se
mi[te, dar nefericitul e împietrit, mucii i-au
pornit-o la vale [i url\ [i mai tare - femeia intr\
în panic\. Profit de faptul c\ aten]ia patrulei
e r\pit\ de scena dramatic\ [i fug direct la
casa de bilete, de unde îmi cump\r bilet.
M\ retrag inconspicuu pe peronul de unde
urmeaz\ s\ plece trenul meu. În cîteva minute,
frigul îmi p\trunde ciolanele [i simt cum
mintea obosit\ de atîta aventur\ începe s\
dea rateuri, somnul o invadeaz\ cu materia
lui fierbinte. Mo]\i în picioare, sprijint de
un stîlp, strîngînd între buze un chi[toc pe
cale s\ se sting\. Fondul sonor al acestui
episod e asigurat de Siouxie & The Banshees,
care susur\: dear prudence... look around
around around... 

Adrian BBuz, n\scut ̀ n 1971, autor al volumelor de proz\
Ultimul ccapitol [i Zidul mmoale, (ap\rut în Colec]ia EGO. PProz\
la Editura Polirom, în 2005). A tradus din William Burroughs,
John Dos Passos, Neil LaBute, Hunter S. Thompson [i Bret
Easton Ellis. Coordonator al colec]iei „Byblos“ la Editura
Curtea Veche.

[…]

I ulia se treze[te la 7.30 în fiecare
diminea]\. Trebuie s\ fie la 9 la serviciu,
dar încearc\ s\ ajung\ la 8.30. Asta
poate s\ dea bine. De altfel nici nu

e prea departe. De-aia [i-a luat c\m\ru]a
asta pe Magheru, cu toate c\ e mai degrab\
lung\ [i strâmt\, [i are vedere într-o curte
interioar\, prin care se strecoar\ cu greu
lumina. Nici n-a deranjat-o prea tare.
Într-un ora[ mare e normal s\ fie case
înghesuite. Nici blocurile n-au deranjat-o
vreodat\. M\tu[a Crista st\tea la bloc, la
etajul 10, [i se vedea foarte mi[to de la ea.
De-atunci i-a fost clar c-o s\ plece din
Frumu[ani [i-o s\ se mute la Bucure[ti c`nd
o s\ fie mare. Acolo e mult mai greu, îi
spunea maic\-sa. Iulia de-abia a[tepta.
Mereu c`nd venea aici î[i bea cafeaua [i
citea ziarul la McDonalds. Pe terasa de la
Roman\ erau tipi [i tipe cu care nici n-ar
fi îndr\znit s\ intre-n vorb\. Fumau relaxa]i
[i ascultau muzic\ la c\[ti. Totu[i era frumos,
pe la 10 diminea]a terasa era sc\ldat\ în
soare [i ea se sim]ea de-adev\ratelea în
buricul t`rgului.

Înainte s\ plece are întotdeauna timp
s\-[i preg\teasc\ un mic dejun consistent,
cu [unc\ [i dou\ ou\ fierte, care s\-i ajung\
p`n\ la prânz, c`nd fetele de la carduri merg
s\ cumpere ceva de la fast-food. Azi, o raz\
de soare intrat\ cu greu printre dou\ ziduri
o deranjeaz\ ceva mai devreme. Se r\suce[te
în pat [i se izbe[te cap în cap cu Timi. El
morm\ie ceva dar nu se treze[te. Iulia vrea
s\-l trezeasc\ dar se r\zg`nde[te. Se ridic\
[i se duce la baie. C`t î[i perie din]ii, se uit\
cu pl\cere la oglinda cu ram\ oval\ de tip
victorian, care a atras-o de c`nd a intrat pe
u[a casei. De fapt, baia întreag\ are o
construc]ie interesant\: corpul pentru wc
[i cel al du[ului par s\ fi fost dou\ înc\peri
separate, unite ulterior printr-o limb\ de
mijloc pe care se afl\ chiuveta [i oglinda.
Iulia pune la loc periu]a de din]i [i se repede
la frigider. Scoate [unca [i ou\le pe care
le pune la fiert. Se uit\ cu aten]ie cum se
formeaz\ în jurul cojii bule transparente
[i fierbin]i. Ou\le s`nt ni[te elipse incon[tiente,
atacate de bule. Închide focul. Vars\
apa. Pune [unca la loc în frigider. 

Se duce la du[. E vesel\. E una cu
apa. Apa curge pe ea [i nu-i atac\ pielea.
Nu e fierbinte, e aproape rece [i o m`ng`ie,
o face s\ se simt\ de parc\ ar avea pielea
acoperit\ cu ment\. Femeile alea din
reclamele la gel de du[ se simt cu-adev\rat
bine. Ele chiar au pielea de ca[mir, cu gust
de m\sline verzi, elasticitate de aloe
vera [i senzualiate de nop]i fierbin]i în
Orient. {i ce siluete au. Iulia era gr\su]\
c`nd era mic\. Oare de-aia îi zicea Iolly
m\tu[a Crista? Iolly sugereaz\ ceva rotund,
nu? În du[ul \sta chiar i-ar sta bine unei
femei cu forme victoriene. Dar nu poate
s\ fie ea asta. Închide du[ul [i se sterge
bine cu prosopul. Se fric]ioneaz\. Ce cuv`nt.
Cuv`nt de ac]iune, ca atunci c`nd te hot\r\[ti
s\ sl\be[ti. Dragomirescu a angajat-o chiar
[i a[a, c`nd nu era slab\-slab\, dar i-a spus
c\ dac\ vrei s\ lucrezi la recep]ie, trebuie
s\ fii dr\gu]\. Bine, [i mai încolo ajut\ s\
fii dr\gu]\. Avea dreptate. Timi intr\ în
baie cu ochii pe jum\tate închi[i, o s\rut\,
dibuie cu greu periu]a de din]i. O fat\
dr\gu]\ de la recep]ie înlocuit\ cu un b\iat
micu] [i dr\gu]. {i [aten. Fat\ dr\gu]\,
b\iat micu]. Ce combina]ie vesel\. De parc\
s-ar fi g`ndit la toate \ia de la banc\.
Iulia iese din baie. 

O jum\tate de or\ mai t`rziu, Iulia
parcheaz\ la trei str\zi distan]\ de sediul
b\ncii ma[ina pe care tanti Crista n-o mai
poate conduce. A[teapt\ ca Timi s\ ias\.
Înainte s\ ias\, îl prinde de m`n\ [i-l s\rut\
scurt pe obraz. C`nd urc\ p`n\ la primul

etaj, la carduri, Timi e deja la postul lui la
recep]ie. 

Iulia are a[a o poft\ de lucru. Oameni
care vin la ea s\-i sf\tuiasc\ ce fel de carduri
au nevoie, al]ii care le primesc în plic [i
pleac\ bucuro[i de parc\ acum de]in o
cheie în plus la toate problemele lor, o
solu]ie secret\, apoi unii dintre ei se întorc
pentru c\ habar n-au cum s\ le foloseasc\.
Iulia moare de nervi c`nd î[i pierde o dup\-
amiaz\ întreag\ cu c`te-o b\tr`n\ sau un
b\tr`n care nu pricep la ce folose[te codul
PIN. Oamenii rezist\ la nou, le tot zice
Dragomirescu pe la traininguri, adic\ noi,
b\ncile, avem [i misiunea de a educa, p`n\
la urm\. Noi înc\ mai trebuie s\ form\m
pia]a pe care s\ ac]ion\m.  Pe urm\ mai
vin unii care [i-au uitat codul PIN. Iulia
înnebune[te c`nd se treze[te cu din \[tia.
Cum s\ ui]i codu’ PIN? E ca [i cum ai uita
cum te cheam\. Oamenii rezist\ la cifre,
zice tot Dragomirescu. Pentru ei s`nt ceva
rece, dur, nepersonal. Nu se pot asimila
cifrelor. Ei,  c\cat, s\ se asimileze, e
lumea viitorului - s`ntem cifre, metal, retin\,
cip. Iulia e mare amatoare de SF. Nimic nu
e mai curat ca Enterprise. 

Pe urm\ vine Dragomirescu jos la carduri
[i întreab\ într-o doar\ dac\ vine cineva
la mas\, c`nd ea [tie c\ nu-l intereseaz\
dec`t r\spunsul ei. Lucra de o lun\ la recep]ie
c`nd i-a v\zut pe \ia de la carduri [i pe
\ia de la credite plec`nd în pauza de mas\.
Dragomirescu s-a oprit [i a chemat-o [i pe
ea. A zis c\ nu poate s\ plece, doar era la
recep]ie. Dragomirescu a rugat-o chiar pe
secretara lui s\ stea în locul ei. Ea nu în]elege
de ce trebuie s\-nceap\ totul cu masa.
Dac\ cineva vrea s\ te culci cu el, trebuie
s\ m\n`nci mai înt ì. Ce bine c\ Dragomirescu
nu insist\, a[a cum s-a speriat la început.
El întreab\, [i dac\ ea nu vrea, pare ok. Dar
aici e problema, c\ nu [tie nici ea de c`te
ori poate s\ nu vrea. El a chemat-o odat\
în birou [i i-a spus c\ a avut pl`ngeri c\ e
nepoliticoas\ cu clien]ii, în special cu cei
mai în v`rst\, dar ea a avut tot timpul
impresia c\ el se referea [i la alt fel de
impolite]e al ei. El i-a spus c\ trebuie s\
reflecteze la asta [i s\ fie mai deschis\, mai

amabil\. {i chiar s\ z`mbeasc\ mai mult. 
Azi are poft\ de lucru. În fa]a biroului

ei vine o doamn\ în v r̀st\, elegant\. Seam\n\
pu]in cu m\tu[a Crista, [i, mam\ ce faz\,
chelneri]a de-asear\ seam\n\ perfect cu
m\tu[a Crista c`nd era t`n\r\. Iulia se
a[teapt\ la acelea[i întreb\ri dar doamna
este superb\. În]elege totul foarte repede,
mul]ume[te [i pleac\. Iulia o urm\re[te
cu privirea, se ridic\ brusc [i pleac\
dup\ ea. Se izbe[te de o pi]ipoanc\
plin\ de fi]e, înso]it\ de un italian. I-a expirat
cardul [i vrea s\ [i-l reînnoiasc\. Iuliei i
se par murdari b\rba]ii gra[i. Ar trebui
s\ poarte cu ei o trus\ de igien\. Burta
italianului este un vortex ascuns de materialul
sintetic. Ea trebuie s\ încerce s\ nu se uite
într-acolo [i totul o s\ fie foarte bine, o
s\ fie eficient\, exact\ [i clar\. Blonda
pleac\ z`mbind [i mestec`nd gum\ la modul
relaxat. Italianul îi dore[te o zi bun\ într-o
român\ stricat\. Briana, Corina [i Paula se
agit\ s\-[i comande de m`ncare. 

- Iuli, ce pizza vrei? Io-mi iau Cappriciosa.
Corina îi bag\ sub nas un meniu.

Iulia se uit\ la cercurile colorate care poart\
denumirea de pizza. Culorile i se par grote[ti.
Tanti Crista ar fi dispre]uit fast-food-ul.
Înc\ î[i mai aminte[te ce mese elegante
lua în garsoniera ei, c`nd o vizita. 

- Ce fals arat\ m`ncarea asta.
- Cum adic\, fals?
- Nu [tiu, de carton. Habar n-am cum

diger\m chestiile astea.
Corina nu mai are r\bdare.
- Deci, vrei ceva sau nu?
Iulia se uit\ cu aten]ie la fotografiile

de pe meniu, încerc`nd s\-[i dea seama ce
ar fi cel mai u[or, ceva pe care stomacul ei
abia l-ar putea sim]i, care nu s-ar duce ca
un bulg\re aruncat ci ar fi ca o spum\
u[oar\ care s-ar a[eza, ca prima z\pad\
din an. 

~l vede pe Timi care îi face semn cu
m`na. Nu-i r\spunde, se concentreaz\ s\-[i
aleag\ totu[i o pizza. Timi nu trece pe la
biroul ei aproape niciodat\. I-a explicat
de la început c\ ei nu-i place s\-[i afi[eze
rela]iile la serviciu. Dar mereu c`nd trece
spre toalet\, el îi face un semn mic cu m`na. 

- Nu cred c\ vreau nimic, mersi. 
Parc\ a prins aripi. Parc\ este ea îns\[i

prima z\pad\ din an. De parc\ ar fi o ghei[\
cu numele \sta, chiar a[a, Prima-z\pad\-
din-an. Dac\ Timi ar fi trecut numai
pu]in mai t`rziu spre toalet\, ar fi v\zut. 

E aproape ora pr`nzului. Imediat o s\
vad\ soarele reflect`ndu-se pe peretele de
sticl\ din partea dreapt\ a biroului ei. C`nd
soarele e în pozi]ia asta, se v\d teancurile
de dosare pr\fuite. Praful are a[a, un fel
de triste]e. Energia de diminea]\ se stinge
încet în praful dosarelor. Poate i-ar face
bine una dintre ciocol\]elele din reclame,
concepute special pentru pauze. Lumea
ar trebui s\ se g`ndeasc\ mai mult la pauze.
La produse pentru pauze. Nu pentru vacan]e.
Pentru pauzele scurte de la birou. În pauz\
po]i s\ mesteci o gumi]\, s\ m\n`nci o
ciocol\]ic\, s\ faci cuiva semn cu m`na. Ar
trebui s\ fac\ reclame [i la semnele cu
m`na. Trebuie s\ educ\m lumea. C`nd vezi
reclama la un concentrat pentru ciorb\ s\
vezi [i c\ oamenii care o m\n`nc\ se iubesc.
Deodat\ simte c\ nu mai respir\, ci înghite
aerul, îl simte trec`ndu-i prin faringe,
sub forma unor cocoloa[e care par consistente,
dar s`nt goale. 

[…]

[ t e f a n i a  m i h a l a c h e
U p t o w n  CC o r n e r

(fragment)

Fragmentul de mai sus face parte
din antologia de proz\ scurt\ editat\
de revista Noua lliteratur\ care urmeaz\
s\ apar\ `n toamn\. Vom include [i
`n numerele urm\toare fragmente
din prozele care alc\tuiesc volumul.
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10 scri itori \n proiectul 
„100 to Watch ” 

Adrian Schiop

A drian Schiop este un scriitor român
tîn\r publicat în prima colec]ie
de proz\ contemporan\ a Editurii
Polirom, în 2005. Primul lui roman,

pe bbune/pe iinvers, explora cultura alternativ\
[i gay. Adrian Schiop este cunoscut în
cercurile culturale bucure[tene pentru
comportamentul s\u excentric [i pentru
interesul s\u pentru muzica [i pentru cultura
romani, în special pentru manele, tem\ pe
care chiar a ]inut o prezentare de trei ore.
S-a n\scut în 1973, lucreaz\ în Bucure[ti.

Prima ta carte, ppe bbune/ppe iinvers, a
fost una controversat\. Cum ]i se mai
pare ea acum?

Subversiv [i controversat sun\ a[a de kitsch
în România - trebuie s\ fie neap\rat ceva
cu sex, droguri, gay, minorit\]i [i mai ales
cu tineri, cît mai mul]i tineri. Arti[tii se fac
c\ transmit un mesaj cu probleme, criticii
se prefac speria]i sau nici m\car - [i gata,
e[ti un artist controversat. Cartea mea
are toate cli[eele culturii urbane din România
- se revolt\ împotriva sistemului tradi]ional,
împotriva „adul]ilor”, perfect con[tient\
c\ asta a[teapt\ Comunitatea European\

de la arti[tii tineri, c\ în genul \sta de cultur\
silitoare open minded se bag\ bani.
Dac\ mai ad\ug\m la asta glumele de
captatio, condimentul postmodern al
hedonismului, atitudinea narcisist\ de smart
ass [i al tinere]ii de MTV, kitsch-ul devine
total. Pe de alt\ parte, nu pot nega c\ atunci
cînd am scris-o n-a[ fi crezut în ea; am crezut,
dar în felul naiv al esticului s\rac care, sc\pat
de opresiunea comunismului, viseaz\ la
o lume mai bun\, occidental\. 

În]eleg c\ ai terminat recent un alt
roman?

Se nume[te Zero ggrade KKelvin [i va ap\rea
la Polirom în octombrie. Printre altele, e
o încercare de a în]elege de ce majoritatea
abuzurilor sexuale asupra minorilor se
petrec în interiorul familiei.

E[ti cunoscut pentru un
comportament excentric, [tiu c\
uneori te îmbr\cai în haine ]ig\ne[ti.
Iar ]iganii sînt [i personaje în cartea
ta. E de citit un mesaj în asta sau e
doar amuzament?

Am purtat haine ]ig\ne[ti vreo nou\ luni.
Mi-e o jen\ enorm\ de perioada aia. Motivul
real pentru care am f\cut-o - un r\spuns
nevrotic la ni[te probleme emo]ionale
personale, m\ lini[tea travestiul respectiv.
Nou\ luni m-am proiectat într-un romance
despre o suferin]\ real\, stigma etnic\.
Prietenii mei, care sînt mai lucizi decît mine,
m-au taxat [i le sînt recunosc\tor pentru
asta.

Crezi c\ România e preg\tit\ pentru
excentricitate - atît în c\r]i, cît [i în
realitate? Cum a reac]ionat critica la
cartea ta?

Nu e preg\tit\, dar asta nu prea conteaz\,
pentru c\ cea mai mare parte a
comportamentului excentric, ca [i a c\r]ilor
excentrice, sînt la rîndul lor superficiale,
copiind excentricit\]i de-a gata, de import.
Nu e chiar a[a de sigur c\ arti[tii fac un job
bun. Cît despre carte - unora dintre critici
le-a pl\cut, altora nu.

Unde te vezi peste cinci ani? 

Îmb\trînind, îmi dau seama c\, afectiv,
cel mai bine m-am sim]it în anii ’90, cînd
anarhia era total\, în vid de valori [i de
legisla]ie. E drept, asta genera foarte mult\
insecuritate - îns\ [i libertatea personal\
era într-un sens mai mare. Acum România
se occidentalizeaz\, înva]\ noi reguli -
dar asta nu m\ încînt\ întotdeauna. Am
stat un an [i trei luni într-un stat vestic (Noua
Zeeland\) [i contactul a fost destul de dur,
ca emigrant ilegal. Practic [i teoretic,
cred c\ lumea aia e mai bun\ - dar c\, totu[i,
îi lipse[te ceva. Uneori m\ visez mutîndu-m\
într-un stat din lumea a treia, unde lucrurile
mai arat\ ca în România mitic\ a anilor ’90,
scriind reportaje sau c\r]i nonfiction despre
lumea aia. Dar e un vis. Foarte probabil o
s\ fiu în continuare jurnalist în România.
Îmi place mult ]ara mea. Am mul]i prieteni,
dar sînt un om singur - [i, dac\ a[ avea bani
s\ vorbesc la mobil cît a[ vrea cu un prieten
care mi-e foarte drag a[ fi [i mai fericit aici.

Ana Maria Sandu

A na Maria Sandu [i-a publicat
romanul Fata ddin ccasa-vvagon
în 2006 (Polirom), o poveste despre
o fat\, cu mama [i cu bunica ei,

care reu[e[te s\ surprind\ societatea
româneasc\ din anii ’70 [i ’80. Romanul
prezint\ o perspectiv\ feminin\ asupra
lumii, inclusiv o scen\ extrem de tulbur\toare
în care se petrece un avort ilegal în timpul
regimului comunist. Totu[i, multe dintre
pove[tile ei sînt lipsite de nuan]e politice,
fiind mai degrab\ exerci]ii ale unei sensibilit\]i
atente, rafinate. Numero[i cititori s-au
îndr\gostit de aceast\ carte, ca [i cî]iva
traduc\tori - romanul va ap\rea în curînd
în Italia. Ana Maria Sandu a terminat recent
un al doilea roman. 

Înainte de romanul Fatta ddin ccasa-
vaggon, ai publicat volume de poezie.
Cum a fost trecerea de la proz\ la
poezie? Î]i vine mai u[or acum s\ scrii
proz\?

Prima mea carte, Din aamintirile uunui
Chelbasan, este un amplu poem în proz\.
Despre Fata ddin ccasa-vvagon s-a zis c\ ar fi
un roman cu zeci de pagini de poezie
adev\rat\. Îmi place s\ cred c\ forma textelor
mele e mobil\, felul în care v\d [i simt lumea
r\mîne acela[i, indiferent c\ e vorba despre
proz\ sau despre poezie.  

Dar cu adev\rat important mi se pare
s\ spun c\ m\ revendic de la scriitorii pentru
care stilul chiar face muzica [i textul. A[adar,
conteaz\ foarte mult m\rcile de stil ale unui
scriitor, le consider partea cu adev\rat
autentic\, indiferent de temele pe care le
alegem. 

Ce scrii în prezent? Crezi c\ publicul
român de azi e diferit de cel din
2006? 

Cartea mea nou\, Omoar\-mm\!, e o
poveste despre prietenia dintre dou\ femei.
E o poveste de prietenie care începe
bine: femeia mai în vîrst\ se ofer\ s\ o
g\zduiasc\ pe cea tîn\r\ în apartamentul
s\u. Tr\iesc împreun\, sub acela[i acoperi[,
în casa doamnei Veronica Manea. Dup\ trei
ani convie]uirea lor se termin\ cu o crim\.
Întreaga rela]ie dintre cele dou\ femei e
bazat\ pe o perversitate sentimental\
extrem\. De dragul doamnei Manea, prietena
ei mai tîn\r\ ajunge s\-i retr\iasc\ acesteia
via]a [i pove[tile ciudate de dragoste cu
o empatie boln\vicioas\. De fiecare dat\
cînd femeia cea tîn\r\ încearc\ s\ scape,
s\ se elibereze de acest\ rela]ie, doamna
Manea o convinge s\ se întoarc\, [antajînd-o

[i f\cînd-o s\ cread\ c\ nu va supravie]ui
f\r\ ea. 

Sper c\ voi publica noua mea carte la
sfîr[itul acestui an. 

Cred c\ publicul e acela[i, dar dup\ trei
ani e posibil ca el s\ se fi îmblînzit [i s\ nu
mai aib\ prejudec\]i în privin]a literaturii
scrise de scriitorii oarecum la început. Îmi
imaginez c\ publicul acesta ne d\ o [ans\,
e dispus s\ încerce [i lucrurile noi. 

Romanul t\u, Fatta ddin ccasa-vvaggon, va
fi tradus în italian\. Cum decurge
rela]ia ta cu traduc\torii? 

Experien]a mea legat\ de „traduc\tori”
a fost, în primul rînd, uman\. Am cunoscut
la un moment dat ni[te oameni, în contexte
foarte diferite: pe Ileana M. Pop (traduc\toarea
în limba italian\) la cursul predat de Lumini]a
Marcu grupei de la ICR acum un an, o
fran]uzoiac\, Fanny Chartres, venit\ în
Bucure[ti, care a înv\]at incredibil de bine
române[te în numai doi ani, o traduc\toare
în limba german\, care locuie[te la Berlin,
Iulia Dondorici, pe care n-o [tiam decît din
scris din ]ar\, dar care mi-a trimis la un
moment dat un e-mail în care îmi spunea
c\ ar vrea s\ traduc\ cîteva fragmente
din carte [i apoi s\ caute o editur\ pentru
roman. 

S-a întîmplat s\ avem multe lucruri în
comun [i s\ ne apropiem. B\nuiesc c\ se
va întîmpla ca [i în cazul fragmentelor deja
traduse, vom discuta [i voi încerca s\-i
l\muresc Ilenei M. Pop nel\muririle. 

O traducere înseamn\ pentru o carte o
ie[ire într-o lume mai larg\. }ine doar de
destinul ei [i de hazard dac\ pleac\ sau nu
de acas\. 

Poveste[te-mi despre cîteva obsesii
ale tale de scriitoare.

Cred c\ cea mai puternic\ obsesie e cea
a identit\]ii. Cu tot ce presupune ea. În
primele dou\ c\r]i [i tema mi se pare reluat\
în bucl\: tot jocul de oglinzi în care ne
mi[c\m. Dac\ schimbi unghiul [i lumina
pic\ altfel pe personaje, toat\ povestea se
schimb\. În mintea mea, Fata ddin ccasa-vva-
gon începe acolo unde se termin\ Chelbasan....
De aceea, poate, în primele pagini ale
romanului se simte ceva din lumea/vocea
din prima mea carte. E ca [i cînd lucrurile,
odat\ spuse, au crescut [i au dreptul la
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propria lor existen]\. {i, mai ales, se complic\
foarte tare. Cred c\ [i cu vîrstele se întîmpl\
la fel ca [i cu textele pe care le scriem: straturi
straturi. Se mai jupoaie unul, mai apare un
rid, un rictus, o carte. 

În cartea la care lucrez acum plec de la
ideea c\ fiecare dintre noi duce în spate tot
felul de rela]ii. Ne apropiem foarte tare de
ni[te oameni [i nu ne mai putem imagina
via]a f\r\ ei. Dup\ aceea, dintr-un motiv sau
altul, lucrurile nu mai merg, se destram\. 

Tot despre o obsesie identitar\ e vorba...

Cum te sim]i printre ceilal]i scriitori
români tineri? Îi [tii? }i se pare c\ e un
moment bun pentru literatur\?

În anii 2000, istoricul pierde teren în fa]a
fic]iunii [i putem vorbi despre o normalizare
în plan literar: [i din punct de vedere cantitativ
[i calitativ. 

Romanele tinerilor scriitori sînt foarte
diferite: reinventeaz\ lumea, trateaz\ teme
ale tranzi]iei, abordeaz\ teme identitare sau
se ocup\ de obsesii livre[ti. A[a cum spuneam,
aveam de-a face cu formule romane[ti,
subiecte [i teme extrem de diferite. Dintre
scriitorii tineri afla]i „pe val” i-a[ aminti
pe: Filip [i Matei Florian, Dan Lungu, R\zvan
R\dulescu, Ion Manolescu, Dan Lucian
Teodorovici, Cecilia {tef\nescu, T.O. Bobe
etc.

Faptul c\ scriitorii români au început s\
fie tradu[i, s\ circule, înseamn\ c\ literatura
român\ contemporan\ a ie[it din zona unui
„specific local” p\gubos. 

Unde te vezi peste cinci ani? 

Cinci ani e foarte mult. Poate trece criza
pîn\ atunci [i Bucure[tiul va avea libr\rii
frumoase [i cafenele în care s\ stai s\ cite[ti.
Îmi doresc s\ nu-mi pierd lini[tea [i încrederea
în literatur\. Dac\ s-ar întîmpla a[a m-a[
sim]i ca un personaj în propria via]\. {i ar
trebui s\ înv\] s\ fac altceva.

Vasile Ernu

P rima carte a lui Vasile Ernu, N\scut
în UURSS (Polirom, 2007) a fost prima
carte româneasc\ cu o extensie
vizual\ [i audio pe internet. Cartea

a fost tradus\ în rus\ [i publicat\ de Editura
Ad Marginem din Moscova (2007) [i va fi
publicat\ în curînd [i în Spania, Italia [i
Bulgaria. Vasile Ernu scrie constant în România
liber\, Noua lliteratur\, Suplimentul dde ccultur\
[i pe site-ul Hotnews.ro. Vasile Ernu s-a n\scut
în URSS [i în prezent este unul dintre cei mai
cunoscu]i tineri intelectuali români.

E[ti unul dintre pu]inii scriitori români
tineri foarte conecta]i la internet, ai
un site foarte popular pentru cartea
ta, N\scutt.... Ai gîndit site-ul ca pe o
strategie de marketing sau a fost doar
un alt mod de a te exprima? Te-a
ajutat ca autor genul aceasta de
vizibilitate pe internet? 

În timp ce-mi scriam cartea (care con]ine
diferite referiri la via]a cotidian\ din perioada
comunist\), m-am hot\rît s\-i fac [i un
site. Acesta func]ioneaz\ mai degrab\ ca
o arhiv\ virtual\. www.nascutinurss.ro este
un fel de extensie a c\r]ii care con]ine materiale
audio [i video, imagini [i texte care ilustreaz\
lucrurile despre care scriu în carte. Site-ul
a fost lansat odat\ cu cartea [i a fost o premier\
în România. Publicul a apreciat abordarea
mea [i am avut un trafic foarte numeros
pentru genul acesta de site. Nu l-am perceput
ca pe un instrument de marketing îns\ cred
c\, indirect, a jucat [i acest rol. Dup\ o vreme
am ad\ugat [i un blog unde îmi postez textele
publicate în diferite reviste sau alte materiale
care m\ intereseaz\. Internetul creeaz\ o
leg\tur\ puternic\ cu un anumit gen de
public cu care probabil c\ ar fi mai dificil
s\ m\ întîlnesc altfel. 

Cartea ta, N\scutt...,  a fost sursa unor
interpret\ri foarte diferite, de la
nostalgie stîngist\ pîn\ la
superficialitate sau chiar imoralitate.
Cum r\spunzi la asta? Cum putem s\
vorbim despre trecutul comunist - sau

trebuie s\ vorbim despre el? 

Cartea mea nu a generat numai reac]ii
favorabile, ci [i nepl\ceri [i nemul]umiri.
Acestea din urm\ o considerau nostalgic\
sau chiar periculoas\. Într-adev\r, lucrez cu
nostalgia, e un sentiment la care ]in. Totu[i,
în afar\ de asta, am foarte mult\ ironie.
Îmi place s\-mi provoc cititorii, fiindc\ unul
dintre lucrurile în care cred e faptul c\ o carte
trebuie s\ te fac\ s\ reflectezi, s\ te fac\ s\
gînde[ti cu un pas mai departe. Îmi place
[i s\ încalc unele tabuuri, s\ aduc idei noi
[i provocatoare, împotriva curentului, dac\
vrei, care m\ ajut\ s\ chestionez realit\]i
deja canonizate. M\ bucur c\ am creat
controverse. Înseamn\ c\ e înc\ vie cartea
mea, de actualitate, [i  c\ oamenii nu
dorm.

Spune-mi trei idei principale despre
România pe care vrei s\ le discu]i în
c\r]ile tale viitoare. 

Cartea mea urm\toare e chiar acum la
redactare [i va fi  publicat\ în curînd.
Inten]ionasem s\ acord mai mult spa]iu
lucrurilor legate de România, dar la un
moment dat mi-am dat seama c\ nu prea
pot s\ scriu atît de multe despre asta. România
nu e prea interesant\ cînd vine vorba despre
subiectele care m\ preocup\ pe mine acum.
De pild\, scriu despre condi]ia politic\ a
vampirilor, specific\ periferiei imperiilor.
Nosferatu, mortul viu, starea anume de a
tr\i între [i între e specific\ unei anumite
tipologii culturale. M\ preocup\ [i establishment-
ul intelectual românesc, care se comport\
ca un soi de [aman: în loc s\ cerceteze temeinic
trecutul recent [i s\ încerce s\-l în]eleag\,
intelectualii profereaz\ blesteme [i vr\ji. Un
alt subiect care mi se pare foarte interesant
[i despre care încerc s\ scriu este complexul
spa]ial românesc [i rela]ia sa cu vecin\tatea. 

Ce te gînde[ti s\ scrii acum [i care ar fi
reac]ia pe care ]i-o dore[ti, odat\
publicat\ cartea? 

Dup\ cum am spus mai sus, tocmai am

terminat o carte. Planurile mele imediat
urm\toare se leag\ de alte trei c\r]i, dar
nu sînt sigur c\ le voi dezvolta întocmai a[a
cum mi le-am imaginat într-o prim\ faz\. Ca
în orice proiect aflat în plin\ desf\[urare,
lucrurile se mai pot schimba pe parcurs.
Totu[i, sînt destul de sigur c\ voi lucra la o
carte pentru copii [i la una despre Republica
Moldova. Mi-ar pl\cea [i s\ scriu o distopie.
C\r]ile nu schimb\ lumea, [tiu, dar mi-ar
pl\cea ca cititorii mei s\-[i pun\ întreb\ri,
s\-i fac s\ reflecteze mai mult.

Unde te vezi peste cinci ani? 

M\ v\d în România, dar petrecînd mai
mult timp în alte ]\ri la care ]in. M\ v\d scriind
[i explorînd [i alte genuri literare.

Gianina C`rbunariu

G ianina C\rbunariu, dramaturg [i
regizor, se num\r\ printre cei mai
cunoscu]i [i mai premia]i arti[ti
[i regizori tineri din România, dar

cumva reu[e[te s\ stea departe de mainstream.
E un critic r\spicat al sistemului teatral oficial
[i adopt\ pozi]ii puternice, independente,
cînd e vorba despre chestiuni sociale. Cel
mai recent proiect al s\u, Laborator UUrban
Mobil, din 2009, a adus laolalt\ actori, arti[ti
vizuali, coregrafi [i mai ales copii din comunitatea
Rahova din Bucure[ti. Colaboreaz\ intens
cu teatre din str\in\tate, unde se bucur\ de
un real succes. Printre cele mai cunoscute
lucr\ri ale ei se num\r\ mady-bbaby.edu [i
Stop tthe ttempo, pe care le-a scris [i regizat,
[i regia la piesa Mariei Manolescu, Sado-
Maso BBlues BBar. S-a n\scut în 1977 [i tr\ie[te
la Bucure[ti.

{tiu c\ ai terminat Facultatea de
Litere a Universit\]ii din Bucure[ti [i
apoi Universitatea de Teatru [i Film,
apoi ai f\cut cursuri de  creative
writing. Nu e posibil ca atîta [coal\ s\
d\uneze creativit\]ii?

E adev\rat c\ [coala poate d\una unui spirit
creativ, îns\ lipsa de informa]ie [i de contact
direct cu oamenii din domeniul t\u sînt la
fel de riscante pentru creativitatea artistic\.
Cred c\ hot\rîrea de a urma cursurile Facult\]ii
de Litere a fost una bun\, chiar dac\ pe atunci
nu gîndeam a[a, pentru mine nu fusese decît
un mijloc de a ajunge de la Piatra Neam]
la Bucure[ti [i de a merge la mai multe
spectacole de teatru înainte s\ dau admitere
la Regie. În domeniul meu e bine s\ ai cît
se poate de mult\ informa]ie despre alte
domenii. La UNATC, unde am studiat Regie
de teatru, nu pot s\ spun c\ am înv\]at prea
multe. De fapt, mi s-a spus din prima zi c\
a[a vor sta lucrurile: profesorul meu, Valeriu
Moisescu, ne-a spus c\ el nu ne poate înv\]a
decît despre teatrul de ieri, iar noi trebuie
s\ cercet\m pe cont propriu cum stau lucrurile
cu teatrul de azi [i cu cel de mîine. Valeriu
Moisescu [i Nicolae Mandea, doi profesori
pe care am avut norocul s\-i întîlnesc acolo,
ne-au îndemnat s\ lucr\m cu studen]i de la
actorie, scenografie, coreografie etc. Lucrul
practic era cel mai important, lec]iile de
teorie mai pu]in. Cînd urm\resc un spectacol,
detest s\-l privesc în termeni de „[coal\
de regie”. Bineîn]eles c\ regizorii unor
genera]ii au lucruri în comun, dar cred c\
o bun\ [coal\ de teatru trebuie s\ le ofere
studen]ilor informa]ii [i teorie serioas\, o
atmosfer\ propice lucrului practic, posibilitatea
de a experimenta, iar profesorul ar trebui
s\-[i încurajeze studen]ii s\-[i g\seasc\
vocea proprie. 

E[ti probabil cel mai cunoscut ([i mai
controversat) dramaturg tîn\r din
România de azi. Cum ai reu[it s\ ocupi
aceast\ pozi]ie? 

Nu [tiu dac\ sînt cel mai cunoscut dramaturg
tîn\r din România [i nici nu m\ prea omor
dup\ clasamente. Am încercat, împreun\
cu grupul dramAcum, s\ încuraj\m tinerii
dramaturgi s\ scrie, pentru c\ e cam stupid
s\ ie[i pe primul loc cînd concurezi de
unul singur. Ca regizor, am lucrat cu al]i
dramaturgi români tineri [i le-am pus în
scen\ piesele, iar asta m-a ajutat foarte mult.

Dac\ e ceva special în ceea ce fac, e faptul
c\ îmi lucrez [i-mi pun în scen\ piesele proprii
cu un anumit grup de actori (cu care am
lucrat de cînd erau studen]i). Cred c\ de-asta
am ajuns unde sînt, f\r\ ei (actori, coregrafi
etc.) n-a[ fi avut posibilitatea s\ fac ce-mi
doream, nu cînd sistemul românesc e a[a
cum e. Pîn\ acum, cea mai mare provocare
a fost s\ ]in aceast\ echip\ la un loc, într-un
context care nu încurajeaz\ deloc asta. {i
nu v\d un viitor prea luminos în sensul acesta,
va deveni din ce în ce mai greu. 

Cînd scrii o pies\ sau cînd o pui în
scen\, te gînde[ti la România? Exist\
mentalit\]i pe care vrei s\ le schimbi
în România? 

M\ gîndesc la lucrurile care se petrec în jurul
meu, fie în România, fie altundeva. Dar cred
cu toat\ t\ria c\ dac\ începi s\ vorbe[ti
despre lucrurile care-]i sînt apropiate, despre
lucrurile care au impact asupra ta, ai [ansa
s\ atingi un context mai larg. Da, m\ gîndesc
la România, pentru c\ am ales s\ tr\iesc [i
s\ lucrez aici. Ca orice artist, vreau s\ schimb
ceva [i sper s\ fac asta prin fiecare proiect
de care m\ ocup, dar tr\iesc [i cu teama c\
nu voi reu[i s\ schimb nimic. Nu [tiu dac\
teatrul poate s\ schimbe mentalit\]i sau
dac\ arta în general poate s\ aib\ un impact
atît de radical. Dar pot m\car s\ pun ni[te
întreb\ri - pentru mine, pentru actorii cu
care lucrez, pentru publicul meu. 

Poveste[te-mi ce-ai f\cut în ultimul
timp [i ce proiecte viitoare ai. 

Din ianuarie 2009 pîn\ în iunie am colaborat
la un proiect numit Laborator UUrban MMobil,
un proiect care aduce la un loc arti[ti din
domenii diferite: arti[ti vizuali, coregrafi,
muzicieni, oameni de teatru. Împreun\ cu
actorii cu care lucrez am realizat ateliere cu
copii din comunitatea Rahova-Uranus. Avem
de gînd s\ continu\m asta [i pe viitor, eventual
s\ facem un performance. Momentan lucrez
în paralel la dou\ proiecte: unul este un
spectacol pe care îl voi pune în scen\ la
teatrul Yorik din Tîrgu Mure[ (un spa]iu
independent) bazat pe evenimentele care
s-au petrecut în 20 martie 1990 în acest ora[.
Al doilea este un spectacol pe care îl voi pune
în scen\ la Kammerspiele Munich, pe
tema comunit\]ii româno-germane vîndute
de regimul comunist din România. Ambele
proiecte au multe în comun, în ce prive[te
metodele de lucru (începînd de la interviuri
[i cercetare) [i temele.

Ai lucra într-o alt\ cultur\? Sau ai scrie
în alt\ limb\? 

Ca regizor am lucrat [i probabil voi mai lucra
[i pe viitor cu actori str\ini, n-am avut probleme
s\ lucrez în englez\ sau în francez\. Ca
dramaturg, prefer s\ scriu în român\ [i s\
lucrez cu trupa mea de actori din Bucure[ti. 
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Unde te vezi peste cinci ani? 

M\ v\d lucrînd cu actorii mei în condi]ii
acceptabile. 
De fapt, în orice condi]ii. Cel pu]in, a[a sper
eu.

Mihaela Michailov

M ihaela Michailov este dramaturg,
dar a început ca critic de teatru
[i de dans. Înc\ scrie despre
lucr\rile altora, dar a devenit

din ce în ce mai cunoscut\ ca autoare. A
primit premiul UNITER (cea mai bun\
pies\ din 2006) pentru piesa Complexul
România, pus în scen\ la Teatrul Na]ional
din Bucure[ti (2008). A f\cut parte din diferite
proiecte comunitare, fiind foarte preocupat\
de dimensiunea social\ a artei. 

Ai început s\ scrii critic\ de teatru cu
7-8 ani în urm\. Iar acum e[ti
dramaturg. Cum de ai trecut grani]a?
Cum a fost aceast\ experien]\? 

Nu obi[nuiesc s\ trasez grani]e între diferitele
feluri de scris, fiindc\ cred c\ un scriitor poate
oricînd s\ scrie un eseu critic, iar un critic se
poate apuca s\ scrie o pies\ sau un roman. 
În ce m\ prive[te, nu e vorba decît despre
producerea unui text bun, fie din perspectiva
unui critic, fie dintr-a unui scriitor. Tot ce
conteaz\, indiferent despre ce ai scrie, e
s\ scrii sincer, ritmat, inteligent [i s\ intri cît
mai adînc în esen]a lucrurilor pentru a
crea tensiune dramatic\ [i curiozitate. În
articolele mele despre teatru se amestec\
mai multe stiluri [i abord\ri, nu sînt cronici
în sens clasic, care s\ explice ce e bine [i ce
e r\u în cutare pies\. Ar fi plictisitor s\ le
scriu dac\ ar fi a[a. Cînd scriu despre un

spectacol încerc s\ aduc cît pot de mult
din atmosfera lui intim\ în articol. Pentru
a face textul parte din spectacol. M\ intereseaz\
mai mult s\ dezv\lui conceptul decît s\ dau
verdicte. 

Ce spun ceilal]i critici de teatru despre
reconversia ta? Nu e ceva obi[nuit, cel
pu]in nu în România. 

Adev\rul e c\ nu e o reconversie total\,
pentru c\ am scris în permanen]\ cronici de
dans [i de teatru. M\ provoac\ ideea de a
g\si asem\n\ri între spectacole în ce prive[te
temele [i conceptele [i ideea de a sus]ine
regizorii în care chiar cred. Îmi place cuvîntul
„critic” pentru c\ r\d\cina lui, „crisis”, ajunge
la esen]a unei atitudini. Indiferent dac\ e[ti
critic sau scriitor, trebuie s\ creezi crize [i
întreb\ri în cîmpul percep]iei. 

Spune-mi un motiv pentru care î]i
place atît de mult teatrul. 

Pentru c\ e viu, se întîmpl\ aici [i acum [i
are o putere magnetic\. E o leg\tur\ vulnerabil\
între mai multe prezen]e. 
Esen]ial în teatru e s\ prinzi întregul poten]ial
al momentului - în sens politic, social, emo]ional.
De-asta teatrul poate fi foarte prost sau
extrem de reu[it. 

Ce sau cine te-a ajutat în ace[ti ani, ca
critic [i ca dramaturg? 

Presupun c\ faptul c\ am vrut cu adev\rat
s\ fac ce am f\cut, indiferent dac\ uneori
cei cu care am lucrat m-au dezam\git. Dincolo
de asta, am întîlnit oameni care chiar m-
au inspirat [i împreun\ cu care am crescut,
împ\r]ind idei la care ]inem. Regizori precum
Alexandra Badea, Radu Afrim, Radu Apostol,
Andreea V\lean, David Schwartz m-au
provocat cu adev\rat. Actori precum Coca
Bloos, Victor Rebengiuc, R\zvan Oprea, Florin
Piersic jr. m-au f\cut s\ vreau s\ continuu
s\ scriu din perspective suprapuse - de critic
[i de dramaturg. Backgroundul de critic
m-a ajutat s\ m\ deta[ez de textul la care
scriu [i s\ respir dincolo de el. Uneori e
important s\ te cer]i cu un text dup\ ce te-
ai îndr\gostit de el. Î]i ofer\ o alt\ dimensiune. 

Sim]i c\ ai reu[it s\ spui ceva esen]ial
despre România (m\ gîndesc la piesa
ta Compplexul RRomânia, dar nu numai).

În Complexul RRomânia am încercat s\ subliniez
cîteva tr\s\turi mentale, faptul c\ înc\ sîntem
cu un picior în st\ri foarte fragile [i în complexe
cum ar fi frica, supravegherea, lipsa de reac]ie
la ce se întîmpl\ [i resemnarea. Ur\sc Miori]a
pentru c\ e un mit fundamental despre
renun]are. Am vrut s\ scriu o pies\ despre
mecanismele prin care accept\m lucruri pe
care n-ar trebui s\ le a[tept\m. 
În cea mai nou\ pies\ a mea, Face]i lloc!, am
vrut s\ vorbesc despre una dintre cele mai
puternice teme române[ti: proprietatea, atît
din perspectiva istoriei recente a României,
cît [i a luptei din ziua de azi pentru un loc.
O astfel de tem\ m-a f\cut s\ explorez buc\]i
din istoria României în timp ce chestionam
prezentul. 

Spune-mi un subiect la care te
gînde[ti pentru o pies\ viitoare. 

Un monolog despre cea mai dificil\ frumuse]e
- b\trîne]ea - pentru Coca Bloos [i o pies\
despre doi copii care dispar. 

Unde te vezi peste 5 ani? 

În Bucure[ti, România, scriind o pies\ pentru
copilul meu.

Paul Doru Mugur

P aul Doru Mugur scrie poezie, proz\
scurt\, eseuri [i critic\ de art\. În
plus, este medic [i lucreaz\ într-
un spital de stat din New York,

ora[ul în care locuie[te. Este unul dintre
redactorii revistei Respiro, una dintre cele
mai cunoscute reviste literare de pe internet,
fondat\ în 2000. Volumul s\u de proz\ scurt\,
Psihonautica, publicat recent în România,

se ocup\ de transform\rile sufletului uman
în fa]a lumii cibernetice. S-a n\scut în 1959,
lucreaz\ în New York.

Cum te sim]i ca scriitor român care
tr\ie[te la New York [i lucreaz\ ca
medic într-un spital american?

Limba român\ e un instrument muzical
extrem de sofisticat la care po]i cînta orice
melodie sau sunet. Scriu în român\ fiindc\
pentru mine limba român\ e cea mai frumoas\
limb\ din lume. Iar faptul c\ interac]ionez
zilnic cu oameni care au nevoie de ajutorul
meu, care îmi descriu problemele lor [i
a[teapt\ s\ le rezolv, îmi permite s\-mi
dezvolt un sim] al responsabilit\]ii [i al
sensului. 

Ai publicat recent o nou\ carte de
proz\ în România. Ce a[tep]i de la
publicul [i de la critica din România? 

Nu a[tept nimic. Mi-a f\cut o mare pl\cere
s\ scriu aceast\ carte [i sper s\ le plac\ [i
unora dintre cei care-o vor citi.

Experien]a de la Resppiro a fost
esen]ial\ pentru cariera ta de scriitor? 

Editarea revistei Respiro a fost o experien]\
foarte special\. În ultimii nou\ ani în care
Respiro a existat [i a respirat pe internet,
m-am sim]it deseori precum tîn\rul instructor
al lui Salinger din „Perioada albastr\ a lui
De Daumier-Smith”, care are o epifanie în
timp ce se uit\ prin vitrina unui magazin de
accesorii ortopedice. Respiro mi-a permis
s\ descop\r mul]i scriitori tineri talenta]i
din toat\ lumea [i mi-a ascu]it spiritul critic.

Cu ce scriitori americani ]i-ar pl\cea s\
te întîlne[ti la New York? 

J.D. Salinger e unul dintre scriitorii mei

prefera]i din toate timpurile [i mi-ar pl\cea
foarte mult s\-l întîlnesc. B\nuiesc c\ asta
n-o s\ se întîmple niciodat\; omul duce o
via]\ foarte retras\ de mai bine de patru
decenii. În afar\ de el, nu-mi mai vine nimeni
în cap pe moment.

Te vei vedea vreodat\ drept scriitor
american? Sau ]i-e de ajuns s\ fii un
scriitor român, care scrie în limba
român\? 

Dup\ cum am spus, îmi place foarte mult s\
scriu în limba român\ [i nu-mi propun s\
scriu prea curînd în englez\. 

Unde te vezi peste cinci ani? 

Pentru mine literatura e o explorare continu\
a sufletului omenesc. Cum a spus cineva:
l-am scos pe om din jungl\, dar n-am scos
înc\ jungla din om. Peste cinci ani voi fi
probabil adîncit în aceea[i jungl\.

Ruxandra Ana

R uxandra Ana a început s\ scrie cu
succes pentru reviste literare
române[ti imediat ce a terminat
facultatea (filologie român\ [i

englez\, Universitatea din Bucure[ti, 2007).
Apoi s-a hot\rît s\ porneasc\ într-o direc]ie
nou\ [i a absolvit Filologie Polon\ în
2009. S-a mutat în Polonia [i a tr\it un an
la Katowice, unde [i-a f\cut studiile (a primit
o burs\ de la Universitatea Silezian\) [i a
lucrat ca barmani]\, iar în prezent tr\ie[te
în Var[ovia. Este autoarea unui blog foarte
accesat, scris în limba englez\, [i urmeaz\
s\-[i publice prima carte, despre Polonia.

E[ti o fost\ student\ foarte bun\ a
Universit\]ii din Bucure[ti, un tîn\r
intelectual român care a ales o ]ar\ [i
o limb\ alternativ\: Polonia. De ce?
Cum?

N-am avut un plan prestabilit, pur [i simplu
s-a întîmplat. De ceva vreme, am o chestie
pentru Europa de Est, pentru literaturile [i
pentru pove[tile ei, [i mi-a pl\cut mereu s-
o explorez, direct sau indirect. Cînd am aflat,
acum cî]iva ani, c\ Institutul Polonez din
Bucure[ti organizeaz\ concurs de eseuri
despre cultura polonez\, m-am gîndit c\ e
un pretext foarte bun s\-mi duc obsesia
cu un pas mai departe. Am scris eseul, am
cî[tigat concursul [i m-au trimis la Var[ovia
la un curs de var\. Atunci via]a mea s-a
schimbat cu totul. Nu numai c\ m-am îndr\gostit
de ora[, dar am dezvoltat o atrac]ie destul
de ciudat\ fa]\ de limb\. Pîn\ azi, mi-aduc
aminte de luna petrecut\ la Var[ovia ca fiind
luna perfect\ din via]a mea. Normal c\ am
vrut mai mult. {tiam c\ trebuie s\ m\ întorc,
îmi era dor de oameni, de locuri, voiam s\
ajung s\ cunosc Polonia cu adev\rat - trebuia
s\ fie ceva mai mult în spatele acestei fascina]ii
pe care nu mi-o puteam explica, nici mie [i
nici celor care m\ întrebau „De ce Polonia?”.
Nu în ultimul rînd, îmi era dor de consoanele
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care ]i se încurc\ pe limb\ [i de gramatica
imposibil\ - era o provocare, [i voiam s\ v\d
dac\ îi pot face fa]\. Voiam s\ vorbesc polona
fluent. Acum o vorbesc, [i sînt în continuare
îndr\gostit\ de Var[ovia. 

Î]i scrii blogul în englez\. Limba
român\ nu are [anse?

Bineîn]eles c\ are. Dar nu cu blogul \sta.
Dup\ nenum\rate [coli de var\, programe
[i excursii în str\in\tate, a început s\-mi fie
tot mai greu s\-mi ]in noii prieteni la curent,
[i detest s\ scriu [i s\ rescriu e-mailuri în
care s\ povestesc acela[i lucru. A[a c\ m-am
gîndit c\ ar fi mult mai simplu s\ scriu blogul
în englez\. Scopul lui principal e s\ r\spund\
la întrebarea care apare inevitabil în conversa]iile
cu oamenii cu care nu ai contact zilnic: „{i,
ce-ai mai f\cut?”. A mers. Acum toat\ lumea
[tie ce-am mai f\cut. Chiar [i necunoscu]i,
oameni pe care nu i-am întîlnit fa]\ în
fa]\, dar care acum sînt o parte din lumea
mea [i conteaz\ la fel de mult ca prietenii
mei. De exemplu, cu unul dintre ei scriu
un al doilea blog, care e un instrument
excelent pentru experien]a noastr\ de
înv\]are a limbii polone. E foarte reconfortant
s\ vezi c\ le e de ajutor [i altora, persoane
care, ca [i noi, sînt înnebunite dup\ limba
asta. În plus, îi sînt recunosc\toare acestui
blog pentru una dintre experien]ele la limita
fic]iunii, care a fost cea mai palpitant\ [i mai
mi[to experien]\ din via]a mea de traduc\tor.
Datorit\ unui post, am intrat în leg\tur\ cu
unul dintre autorii pe care i-am tradus cu
ceva timp în urm\ - tipul a scris un roman
absolut dement, foarte de[tept, de care
eu m-am îndr\gostit instantaneu [i care a
ajuns s\ m\ obsedeze într-o oarecare m\sur\.
Mi-a citit blogul, a scris [i el despre mine pe
blogul lui, pe urm\ am început s\ ne scriem
e-mailuri [i s\ povestim despre scrisurile
mele [i ale lui, despre agen]i [i editori [i
pie]e de carte, despre experien]ele noastre
de barmani (eu am început s\ lucrez într-un
bar din simplul motiv c\ eram nebun\ dup\
Sanchez, barmanul din roman, [i voiam s\
fiu exact ca el). Toate astea nu s-ar fi întîmplat
dac\ blogul ar fi fost în român\. 

Consideri c\ angajamentul t\u fa]\ de
o cultur\ alternativ\ se înscrie într-un
trend general?

Da, într-o oarecare m\sur\. Simt c\ apar]in
unui grup de „nomazi” care nu sînt neap\rat
dezam\gi]i de culturile din care provin, dar
au nevoie de ceva în plus, de ceva „extra”
care s\-i fac\ s\ mearg\ mai departe, s\
descopere, s\ fac\ conexiuni. E ca atunci
cînd folose[ti condimente. Po]i tr\i f\r\ ele,
dar sînt un pariu cî[tigat dac\ ai chef de
experimente. Am de gînd s\ m\ întorc în
Bucure[ti într-o bun\ zi, pentru c\ ora[ul
are multe de oferit [i e un loc de joac\ excelent.
Doar c\ deocamdat\ prefer terenul de joac\
polonez.

Spune-mi despre viitoarea ta carte,
cea despre Polonia. O vei publica în
român\? Crezi c\ are vreo importan]\
ce editur\ o va publica, vezi aceast\
decizie ca pe una politic\ (în sensul
alegerii unei anume edituri?)

Cartea mea e o încercare de a descrie o lume
înc\ pu]in cunoscut\ în România. Polonia
chiar merit\ descoperit\, e o ]ar\ fascinant\
a c\rei cultur\ seam\n\ în multe privin]e
cu a noastr\, dar nu sîntem con[tien]i nici
de asem\n\ri, nici de diferen]e. În medie,
se [tie c\ Polonia a avut un trecut comunist
asem\n\tor cu al nostru, c\ în anii ’70 polonezii
î[i petreceau vacan]ele la mare la noi, toat\
lumea a auzit de Lech Walesa [i de Solidaritatea
[i votca polonez\ e renumit\. În afar\ de
asta, e o mare necunoscut\. Nu spun c\
lucrurile astea nu fac parte din cultura Poloniei,
dar mai sînt atît de multe altele de spus.
Despre asta e vorba în carte. Nu vreau s\
o public de dragul de a fi autor publicat. Pot
tr\i f\r\ asta înc\ mult [i bine, dar cred c\
este o poveste care merit\ spus\, iar o carte
e mereu o metod\ bun\ de a spune o poveste.
În privin]a editurilor din România, îns\, am
cîteva re]ineri. În majoritatea cazurilor, par
s\ cread\ c\ treaba lor se termin\ dup\ ce
cartea e publicat\. Pe cînd \sta e doar primul

pas - e nevoie [i de promovare, de o strategie
istea]\, de pu]in\ aten]ie fa]\ de oamenii
cu care lucrezi. Nu po]i s\ arunci o carte
pe pia]\ [i s\ te a[tep]i ca publicul s\ sar\
pe ea. De ce ar face asta? A[a c\ iau în calcul
[i varianta self-publishing - dac\ fac chestia
asta cu publicatul, vreau s\ o fac cum trebuie,
[i n-am nevoie de favorurile nim\nui. Îmi
doresc foarte tare s\ public cartea în român\
- de-asta [i scriu în român\, dar o s\ fac asta
numai dac\ îmi vor conveni termenii [i
condi]iile. Totul trebuie s\ se potriveasc\
perfect, exact a[a cum rochia de la balul de
absolvire trebuie s\ se potriveasc\ perfect.

Ce a[tept\ri ai dup\ publicarea ei?

Mi-ar pl\cea ca Polonia s\ înceap\ s\ stîrneasc\
curiozit\]i, ca oamenii s\ vrea s\ o descopere.
Andrzej Stasiuk a scris o carte care i-a
determinat pe mul]i polonezi s\ plece în
România, s\ vad\ cum stau lucrurile de fapt.
Nu spun c\ situa]ia se va repeta, din cealalt\
direc]ie, datorit\ c\r]ii mele, dar ar fi tare,
nu?

Vrei s\ r\mîi s\ tr\ie[ti în Polonia?

Deocamdat\ sînt fericit\ aici. Dar m\ cunosc
mult prea bine, [i [tiu c\ am aceast\ tendin]\
de a „consuma” locurile. Am „consumat”
Katowice, ora[ul unde am tr\it aproape
un an, [i am sim]it nevoia s\ trec mai departe.
A[a c\ e posibil s\ nu r\mîn în Polonia.
Dar asta r\mîne de v\zut.

Unde te vezi peste 5 ani?

La întrebarea asta n-am fost niciodat\ în
stare s\ dau un r\spuns. Bineîn]eles c\ am
o vag\ idee despre ce vreau s\ fac, am cîteva
puncte fixe pe hart\ - un doctorat, multe
c\l\torii, scrisul, traducerile, dar în rest o s\
v\d în ce direc]ie m\ poart\ drumul. Îmi
place s\-mi p\strez op]iunile deschise, nu
vreau s\ în]epenesc într-un proiect. {i evit
s\ m\ iau prea tare în serios. Poate în cele
din urm\ o s\ ajung s\ lucrez ca agent literar,
poate o s\ fac management cultural, sau
poate o s\ m\ împac cu ideea c\ cel mai tare
îmi place s\ lucrez în bar, s\ le dau oamenilor
de b\ut [i s\ le ascult pove[tile. Singurul
lucru pe care n-a[ vrea s\ îl pierd în urm\torii
ani e curiozitatea. Atîta timp cît voi continua
s\ fiu curioas\, s\ vreau s\ descop\r chestii,
sînt sigur\ c\ urm\torii ani vor fi foarte mi[to.

Saviana St`nescu

S aviana St\nescu este una dintre
cele mai vizibile scriitoare ap\rute
în Europa de Est dup\ c\derea
comunismului. S-a n\scut în România,

la Bucure[ti, într-o diminea]\ rece de februarie,
în timpul dictaturii lui Ceau[escu [i s-a n\scut
a doua oar\ la New York în zilele fierbin]i
ale anului 2001. Piesele ei au fost prezentate
în numeroase ]\ri din lume [i din Statele

Unite. Acum Saviana St\nescu scrie [i lucreaz\
în englez\ [i tr\ie[te la New York. Este o
artist\ interesat\ de teme sociale [i [i-a
descoperit identitatea est-european\ în
Statele Unite.

http://saviana.com/

{tiu c\ te-ai mutat de la Bucure[ti la
New York cu cî]iva ani în urm\. Te rog,
f\ o compara]ie între „Saviana
dinainte de NY” [i „Saviana în NY”. 

Am devenit mai con[tient\ de r\d\cinile
mele balcanice [i de identitatea mea româneasc\
[i mai preocupat\ de aspectele socio-politice
din scrisul meu. Cred c\ am devenit [i mai
independent\ [i mai sigur\ pe mine. Probabil
[i datorit\ celor cîteva valuri de feminism
care au scuturat New Yorkul - dar înc\ nu [i
România :)
Acum sînt mai practic\ [i mai aplicat\, dar
îmi lipsesc relaxarea poetic\ [i idealismul.
O fi bine, o fi r\u? Nu [tiu. Presupun c\ mi-am
dat seama c\ Visul American poate include
[i co[maruri, pe cînd Co[marul Românesc
era plin de vise... 

Cum ai reu[it s\ devii un dramaturg
de limb\ englez\? 

Am muncit din greu. Am ajuns la New York,
cu un grant Fulbright, cu o s\pt\mîn\ înainte
de 11 septembrie. Evenimentele traumatizante
care au avut loc în septembrie ne-au dat
tuturor celor care ne aflam atunci în NYC
sentimentul c\ locul nostru e acolo, c\ facem
parte din acest ora[ r\nit. M-am îndr\gostit
de New York [i înc\ mi se pare c\ ora[ul m\
energizeaz\ mereu, prietenos [i revigorant,
cînd sînt trist\ sau dezam\git\. Apoi, aici
am studiat lucruri pe care în România nu
le-am putut studia. Am terminat un masterat
de Studiu al Artelor Performative [i înc\
unul de Scriere Dramatic\ (premiul John
Golden pentru excelen]\ în dramaturgie),
mi-am dat toat\ silin]a s\ scriu bine în englez\
ca s\ nu r\mîn în urma colegilor mei americani.
Dimpotriv\, voiam s\ fiu între cei mai buni.
Citeam o mul]ime de piese în englez\,
urm\ream filme americane cu subtitr\ri,
[i studiam replicile [i arta dramatic\, ascultam
oamenii vorbind la Starbucks [i în metrou,
m\ uitam la reality show-uri pîn\ cînd sim]eam
c\ pot în sfîr[it s\ scriu replici care s\ fie
organice [i autentice pentru un personaj.
Î]i dai seama c\ „locuie[ti” într-o limb\ nou\
cînd reu[e[ti s\ produci umor [i s\ faci jocuri
de cuvinte. Eu am reu[it asta la un moment
dat [i acum, oarecum paradoxal, multe dintre
piesele mele americane se consider\ a fi
bazate pe limbaj.
Mi-a fost de ajutor [i faptul c\ am fost scriitorul
rezident al lui Richard Schechner [i am scris
sute de scene pentru el, pentru piesele
noastre YokastaS RRedux (o reconfigurare a
pove[tii lui Oedip din perspectiva Iocastei,
la Teatrul LaMaMa) [i Timbuktu (o dramatizare
a romanului omonim de Paul Auster).

Te rog, descrie cinci idei importante
care te bîntuie atunci cînd scrii. 

Imigra]ia - M\ obsedeaz\ oamenii care tr\iesc
în spa]iul acela intermediar dintre dou\
lumi/]\ri, care trebuie s\ negocieze permanent
între vechea cultur\ [i noua cultur\. 
Puterea - M\ intereseaz\ s\ explorez dinamica
puterii atît la nivel macro (între ]\ri, mai ales
între superputeri [i ]\ri mici), cît [i la nivel
micro (între indivizi: la munc\, în dragoste,
în cuplu, în rela]ia p\rin]i-copii etc). 
Iubirea - Nu m\ satur niciodat\ s\ analizez
diferite forme de iubire. 
Umorul - Cred c\ orice idee important\, orice
pies\ bun\, orice replic\ tare trebuie s\ aib\
o urm\ de umor; adev\rurile majore [i
dureroase pot fi înghi]ite mai u[or cu pu]in
„zah\r” de umor sau ironie. 
Oamenii - Spectacolul uman mi se pare
fascinant, ador s\ explorez fiin]ele umane
cu defecte în piesele mele, oamenii „mici”
care viseaz\ s\ fie „mari”, învin[ii care pot
deveni înving\tori, rata]ii care î[i pot înfrînge
[i recontextualiza ratarea; m\ fascineaz\
farmecul discret al loserilor [i-al nerealiza]ilor
care nu [i-au împlinit poten]ialul. 

Ai schimba ceva la lumea în care
tr\im? Crezi c\ arta poate produce
schimb\ri? 

DA - A[ vrea ca lumea s\ devin\ cu adev\rat
global\, a[ vrea ca oamenii s\ tr\iasc\ [i
s\ lucreze oriunde vor, fiindc\ pe mine m-
a bîntuit ani întregi co[marul vizei. :)
DA - arta poate s\ produc\ schimb\ri, poate
s\-i fac\ pe oameni s\ se în]eleag\ unii pe
al]ii [i s\ le pese unora de al]ii, poate s\
dezv\luie numitorul comun al umanit\]ii;
e mai greu s\ ucizi sau s\ faci r\u unui om
dac\ te gînde[ti la el ca la un om exact ca
tine, cu defecte, cu dorin]e, cu vise [i cu
co[maruri. 

Ce te [ocheaz\ în primele clipe cînd te
întorci în România? 

Totul este mai mic: cl\dirile, peisajele, propriile
mele gînduri [i aspira]ii. Mi se strînge inima.

La ce proiect lucrezi în prezent?

Lucrez la o pies\ intitulat\ For aa BBarbarian
Woman, care a avut cîteva lecturi în vederea
îmbun\t\]irii: la Long Wharf Theatre, la Lark
Play Development Center [i la PS122. Este
cea mai ambi]ioas\ [i mai poetic\ dintre
piesele mele [i cu o miz\ destul de ampl\,
dar publicul mi-a spus c\  e „dureros de
frumoas\”. 
În pies\ se amestec\ o poveste de dragoste
contemporan\ între o românc\ [i un colonel
american de la baza NATO din Constan]a [i
o rela]ie fic]ional\ între Ovidiu [i o femeie
barbar\ din Tomis. Pe deasupra, Marea
Neagr\ devine personaj!

Unde te vezi peste cinci ani?

Sper c\ voi avea o carier\ solid\ aici în New
York, dar mai sper [i ca piesele mele s\ fie
puse în scen\ mai des în Europa [i în ]ara
mea, România. Mi-ar pl\cea s\ stau în Europa
m\car 2-3 luni pe an, mi se face dor de
cas\ cînd nu m\ întorc acolo doi ani la rînd.



It is generally assumed that the spoken word came
before the written word. I suggest that the spoken word
as we know it came after the written word. In the
beginning was the Word, and the Word was God - and
the word was flesh… human flesh… in the beginning of
writing. Animals talk. They don’t write. Now, a wise old
rat may know a lot about traps and poison but he cannot
write “Death Traps in Your Warehouse” for the Reader’s
Diggestt, with tactics for ganging up on dog and ferrets
and taking care of wise guys who stuff steel wool up
ratholes. It is doubtful that the spoken word would ever
have evolved beyond the animal stage without the
written word. The word is inferential in human speech.
My basic theory is that the written word was actually a
virus that made the spoken word possible. The word has
not been recognized as a virus because it has achieved a
state of stable symbiosis with the host, though this
symbiotic relationship is now breaking down, for
reasons I will suggest later.

- William Burroughs

D uminic\ diminea]a Berlinul arat\ ca un ora[
p\r\sit. Friedrichstrasse, care în timpul
s\pt\mînii e una dintre cele mai aglomerate
sta]ii, e aproape pustie la ora 10 diminea]a. Îl

reperez u[or pe Tomi]\ care ]ine în mîna stîng\ o cafea
[i în cealalt\ un ziar. A[a îmi va r\mîne în minte,
ap\rînd de fiecare dat\ la întîlniri cu ziarul sub bra].
Tomi]\ locuie[te în Postdam [i întrucît drumul pîn\
într-o zon\ central\ a Berlinului dureaz\ 40 de minute,
î[i folose[te timpul pentru a-[i perfec]iona germana
prin lectur\. Noaptea trecut\ a dormit în Friedrischain,
la prietena lui, Anja, care mi-a fost coleg\ de aparta-
ment în luna mai. Eu vin din Prenzlauer Berg, mai pre-
cis din ultima strad\ de la grani]a cu Wedding, în
apropiere de Mauer Park. Ne urc\m în S9-le de
Spandau. În vagon nu e nimeni. Vorbim despre lucruri
m\runte, singurul pe care-l avem în comun e c\ tr\im
în aproximativ acela[i spa]iu [i trecem prin acelea[i
experien]e. {i [tiu sigur c\ e un om bun, a[a c\ nu îmi
pas\ dac\ nu ascult\ IAMX [i Coco Rosie [i nu l-a citit pe
Palahniuk. Tomi]\ e medic la un spital din Postdam,
locuie[te în Germania de doi ani, are o iubit\
nem]oaic\ [i foarte pu]ini prieteni. Duminicile petre-
cute la biserica ortodox\ din Berlin sînt un bun [i unul
dintre foarte pu]inele prilejuri de socializare. Dup\
predic\, tinerii merg la bere în ora[ [i se mai leag\
rela]ii care ofer\ iluzia unui cerc de apropia]i. S-Bahnul
face cam jum\tate de or\ pîn\ Heerstrasse, de unde
mai mergem 15 minute pe marginea unei [osele,
printr-o zon\ verde, pres\rat\ cu case. Tot o cas\ e [i
Rumaniche Ortohodoxe Kirche, o cl\dire prelung\, cu
ferestre mari. Cei doi brazi falnici din curte îmi dau
impresia c\ m\ aflu într-o pensiune montan\, impresie
nealterat\ de prezen]a troi]ei sculptate în lemn. În
curtea interioar\ ajungem trecînd printr-un holi[or
unde se afl\ afi[e, reviste, pliante [i candele. Un b\trîn
murmur\ ceva în fa]a unor lumîn\ri aprinse. Curtea e
plin\ de copii care se joac\ zgomotos [i mame care
încearc\ s\ le potoleasc\ zelul. Dintr-odat\, m\ aflu în
România. Printr-o u[\ întredeschis\ reg\sesc toate
tipologiile de români care pot fi întîlnite la nun]i. De
aproape doi ani, Berlinul a devenit Mecca urbanilor
români, în special a arti[tilor din zona vizual\. Pe ei [i
pe al]i indivizi cu aer cool îi întîlne[ti îns\ la vernisajele
de la Plan B, galeria româneasc\ de art\ contempo-
ran\. Aici nimeni nu e îmbr\cat fancy. C\m\[i albe,
pantaloni de stof\, pantofi lustrui]i, bluze simple. Nici
un piercing la vedere. Cele mai multe femei au capul
acoperit. Tomi]\ se afl\ deja în\untru, stînd în picioare,
salutîndu-[i din cînd în cînd cunoscu]ii cu o min\
serioas\. Pe unul dintre scaune se afl\ o saco[\ cu
Romtelecom. Unul dintre motivele pentru care prefer
bisericile catolice celor ortodoxe este prezenta
b\ncilor. Îmi displace ideea de m\ gîndi la Dumnezeu
stînd într-o pozi]ie inconfortabil\. La marginea gardu-
lui din spate se afl\ cu[ti cu iepuri. O ma[in\ de tuns
iarb\ [i unelte de lucru îmi spun c\ preotul este un om
gospodar. Nu [tiu de ce, dar m\ impresioneaz\
prezen]a unui b\rbat tîn\r, cu un aer auster, ]inînd un
copil foarte mic în bra]e care doarme tot timpul slujbei.
Un b\ie]el cu un avion galben se plimb\ printre b\nci.
O feti]\ plonjeaz\ printre scaune, printre enoria[i
evlavio[i care stau în genunchi. Un bebelu[ începe s\
or\c\ie. Preotul Constantin Mihoc se opre[te din dis-
curs [i-[i roag\ turma s\-[i potoleasc\ mielu]ii. Cînd se
întoarce, observ c\ pe spatele hainei galben-portocalii
se afl\ portretul brodat al Maicii Domnului cu pruncul,
încadra]i într-un cerc azuriu. Arat\ foarte modern, ca
un tricou de fan al unei forma]ii. Printre chir\ituri de
copilandri care par de neoprit încep s\ disting predica
s\pt\mînii, care vorbe[te despre adev\rata credin]\ în
posesia c\reia e[ti doar dac\ vii la biseric\. M\ apuc\
foiala cînd preotul vorbe[te cu dispre] despre martorii
lui Iehova [i despre orice alt\ religie decît cea orto-
dox\. Urmeaz\ ceea ce ar trebui s\ fie o pild\, despre o
femeie care nu putea s\ aib\ copii [i [i-a propus s\
încerce îns\mîn]area artificial\, situa]ie în care i-a cerut
sfatul. Pozi]ia sa a fost clar\, dac\ Dumnezu nu vrea s\-]i
dea copii, nu-]i d\. A urmat un contraexemplu care
p\rea decupat dintr-unul dintre ziarele cu titluri uria[e,
în care o femeie diagnosticat\ cu o boal\ incurabil\

care era [i gravid\ s-a rugat îndelung [i a n\scut nu un
copil, ci gemeni. F\r\ nume. De fapt nu [tiu dac\ a zis
gemeni, dar m-am trezit c\ scriu a[a, în spirit de articol
senza]ionalist. Pe scaunul din dreapta se a[az\ o fat\
care are un aspect u[or mai modern. Mi se pare c\
lumea se uit\ la mine cînd scot o foaie [i un pix ca s\-mi
notez versurile unui cîntec cu aer de roman]\. Dac\ nu
l-a[ fi v\zut pe b\trînul diacon, a[ fi crezut c\ ascultam
un patefon. „Iart\-mi, Doamne, felul nebun de-a m\
ruga”, cînta b\rbatul. Dup\ ce diatribele la adresa altor
religii s-au terminat, atmosfera se relaxeaz\ la dumini-
cala împ\rt\[anie. Se vorbe[te despre ultimul eveni-
ment din via]a comunit\]ii, prezen]a la o zi
interna]ional\ a religiilor care avusese loc în Alexander
Platz cu o zi înainte. Biserica ortodox\ româneasc\ a
vîndut sarmale care au fost un mare succes. Venind
vorba despre bani, preotul termin\ slujba, ca de fiecare
dat\ (eram preg\tit pentru acest moment), cerînd bani
pentru a ridica o biseric\ nou\. Cine d\ bani acum, va
avea un cont în Rai, spune el. De[i era departe de a fi
strîns suma necesar\, ne-a anun]at c\ de s\pt\mîna
viitoare urmau s\ înceap\ oricum lucr\rile. Între timp,
curtea se umpluse de mese [i b\nci, pe care femeile
caracteristice l\ca[urilor cre[tine, micu]e, cu broboade
negre, aranjau farfurii cu mîncare. Din nou impresia de
nunt\: tradi]ionalul antreu cu dou\ felii de brînz\, ro[ii,
castravete, salam [i [unc\. Mi se f\cuse foame a[a c\
insist s\ r\mîn, de[i Tomi]\ ar cam vrea s\ plece. Ca s\
ne a[ez\m la mas\, am trecut prin ceea ce p\rea dormi-
torul preotului. Ne-a condus un b\rbat din Moldova
care, aflînd c\ sînt din Constan]a, mi-a spus c\ fratele
s\u are un stand în bazarul rusesc. Constan]a e foarte
departe de mine în acest moment. Mai tîrziu, vorbind
cuiva despre el, mi s-au amestecat pove[tile. În mix a
intrat [i cea a unui arab pe care l-am întîlnit într-un
magazin din Wedding unde intrasem cu un prieten
venit în vizit\. Ne-a auzit vorbind [i a început s\
sporov\ie [i el într-o român\ chinuit\, punînd întreb\ri
[i nea[teptînd r\spunsurile, doar pentru pl\cerea
discu]iei. {i el avea un frate, dar care vindea chestii la
Flora în sau lîng\ Bucure[ti. Am intrat în discu]ie cu cei
de vizavi, o familie care p\rea „de intelectuali”. Fata
care st\tea lîng\ mine m-a întrebat dac\ scriu la
Dilema. Încet, în mine s-a înc\lzit un sentiment de
apartenen]\ la comunitate, asem\n\tor cu cel sim]it o
singur\ dat\ printre rudele din partea tatei, la o mas\
la ]ar\, cînd pentru cîteva ore am avut impresia c\ fac
parte din neam. Tomi]\ mi-a f\cut semn s\ plec\m, se
f\cuse deja ora 1, urma ciorba [i felul doi, dar m\
s\turasem oricum, întotdeauna m\ satur de la aperi-
tive. Cîteva zile mai încolo am citit c\ preotul
Constantin Mihoc, care f\cea parte din familia cu cel
mai mare num\r de preo]i din România, a murit lucrînd
la demolarea unui zid din locul unde avea s\ fie con-
struit\ biserica.

Peste dou\ mii de oameni au participat la slujba de
înmormîntare a preotului Constantin Mihoc, decedat
în seara zilei de 4 august într-un accident de munc\ pe
[antierul bisericii „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavril”
din Berlin. Dup\ spusele Mitropolitului Germaniei,
Europei Centrale [i de Nord, mai mul]i credincio[i l-au
visat pe p\rintele Constantin Mihoc dup\ decesul aces-
tuia, preotul spunîndu-le în vis s\ nu dezn\d\jduiasc\.
Unul dintre cele mai interesante vise a fost cel al unei
feti]e de [ase ani care l-ar fi visat pe preot scos de sub
d\rîm\turile bisericii [i în\l]at la cer de Maica
Domnului. Trezindu-se, fata i-ar fi povestit mamei sale
ceea ce visase. Abia dup\ o or\ mama fetei afl\ c\ preo-
tul Constantin Mihoc a murit strivit sub un zid care se
pr\bu[ise peste el în timp ce lucra pe [antierul bisericii
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavril” din Berlin... (Ziarul
de IIa[i).
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unul despre propria sa forma]ie, Grupul Sanitar, intitulat Lec]ia dde PPlayback.
Scrie texte pentru benzi desenate. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului
dramAcum 4 (edi]ia 2008). Din decembrie 2008 [i-a deschis teatru în
propriul apartament. Masterand în antropologie, editorialist 24Fun,
colaborator Esquire, pieton convins.
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C înd m\ încearc\ senza]ia c\ sînt singurul om
normal într-un azil de nebuni, iau o carte de-a
lui Burroughs [i o r\sfoiesc... pentru [i mai
mult\ nebunie. Oricît de dement\ ]i s-ar p\rea

lumea în care tr\ie[ti, dup\ o doz\ de Burroughs totul
revine la normal, lumea din jur devine mai suportabil\,
pentru c\ nimic nu se compar\ cu haosul, cu
agresivitatea [i cu lumile de co[mar din c\r]ile lui
Burroughs. Întocmai ca William Lee din Prînzul ddezgolit,
Burroughs s-a luptat toat\ via]a cu dependen]ele [i cu
cenzurile impuse de droguri, de identitatea sexual\, de
limb\ [i de diversele forme de autoritate, iar acestea l-au
împins tot timpul în afara legii - o [tampil\ care a r\mas
pe toate textele sale, dar [i pe biografia lui. În bibliotec\
aveam deja o carte de interviuri cu Burroughs, The JJob,
pe care o p\stram pentru zile negre [i pe care, fiindc\
tocmai treceam prin astfel de zile, am început s-o
r\sfoiesc. Apoi am combinat-o cu {i hhipopotamii aau ffiert
în bbazinul llor, o carte rar\, scris\ de Burroughs în 1945
împreun\ cu Jack Kerouac, care n-a putut s\ fie tip\rit\
decît în 2008, din cauz\ c\ personajele despre care era
vorba destul de transparent în carte înc\ nu trecuser\ în
nefiin]\, [i a c\rei traducere a ap\rut recent, prompt, [i
la noi.      

Interviurile lui Daniel Odier cu William Burroughs din
The JJob sînt ca un fel de tomografie, arat\ exact ce se
afla în capul lui Burroughs în acea perioad\ (sfîr[itul
anilor ’60), ideile care îl obsedau [i care îi alimentau o

aammeerriiccaann  
rreeaaddeerr

jean-lorin

sterian
\n afara legii

gruia 
dragomir

William Burroughs [i Jack Kerouac
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stare de paranoia: tehnicile cut-up, scientologia,
drogurile, eliminarea ideilor de na]iune [i de familie,
natura viral\ a cuvîntului etc. De fapt, nici nu prea ai
impresia c\ cite[ti o serie de interviuri, ci mai degrab\ c\
Burroughs joac\ un rol dublu (un one man interview), c\
el nu este doar cel care r\spunde la întreb\ri, dar [i cel
care [i le pune, pe voci diferite, bineîn]eles, [i cu schimb
de p\l\rii. Un joc care i se potrive[te atît de bine.
În\untrul c\r]ii nu se simte deloc dialogul dintre cei doi.
Mergînd pe ideea de mai sus, c\ The JJob este un fel de
tomografie, Odier ac]ioneaz\ mai mult ca un agent de
contrast introdus în sistemul lui Burroughs pentru ca
totul s\ se vad\ mai bine la „poz\”, dar atît. Odier nu-[i las\
deloc amprenta pe text, nu dirijeaz\ deloc direc]iile în ca-
re merge discu]ia, totul este ]inut în mîn\ de Burroughs,
iar intreviurile dau impresia unui singur „interviu ready-
made” de 224 de pagini - Burroughs r\spunde la unele între-
b\ri prin inserturi din articole sau din eseuri mai vechi, ca
ni[te hyperlinkuri puse la un interviu f\cut pe e-mail, re-
pet\ obsesiv [i uneori sup\r\tor acelea[i lucruri, iar pa-
gini întregi din The Job sînt exerci]ii de cut-up.       

Tot un fel de interviu / m\rturie este [i {i hhipopotamii
au ffiert îîn bbazinul llor. Doar c\ aici Burroughs face echip\ cu Jack
Kerouac, [i, ca la un interogatoriu, cei doi ne spun, alternativ,
[i îmbr\cînd alter-ego-urile Will Dennison, respectiv Mike
Ryko, povestea din spatele cazului Carr-Kammerer, în care
Burroughs [i Kerouac au fost aresta]i pentru complicitate
la crim\. Nu este o carte care s\ impresioneze foarte mult
în sens strict literar, de fapt este primul exerci]iu de scris
al celor doi, împreun\ [i separat - în 1945 nici unul dintre
ei nu publicase înc\ nimic. Valoarea c\r]ii st\ îns\ în
calitatea ei de document [i de collector’s item. Un cititor
care nu este familiarizat cu genera]ia Beat se va pierde în
ea [i nu o va g\si deloc entertaining. Îns\ {i hhipopotamii...
reprezint\ un punct-cheie pentru ambii scriitori. Fanii lui
Kerouac sau ai lui Burroughs vor g\si tot felul de
„nestemate” în\untru, cum ar fi portretul schi]at de
Kerouac lui Burroughs, unul ce se va lipi de acesta pentru
tot restul vie]ii: „Dennison (Burroughs) îmi amintea
cumva de un cowboy. Dar nu genul de cowboy pe care îl
vezi în filme, cu un cal alb, cu p\l\rie Stetson gri perlat [i
cu dou\ tocuri de pistoale pline de ornamente. Will e
genul de cowboy care poart\ vest\ simpl\ [i o p\l\rie
obi[nuit\, st\ tot timpul la o mas\ de pocher dintr-un bar
[i pleac\ discret cu banii atunci cînd personajul pozitiv [i
cel negativ încep s\ se împu[te.” Ca o coinciden]\, în
1989, Burroughs a avut o apari]ie în filmul lui Gus Van
Sant, Drugstore CCowboy, un film care seam\n\ destul de
mult cu {i hhipopotamii...

Lucien Carr (Phillip Tourian în carte) a fost liantul
genera]iei Beat: în ’43 Ginsberg s-a împrietenit cu acesta
la Columbia University, apoi Carr l-a dus pe Ginsberg în

Greenwich Village [i i l-a prezentat lui David Kammerer
(Allen Ramsay în carte) [i prietenului acestuia, William
Burroughs; apoi Carr a întîlnit-o pe Edie Parker, prietena
lui Jack Kerouac, care era la acel moment pe mare, dar la
întoarcere, Edie i l-a prezentat lui Kerouac pe Carr, iar de
aici pîn\ ca cei trei grei ai genera]iei Beat (Kerouac,
Burroughs [i Ginsberg) s\ stea de vorb\ în aceea[i camer\
[i s\ formeze o prietenie pe via]\ nu a mai fost decît un
pas. {i hhipopotamii... poveste[te uciderea lui Kammerer
de c\tre Carr, care nu mai suporta avansurile celui dintîi.
Carr le-a m\rturisit crima lui Burroughs [i lui Kerouac [i s-
a predat la poli]ie dup\ cîteva zile. „Am început s\ am
iar\[i senza]ia pe care o tr\iam cînd lucram ca barman: c\
sînt singurul om normal într-un azil de nebuni. Nu te face
s\ te sim]i superior, ci deprimat [i speriat, pentru c\ nu
po]i intra în contact cu nimeni.” - este o fraz\ pe care o
spune Will Dennison, alter-ego al lui William Burroughs
din {i hhipopotamii..., [i care caracterizeaz\ cel mai bine
atmosfera din carte. 

Dup\ 24 de ani de la {i hhipopotamii..., Burroughs
devenise un scriitor influent, c\utat pentru interviuri
precum cele din The JJob, dar c\utat [i pentru faptul c\ a
r\mas tot timpul în afara legii [i în aten]ia poli]iei: dup\
povestea Carr-Kammerer, Burroughs nu doar c\ a r\mas
dependent de morfin\, dar o perioad\ a fost [i dealer,
apoi a fost arestat pentru consum [i pentru inten]ia de a
face trafic cu marijuana, iar cel mai grav caz a fost cel în
care, la [ase ani dup\ crima lui Carr, Burroughs î[i împu[c\
accidental so]ia (Joan Vollmer) în cap. Ca atare, Burroughs
a fost întotdeauna într-un r\zboi deschis cu poli]ia, a[a
cum declar\ [i în The JJob: „I see a future where guerrilla
armies of liberation have arisen in South and Central
America and Africa. ‘We will march on the police machine.
Everywhere, we will destroy it. We will destroy the
machine and all its records, and we will destroy the house
organ of the police machine which goes under the name
of conservative press.” Anii ’60 au fost apogeul lui
Burroughs, în care ideile anarhiste [i paranoice puseser\
cel mai mult st\pînire pe el, iar acest lucru se vede foarte
bine în The JJob. 

Pe lîng\ viziunea paranoid\ asupra lumii, în The JJob
exist\ fragmente foarte bune care ofer\ o viziune clar\
asupra anumitor lucruri, cum ar fi dezincriminarea
consumului de droguri, un lucru dezb\tut în America
anilor ’60 [i în România anului 2009:

Do we really want to put a good percentage of our
young people in jail?

Is this our only answer to the problem to the narcotic
problem?

The American Narcotics Department says frankly yes,
the drug user is a criminal and should be treated as such,
jails, best cure for addicts. 

[...]
But they can keep young people under continual

threat of police search and action, at the same time divert
rebellion into the dead/end channels of addiction and
criminality.

Dar exist\ [i pasaje care merit\ s\rite, unele de un
misoginism sup\r\tor: I think they (women) were a basic
mistake, and the whole dualistic universe evolved from
this error, [i altele complet neinteligibile. 

Ambele c\r]i, {i hhipopotamii... [i The JJob, pe lîng\
faptul c\ sînt obiecte sfinte pentru to]i beatnic lovers sau
beatnik wannabes, ne prezint\ un scriitor care [i-a f\cut
un adev\rat trademark din sintagma „în afara legii”
(outlaw) [i a creat din ea un lifestyle pe care mul]i al]ii, în
ciuda încerc\rilor de-o via]\, n-au reu[it nici m\car s\-l
imite.

Gruia DDragomir, 25 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 Dr GGonzo în revista aLtitudini [i scrie constant
pe site-urile Metropotam [i Urban BBite. Coautor al romanului colectiv
Rubik [i traduc\tor al volumului Jurnal ppe mmotociclet\ de Che Guevara
(Editura Polirom, 2007).

The JJob. IInterviews 
with WWilliam SS. BBurroughs, 
Daniel Odier, Penguin Classics
2008 (first published in 1969), 
224 pag.

William Burroughs&Jack Kerouac,
{i hhipopotamii aau ffiert îîn bbazinul
lor, traducere din englez\ de
Ciprian {iulea, Editura Polirom,
colec]ia „Biblioteca Polirom.
Proza XX”, 2009, 224 pag. 23

William Burroughs 

William Burroughs [i Jack Kerouac
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Z iua Interna]ional\ a P\cii. Ziua
Interna]ional\ a Democra]iei. Ziua
Interna]ional\ a Cooperativelor.
Ziua Interna]ional\ a Diversit\]ii

Biologice. Ziua Interna]ional\ a Rug\ciunii
pentru Cre[tinii Persecuta]i. Ziua Interna]ional\
a Persoanelor Vîrstnice. Ziua Interna]ional\
a Ac]iunii pentru Rîuri.

Rînd pe rînd, în ultimele luni, am primit
pe e-mail invita]ii la toate zilele mai sus
men]ionate. Dac\ m\ str\duiesc pu]in, cred
c\ îmi pot dedica un an întreg s\rb\torind
ziua interna]ional\ a cuiva sau a ceva. Din
fericire, nu toate mesajele de acest tip au
ajuns, f\r\ m\car o lectur\ superficial\, în
spam. Cînd la sfîr[it de septembrie am primit
o invita]ie la Institutul Cultural Maghiar din
Var[ovia, unde se s\rb\toarea Ziua Interna]ional\
a Traduc\torului, nici n-am stat pe gînduri.
În sfîr[it, intram în rînd cu lumea - participam
la o zi interna]ional\ [i, în plus, discu]iile
[i participan]ii p\reau suficient de promi]\toare
încît s\ nu m\ al\tur trendului doar de dragul
trendului. S\ nu mai spun c\ era o ocazie
numai bun\ s\-mi fac un cadou - pîn\ la
urm\ era, într-un fel, [i ziua mea. Mai în
glum\, mai în serios, m-am prezentat la
întîlnire. A fost una dintre cele mai bune
decizii pe care le-am luat în ultima vreme
în materie de particip\ri la dezbateri, de
conferin]e [i de întruniri, care în mod normal
au un poten]ial de risc destul de ridicat,
fie [i numai pentru c\ participan]ii ajung s\
discute între ei, în timp ce publicul se foie[te,
fo[ne[te, scrie mesaje [i st\ cu ochii pe ceas,
a[teptînd s\ treac\ timpul. Discu]ia a fost
moderat\ de Anna Górecka, redactor al
revistei Literatura nna sswiecie [i la ea au
participat Joanna Kornas-Warwas (traduc\toarea
lui Mircea C\rt\rescu [i a lui Dan Lungu în
limba polon\), Andrzej Zdrodowski (traduc\tor
de limba englez\) [i Justyna Czechowska
(traduc\toare de suedez\ [i norvegian\).
Taberele s-au împ\r]it de la bun început -
e greu s\ compari traducerile din englez\
cu cele din literaturile „mici”, iar problemele
cu care se confrunt\ traduc\torii sînt, [i ele,
greu de adus la un numitor comun. În timp
ce Joanna [i Justyna au pus în discu]ie
probleme elementare, de început de drum
- lipsa unei tradi]ii în traducerea acestor
literaturi, greutatea de a-]i g\si modele [i
mentori, dificult\]ile întîmpinate atunci
cînd propui unei edituri un anumit autor,
Adam a vorbit despre lipsa recenziilor de
specialitate [i a recenzen]ilor orienta]i spre
anumite literaturi, urm\rind noile apari]ii
editoriale [i scriind despre ele, oferind astfel

un feedback prompt [i de înalt\ calitate
traduc\torului.

Totu[i, în ciuda diferen]elor care ]in
de context [i de tradi]ie (sau de lipsa ei),
traducerea din literaturile mici nu difer\ cu
nimic de cea din literaturile mari. Scopul
este, la urma urmei, acela[i, a explicat Joanna
- textul trebuie s\ sune bine în polon\, iar
munca de traducere, în sine, e la fel de
problematic\ pentru to]i traduc\torii,
indiferent de limba din care traduc. {i tocmai
pentru ca limbajul traducerii s\ fie cît mai
adecvat, cît mai aproape de limbajul originalului,
e necesar ca traduc\torii s\ înve]e mai
degrab\ de la al]i traduc\tori decît de la
scriitorii limbii în care traduc, sus]ine Adam.
U[or de spus, mai ales în cazul limbii engleze,
greu de pus în practic\, dac\ ne gîndim, de
exemplu, la istoria traducerilor din limba
român\ în polon\ (care, oricum ar fi, sînt
mult mai numeroase [i mai sistematizate
decît traducerile din polon\ în român\).
{i s\ nu uit\m c\ misiunea traduc\torilor
de literaturi mici nu se termin\ atunci
cînd se termin\ [i traducerea - ei sînt cei
care propun editorilor anumi]i autori, scriu
recenzii [i recomand\ri, încercînd s\ fie
cît mai conving\tori pentru c\, vorba Justynei,
„noi trebuie s\ batem la u[ile editurilor. Nu
ne putem permite s\ a[tept\m dup\ ei”.

Literatura român\ a avut, în ultimii ani,
o evolu]ie impresionant\ pe pia]a polonez\,
în mare parte datorit\ interesului manifestat
de Editura Czarne fa]\ de literaturile din
spa]iul central [i est-european, dar [i datorit\
tinerilor traduc\tori. Joanna Kornas-Warwas
a absolvit filologia român\ la Universitatea
Jagiellon\ din Cracovia [i a debutat ca
traduc\tor de limba român\ în 2007 cu
Travesti. A mai tradus în limba polon\ De
ce iiubim ffemeile, fragmente din Sînt oo bbab\
comunist\ [i din Orbitor, precum [i poezie
(Elena Vl\d\reanu, Ioana Nicolaie, Claudiu
Komartin, Simona Popescu). 

Joanna Kornas-Warwas: 

„„TTrraadduucceemm cceeeeaa ccee nnee ppllaaccee,,
ddaarr aavveemm ccoonnvviinnggeerreeaa 
cc\\ mmeerriitt\\ ss\\ îîmmpp\\rrtt\\[[iimm
aassttaa [[ii ccuu cceeiillaall]]ii cciittiittoorrii””
În mare m\sur\, munca traduc\torului

este o dublare a muncii autorului, o colaborare
cu acesta. Nu po]i spune nici mai mult,
nici mai pu]in, trebuie s\ intuie[ti în fiecare
moment ce se ascunde în spatele rîndurilor.

U nde tr\iesc cuvintele unui poem?
Unde se ascund ruinele noastre?
De ce nu putem sc\pa de ele? Cînd
am înv\]at s\ mu[c\m din via]\

ca dintr-o piersic\? Sînt întreb\ri provocate
de lectura ultimului volum de poeme publicat
de Ángeles Mora (n. Rute, Córdoba, 1958),
unul dintre cele mai importante nume ale
poeziei spaniole contemporane. Cartea se
intituleaz\ semnificativ Bajo lla aalfombra (Sub
covor) (2008). Acolo, sub covor, ascundem

ruinele noastre. În za-
dar, pentru c\ ele se
plimb\ sub tavan, se
strecoar\ în gesturile
cotidiene, ne privesc
cînd ne uit\m în oglin-
d\, ne înso]esc ca ni[te
umbre ironice, î[i
ascund unghiile dar
ne zgîrie cînd ne a[-
tept\m mai pu]in: „lavo
los platos,/ escribo,
leo un poco, oigo la
radio/ y ellas están ahí,
siempre acechando,/
polvo de los pasillos,
compañeras./ Por más
que lo intentemos no
hay manera/ de poder
prescindir de nuestras

ruinas./ Como la piel se adhieren y caen/ y
se renuevan, te persiguen,/ ojos de gato,
pasos blandos de gato/ con uñas escondidas./
No hay manera de esquivar su arañazo.“
(„sp\l vasele,/ scriu, citesc pu]in, ascult radioul/
[i ele sînt cu mine, mereu la pînd\,/ praf de
pe coridor, acompaniatoare./ Oricît am încerca/
nu putem sc\pa de ruinele noastre./ Ca pielea
se lipesc [i cad/ [i se reînnoiesc, te urm\resc,/
ochi de pisic\, pa[i blînzi de pisic\/ ascunzîn-
du-[i unghiile./ Nu le putem împiedica s\ nu
ne zgîrie.“), citim în poemul Sub ccovor. 

Atmosfera care se respir\ în poemele
scrise de Ángeles Mora este una a vie]ii de
zi de zi, a gesturilor cotidiene, calme în
aparen]\, a miracolelor modeste care ne
salveaz\ de acreala, de singur\tatea, de
duritatea vie]ii. Un astfel de miracol sînt
strugurii alba[tri ai lui Tess Gallagher: „Te
miro y todo existe/ con la dulzura de las uvas
azules.“ („Te privesc [i totul exist\/ cu  frumuse]ea
calm\ a strugurilor alba[tri.“), scrie poeta
în Con uun ssolo jjuguete (Cu oo ssingur\ jjucarie).
Eul poetic este o femeie inteligent\, f\r\ false
iluzii dar dispus\ s\-[i p\streze capacitatea
de uimire a copil\riei, o femeie care mediteaz\
cu luciditate asupra vie]ii, a rela]iilor de
dragoste, a corpului propriu [i a celui iubit,
a rela]iilor sociale, a istoriei [i a cinismului.
O femeie care descoper\ c\ „vivir/ tiene un
rumor de fondo/ sordo como un silencio" ("a
tr\i/ are un zgomot de fond/ surd, asemenea
t\cerii“) [i c\ drumurile de întoarcere sînt
mereu alte începuturi. O femeie care [tie
c\ zîmbetele fal[ilor prieteni „dejan en tu
mejilla una gota de muerte“ („î]i las\ pe obraz
o pic\tur\ de moarte“) [i c\ „la esperanza
[...]/ [...] se esconde y te olvida/ y te niega y
juega a aparecer un día/ detrás de una neblina
borrada“ („speran]a [...]/ [...] se ascunde [i
te uit\/ [i te neag\ [i se joac\ ap\rînd într-o
zi/ în spatele unei ce]i [terse“).  Un personaj
poetic care declar\ „Nunca quise otra luz/
que la que tú me escondes.“ („Niciodat\ n-am

dorit alt\ lumin\/ decît aceea pe care mi-o
ascunzi tu“). Spa]iul personal [i spa]iul public
nu se separ\, intimitatea este o construc]ie
istoric\: „Muy lejos, muy cerca,/ innombrables
hechos/ suceden./ Hechos que soportamos/
como si fueran inevitables,/ igual que nos
embiste la mentira./ Igual que una ventana
filtra/ sombras ajenas.// Por eso enciendo la
luz,/ escribo un poema, sufro/ el tiempo/ pasa
y lo he perdido.// ¿Qué hago aquí?“ („Foarte
departe, foarte aproape/ nenum\rate lucruri/
se întîmpl\./ Lucruri pe care le suport\m/ ca
[i cum ar fi inevitabile,/ a[a cum ne love[te
minciuna./ A[a cum o fereastr\ filtreaz\/
umbre str\ine.// De asta aprind lumina,/ scriu
un poem, suf\r/ timpul/ trece [i l-am pierdut.//
Ce fac aici?“), citim în poemul Silencios (T\ceri). 

Fiecare poem spune o poveste, într-un
ton conversa]ional, complice. Ángeles Mora
face parte din genera]ia numit\ de criticii
spanioli „poezia experien]ei“. Este vorba
despre o poezie care caut\ dialogul cu cititorii
[i complicitatea lor. Universul poetic elaborat
de Ángeles Mora aminte[te de cel al lui Carson
McCullers, John Ashberry sau Tess Gallagher.
Întîlnim în el personaje poetice lucide, tandre,
singuratice în pofida lor, inteligente, personaje
în situa]ii cotidiene: „Me despiertan/ los versos
que gotean/ desde el tejado, atraviesan/ el
silencio/ susurran en mi oído/ con la incansable
voz baja/ de los héroes cotidianos.“ („M\
trezesc/ versurile care picur\/ din tavan,
traverseaz\/ t\cerea/ îmi [optesc la ureche/
cu neobositul ton sc\zut/ al eroilor cotidieni“). 

„Escribir es niebla“ („A scrie este cea]\“)
declar\ Ángeles Mora [i femeia construit\
în versurile sale în poemul care deschide
cartea, De ppoética yy nniebla (Despre ppoetic\
[i ccea]\). A scrie înseamn\ a avansa în
cea]\ l\sînd urme, [tiind c\ „las palabras [...]/
viven entrelíneas“ („cuvintele [...]/ tr\iesc
între rînduri“). Acolo, între rînduri, în pînza
cuvintelor, începe poezia, miracol de bucurie
[i de consolare asemenea strugurilor alba[tri
ai lui Tess Gallagher. 

Ioana GGruia, 30 ani, scriitoare în limba spaniol\ [i
cercet\toare de literatur\ spaniol\ [i comparat\. A
publicat Otoño ssin ccuerpo (Toamna ff\r\ ccorp, carte
finalist\ în 2002 a Premiului de poezie Federico García
Lorca) [i Nighthawks (Premiul Federico García Lorca
pentru proz\ scurt\, 2007). Doctor în literatur\ comparat\,
a predat literatura spaniol\, teoria literaturii [i literatura
comparat\ la Universitatea din Granada. S-a num\rat
printre organizatorii primului congres de limba [i
literatura român\ în Spania (Granada, 2009). În prezent
lucreaz\ la Paris, unde colaboreaz\ ca cercet\toare a
Universit\]ii din Granada cu Centre de recherches
interdisciplinaires sur les mondes ibériques contemporains
(Sorbonne) [i cu Centre d’études féminines et études
de genre (Université Paris 8).
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P atricia Washington îmi deschide
u[a holului zîmbind. Are între 30
[i 40 de ani, o atitudine pozitiv\
[i un zîmbet la limita informalului

- toate ingredientele pentru a stabili u[or
comunicarea. Iar ea reprezint\ unul dintre
cei mai importan]i comunicatori din
Philadelphia: GPTMC (Greater Philadelphia
Tourism Marketing Corporation). 

În anii ’80 [i ’90 ora[ul-capital\ al statului
Pennsylvania, cu rezonan]\ istoric\, suferea
de pe urma dezindustrializ\rii. Lipsa locurilor
de munc\, starea de deprimare general\ [i
impasul economic caracterizau momentul
atît de bine portretizat în filmul Philadelphia
(1994, cu Tom Hanks). Lucrurile s-au schimbat
mult de atunci [i o parte din solu]ie este
chiar interlocutoarea mea. 

Cu 15 ani în urm\ (adic\ pe vremea cînd
se f\cea filmul amintit), industria cultural\
[i de „leisure” aducea ora[ului între 200 [i
300 de mii de dolari. Ast\zi aceast\ industrie
ocup\ o treime din întreaga pia]\ de servicii
a Philadelphiei. Totul a început cu decizia
primarului de a exploata resursele culturale
ale ora[ului. 

În 1997, Corpora]ia de Marketing Turistic
(care este în fapt o organiza]ie non-
guvernamental\) a ap\rut ca experiment
reunind trei parteneri: Guvernul Penn-
sylvaniei, Prim\ria [i P.E.W. (asocia]ie de
tip trust cu profil caritabil). Fiecare dintre
ace[tia s-a angajat s\ contribuie cu cîte
2.000.000 de dolari anual, timp de 3 ani,
la GPTMC ca proiect pilot. Astfel, Corpora]ia
a început cu un buget anual de 6 milioane
de dolari. Dup\ 3 ani acest angajament a
fost prelungit pe înc\ trei ani. Patricia
este vicepre[edintele sec]iunii de Turism
Cultural.

Dup\ 4-5 ani de activitate de marketing
agresiv pentru Philadelphia [i oferta sa
cultural\, hotelurile au început s\ simt\
diferen]a, ceea ce a determinat asocia]ia
hotelierilor s\ fac\ lobby pe lîng\ guvernatorul
Philadelphiei pentru a m\ri taxele pl\tite
de clien]i. Acestea au mers direct în bugetul
GPTMC pentru dezvoltare. 

Impactul economic al turismului pro-

movat de corpora]ie este redutabil: 9,32
miliarde dolari venituri directe [i indirecte,
1,35 miliarde taxe locale, de stat [i federale
generate de activitatea turistic\, 87.384
locuri de munc\ [i 2,9 miliarde de dolari
în salarii pl\tite. În 11 ani de cînd corpora]ia
activeaz\ [i promoveaz\ resursele culturale
ale Philadelphiei în scopuri turistice, ora[ul
a reintrat în con[tiin]a americanilor ca o
destina]ie privilegiat\. Din 1997 pîn\ acum
num\rul vizitatorilor a crescut de la 21 de
milioane de oameni anual la peste 29 de
milioane anul trecut. Dintre ace[tia,
peste 7 milioane au venit doar pentru motive
recrea]ionale [i au petrecut cel pu]in o
noapte în ora[. Dac\ media de cheltuieli pe
persoan\ pe vizit\ este de aproximativ 600
de dolari, iar campania de anul acesta, Love
Philadelphia, a costat 1,4 milioane în vara
lui 2008, GPTMC a calculat c\ la fiecare dolar
investit în campanie exist\ un retur de 185
de dolari în consum turistic în scopuri
recrea]ionale. 

Patricia îmi poveste[te toate acestea
cu o figur\ destins\. Are [i de ce. În ciuda
crizei, investi]ia pe termen lung în regenerarea
urban\ bazat\ pe reabilitarea cl\dirilor
vechi, pe reluarea activit\]ii teatrale [i de
spectacol [i pe amplificarea acesteia printr-un
festival „Philadelphia Fringe”, pe amenajarea
unui complex muzeal legat de Sala Constitu]iei
[i pe ora[ul vechi este menit\ s\ men]in\
activitatea economic\ a ora[ului. Atît de
mult încît anul trecut hotelurile au decis s\
suplimenteze cu înc\ 1,4 la sut\ taxele pentru
bugetul GPTMC. Am plecat împreun\ s\
vedem statuia LOVE din Philadelphia. Trebuie
s\ iube[ti Philadelphia. 

Alexandru BB\l\[escu, 34 de ani, antropolog, specializat
în antropologie politic\, cu expertiz\ în Orientul Mijlociu
(Iran) [i Islamul contemporan, de]ine un doctorat în
Antropologie la Universitatea din California, Irvine (UCI,
2004). A predat la: American University din Paris,
University of California, Irvine, Critical Theory Center
din Paris [i la RUW Bahrain. Este autorul c\r]ii Paris
elegant, TTeheran iincitant. CCorpuri eestetice, ssubiecte
politice (Curtea Veche Publishing, 2008).

În prezent, Alec B\l\[escu se afl\ în Bucure[ti, este
cercet\tor independent [i lector asociat la {coala
Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative [i [ef de
cabinet al ministrului Culturii.

alexandru 
b l̀̀ [escu
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Unde se termin\ munca autorului [i unde
începe cea a traduc\torului?

Misiunea traduc\torului este aceea de
a rescrie textul într-o alt\ limb\, astfel c\
traduc\torul devine el însu[i autor, iar munca
lui este practic una de interpretare a operei
originale. E adev\rat c\ traduc\torul ar trebui
s\ în]eleag\ cît mai bine ce s-a petrecut în
mintea autorului, [i una dintre cele mai
confortabile situa]ii este aceea în care po]i
discuta cu autorul textului original, te po]i
consulta cu el. Bineîn]eles, ca traduc\tor nu
ai întotdeauna aceast\ posibilitate, fie [i
numai pentru c\ unii dintre autorii pe care
ajungi s\ îi  traduci nu mai tr\iesc, iar
atunci trebuie s\ te bazezi exclusiv pe intui]ie.
Rolul traduc\torului de texte literare, artistice,
e foarte intens discutat - se pune problema
dac\ este el însu[i artist sau doar un me[te[ugar,
mai mult sau mai pu]in iscusit, care red\ în
func]ie de talentul propriu crea]ia autorului.
F\r\ a diminua munca traduc\torului, trebuie
s\ ne gîndim c\ acesta nu ar putea exista
dac\ nu ar exista, mai întîi, autorul, pe
cînd situa]ia contrar\ e cît se poate de
plauzibil\. Dar în aceast\ situa]ie rolul
traduc\torului este esen]ial pentru propagarea
crea]iei unui anume autor dincolo de grani]ele
]\rii [i culturii acestuia. Exist\ o compara]ie
pe care o consider foarte elocvent\, pe care
am întîlnit-o [i în c\r]ile de specialitate,
dar [i discutînd cu un traduc\tor pe care îl
pre]uiesc enorm, Ireneusz Kania, anume
c\ traducerea e ca interpretarea partiturilor
unui mare compozitor. Oricine poate interpreta
partiturile lui Chopin, dar nu to]i fac dovad\
de virtuozitate. {i cred c\ de la aceast\
virtuozitate începe munca traduc\torului. 

Cum faci fa]\ problemelor strict

lingvistice? Dic]ionarele de limb\
român\ sînt pu]ine, accesul la surse de
informare destul de limitat.

E adev\rat c\ dic]ionarele nu sînt multe.
Chiar dac\ anul acesta a ap\rut mult a[teptatul
Mare DDic]ionar RRomâno-PPolon, oper\ foarte
însemnat\ a doamnelor Joanna Porawska
[i Halina Mirka Lasota, în continuare nu avem
un dic]ionar polono-român care s\ fie de
actualitate, iar cel publicat în anii ’70 în
Bucure[ti ([i care se mai g\se[te doar în
anticariate) las\ mult de dorit. Îi invidiez
pe traduc\torii de limba englez\, francez\
sau german\, care au la dispozi]ie dic]ionare
din nenum\rate domenii, adesea în mai
multe volume. {i totu[i, munca traduc\torului
nu se rezum\ doar la lucrul cu dic]ionarul.
Cel mai important este s\ te po]i consulta,
în astfel de probleme, cu vorbitorii nativi,
iar eu am norocul de a fi p\strat leg\tura cu
persoane ca Florin Bican, spre exemplu, care
a „format” deja destul de mul]i tineri traduc\tori
la Mogo[oaia [i care ne-a fost mereu la
dispozi]ie [i ne-a ajutat cu pl\cere. Mi s-a
mai întîmplat [i s\ m\ consult cu al]i traduc\tori
de limb\ român\, care lucraser\ pe acelea[i
texte pe care lucram [i eu. În plus, Internetul
este esen]ial cînd întîmpini greut\]i de natur\
lingvistic\.

Ce-a fost cel mai greu în munca ta de
traduc\tor de limb\ român\, [i ce ]i-a
dat cele mai mari satisfac]ii?

Cele mai mari satisfac]ii (dar totodat\
cele mai mari greut\]i) le-am avut la traducerea
primei c\r]i, [i anume Travesti de Mircea
C\rt\rescu. În paginile acestei c\r]i se ascund
descrieri splendide, atît de plastice, încît
cititorul nu poate r\mîne indiferent. Greutatea
cea mai mare pe care o întîmpini ca traduc\tor
al lui Mircea C\rt\rescu este de fapt provocarea
de a crea ceva asem\n\tor în limba proprie.
Iar satisfac]iile cele mai mari vin atunci cînd
într-adev\r reu[e[ti.

Ai spus c\ alegi c\r]ile pe care le
traduci în func]ie de gusturile tale - ai
tradus ceea ce ]i-a pl\cut. De unde [tii,
ca traduc\tor, c\ textele vor fi
interesante [i pentru cititori? E ceva
din meseria de agent literar în cea de
traduc\tor?

Într-adev\r, am ales mereu acele c\r]i,
acele opere, care au valoare pentru mine.
Dac\ traduc un text care îmi spune ceva,
atunci fac asta cu pasiune [i dedic muncii
enorm de mult\ energie. Cred c\ o traducere
bun\ nu poate rezulta decît din implicare [i
din pasiune, atunci cînd textul reprezint\
pentru noi o provocare artistic\ [i cînd lucr\m
cu pl\cere. Acuza care li se aduce cel mai des
traduc\torilor din literaturi mici este
aceea c\ de gustul nostru depinde ceea ce
apare pe pia]\. Într-o oarecare m\sur\ e
adev\rat, traducem ceea ce ne place, dar
avem totodat\ convingerea c\ merit\ s\
împ\rt\[im asta [i cu ceilal]i cititori. {i trebuie
s\ ]inem cont de faptul c\ înainte de a fi
publicat\, cartea trebuie s\ treac\ examenul
în fa]a editorilor polonezi, pentru c\ la urma
urmei ei accept\ sau resping propunerile
noastre. 

De unde [tii, atunci cînd traduci, c\ un
fragment e gata, c\ e atît de bine
tradus încît nu trebuie s\ te mai întorci
la el [i e gata s\ fie publicat?

Nu m\ opresc niciodat\ la prima variant\
a textului. Mereu exist\ fraze sau sintagme
care nu-mi sun\ bine [i m\ întorc la ele chiar
[i de cîte cinci, zece ori, dac\ nu [i mai des.
Dac\ în continuare am îndoieli, atunci „testez”
frazele respective întrebîndu-mi apropia]ii
ce nu sun\ bine, ce le „zgîrie” urechile. Înainte
de publicare, lucrez cu redactorul, pentru
c\ el e de fapt primul cititor, [i înc\ unul
foarte preten]ios. Astfel putem discuta textul,
asigurîndu-ne c\ totul sun\ bine în polon\.
Dup\ ce am trecut [i de aceast\ etap\, am
con[tiin]a împ\cat\ [i cartea poate fi publicat\. 

Ruxandra AAna, 25 de ani, tr\ie[te [i lucreaz\ la
Var[ovia, unde este masterand\ în traductologie. A
absolvit Facultatea de Litere, sec]ia Român\-Englez\ [i
Facultatea de Limbi Str\ine, sec]ia Polon\. A fost PR la
Observator ccultural, traduce literatur\ englez\ [i american\
[i scrie un roman non-fictiv despre Polonia. 
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daria ghiu & vlad morariu

P e Adrian Notz l-am cunoscut în
prim\vara lui 2009, la Lille, cu
ocazia Festivalului de art\
contemporan\ Lille 3000, Europpe

XXL. De numele lui auzisem în schimb de
mai devreme, în compania sintagmei Dada
Eastt. La 32 de ani, Adrian Notz este co-
director al Cabaret Voltaire din Zürich [i
curatorul expozi]iei Dada EEastt? RRomânii dde
la CCabarett VVolttaire, deja itinerat\ în [ase
locuri din Europa: mai întîi la Zürich, apoi
la Sibiu, Praga, Stockholm, Var[ovia [i
Tourcoing (Lille). O expozi]ie care aduce
mereu ceva nou în show (Dada local), fondat\
pe un nucleu istoric - contextualizare a
dadaismului - [i pe un altul compus din
lucr\ri de art\ contemporan\ româneasc\
care re-contextualizeaz\, voit sau nu,
dadaismul într-o manier\ Dada. Arti[tii
prezen]i mereu în expozi]ie sînt Ion Grigorescu,
Dan [i Lia Perjovschi, Mircea Cantor, {tefan
Constantinescu, Ciprian Mure[an, Florin
Tudor [i Mona V\t\manu, Sebastian Moldovan.
Dar [i Marcel Iancu [i Arthur Segal. Nucleul
istoric se bazeaz\ pe cercet\rile f\cute de
Tom Sandqvist. De altfel, aceast\ discu]ie
cu Adrian Notz a pornit avînd obsesiv în
minte cartea lui Sandqvist, Dada EEastt. RRomânii
de lla CCabarett VVolttaire. Studiul impresionant
care plaseaz\ originile dadaismului undeva
în Bucure[tiul sfîr[itului de secol XIX, ap\rut
la MIT Press în limba englez\ în 2006, î[i
a[teapt\ traduc\torii [i deocamdat\ poate
fi consultat în cel pu]in un loc: în Pavilion
Resource Room, din cadrul Centrului pentru
art\ [i cultur\ contemporan\ Pavilion
Unicredit, din Pia]a Victoriei. Ar\tînd precum
o reîntoarcere în locul din care dadaismul
a pornit [i a iradiat, Dada EEastt? RRomânii dde
la CCabarett VVolttaire pare un preambul la un
eveniment pe care Adrian îl viseaz\: Bienala
Dada, la Bucure[ti, cîndva în viitor. 

„Pentru mine a fost
surprinz\tor s\ descop\r c\
scena literar\ româneasc\
nu avea nici o idee despre
ce se întîmpl\ în artele
vizuale contemporane”

Daria GGhiu:: Conceptul expozi]iilor Dada
Eastt s-a n\scut odat\ cu apari]ia volumului
lui Tom Sandqvist, Dada EEastt. RRomânii dde
la CCabarett VVolttaire. Ce anume din carte
te-a determinat s\ reflectezi asupra Dada
East [i s\ pui la cale o expozi]ie? 

Adrian NNotz: E curios, dar eu am început s\
cercetez înainte s\ apar\ cartea lui Tom.
Totul a pornit de la Ambasada Român\ din
Elve]ia. O persoan\ delegat\ [i un ata[at
cultural au venit la Cabaret Voltaire cu
inten]ia de a organiza un simpozion despre
Avangarda Româneasc\. Ne-au spus: „{tia]i
c\ unii dintre dadai[ti au provenit din
România?”. Noi ne-am gîndit imediat c\ ar
fi interesant s\ afl\m ce au f\cut românii

de la Cabaret Voltaire, de exemplu Tristan
Tzara [i Marcel Iancu, înainte s\ vin\ la Zürich
[i ce se petrecea în acei ani în România,
lucruri ce ar putea fi relevante în termeni
dadai[ti. Era exact subiectul pe care îl analiza
[i Tom în carte [i ceea ce m\ interesa [i pe
mine. 

D.G.:: De ce ai sim]it nevoia s\ pui un
semn de întrebare la sfîr[itul titlului c\r]ii
lui Sandqvist -  generînd astfel tema
show-ului?

A.N.: Am ad\ugat semnul întreb\rii pentru
c\ mul]i cercet\tori ai fenomenului dadaist
nu sînt neap\rat de acord cu modul în care
Tom dovede[te c\ Dada are r\d\cini evreie[ti.
{i, ad\ugînd semnul întreb\rii, voiam s\
[i atrag aten]ia asupra întreb\rii: ce se
schimb\ în Est - România, în cazul de fa]\
- dac\ Dada provine de fapt de acolo. {i, pe
de alt\ parte: ce înseamn\ Dada estic pentru
Zürich, acesta fiind cunoscut drept locul de
na[tere al dadaismului. 

D.G.:: A[ dori s\ vorbim despre calea urmat\
de cercetarea ta. Cînd ai ini]iat-o? Ce lucruri
[i ce oameni din România ai întîlnit? 

A.N.: Totul a început cu o întîlnire cu
reprezentan]ii ambasadei României în
Elve]ia, în noiembrie 2005. În martie 2006
ambasada m-a trimis la Bucure[ti pentru
a-l cunoa[te pe Nicolae Tzone [i pentru a
participa la o celebrare a lui Urmuz la Curtea
de Arge[. Acolo Tzone a creat o expozi]ie
despre istoria avangardei române[ti într-o
pizzerie local\. L-am cunoscut pe Tzone,
dar [i pe Vladimir Pan\, fiul lui Sa[a Pan\.
La momentul respectiv nu aveam nici un
fel de cuno[tin]e despre arta contemporan\
din România. Prima idee, mai mult sau mai
pu]in fericit\, era de a transporta expozi]ia
de panouri [i pizzeria în interiorul Cabaret
Voltaire. Pentru mine a fost surprinz\tor s\
descop\r c\ scena literar\ româneasc\
nu avea nici o idee despre ce se întîmpl\ în
artele vizuale contemporane. Abia mai tîrziu,
în aprilie 2006, a ap\rut cartea lui Tom.
Atunci am reu[it s\ contactez o serie de
arti[ti contemporani români. 

D.G.:: Cînd ai revenit în România?

A.N.: În mai 2006 m-am întors, avînd cartea
lui Tom cu mine, care mi-a deschis multe
u[i. Mai întîi am participat la o conferin]\
pe teme de arhitectur\ urban\ la Universitatea
de Arhitectur\ din Bucure[ti, unde i-am
cunoscut pe C\lin Dan [i pe Matei Bejenaru,
pentru ca apoi s\ merg împreun\ cu Matei
la Periferic 7 la Ia[i. Matei m-a pus în leg\tur\
cu Dan Perjovschi, care se afla din întîmplare
la Bucure[ti. 

D.G.:: Ce a însemnat pentru tine aceast\
întîlnire cu Dan Perjovschi?

A.N.: Dan a reu[it cu adev\rat s\-mi deschid\
ochii. Prin intermediul s\u am reu[it s\
în]eleg multe lucruri legate de arta
contemporan\ româneasc\. Înc\ de la
primele noastre întîlniri din Green Hours

am reu[im s\ punem la un loc o mare parte
dintre arti[tii contemporani români. El mi-a
dat toate contactele lor [i mi-a f\cut cuno[tin]\
cu lucr\rile lor. În aceea[i s\pt\mîn\ am
vizitat a doua edi]ie a Bucharest Biennale,
unde l-am cunoscut pe Sebastian Moldovan
[i unde i-am v\zut lucrarea intitulat\ Paris. 

D.G.:: Cum ]i-ai constituit partea istoric\ a
expozi]iei? E un nucleu important al show-
ului.

A.N.: Am lucrat cu Raimund Meyer, specialist
în mi[carea Dada, care era foarte impresionat
de influen]a imens\ pe care o avuseser\
Tzara [i Iancu în Zürich. Împreun\ cu Meyer
am vizitat colec]ii particulare din Germania,
Kunsthaus Zürich, Muzeul de Design din
Zürich, unde am v\zut lucr\ri originale [i
am f\cut multe fotografii. În acela[i timp,
am scanat foarte multe materiale din cataloage.
Dar cele mai multe dintre originalele mi[c\rii
Dada provin din colec]ii particulare. L-am
vizitat, de asemenea, pe Tom Sandqvist
la Stockholm, pentru a-i vedea cercetarea
[i pentru a aduce totul la Zürich în vederea
cre\rii Arhivei „Dada East Archive”: 20 de
dosare cu toate noti]ele sale în\untru.
Tot cu Dan Perjovschi l-am vizitat pe Mircea
Cantor în Paris, pentru a-l convinge s\ se
implice în expozi]ie.

„Am vrut s\ creez un nou
grup de Români la Cabaret
Voltaire”

D.G.:: Sînt arti[tii români ale[i pentru
Dada EEastt emblematici pentru un „spirit
estic al artei contemporane”?

A.N.: Cred c\ nu se pune problema artei
contemporane estice sau a artei contemporane
române[ti, pentru c\ am încercat s\ evit
astfel de categorisiri. În acela[i timp, mi-am
limitat cercetarea asupra arti[tilor români,
pur [i simplu pentru c\ am vrut sa creez un
nou grup de „Români la Cabaret Voltaire”.
În acest sens, sintagma „Românii de la
Cabaret Voltaire” cap\t\ o semnifica]ie atît
istoric\, cît [i contemporan\. 

D.G.:: Ce a motivat alegerea lor? 

A.N.: Selec]ia arti[tilor s-a bazat destul de
mult pe lucr\rile lor [i pe capacit\]ile lor de
a lucra cu teme ce apar]in trecutului. În
cîteva dintre lucr\ri acest lucru a presupus
ilustrarea anumitor idei apar]inînd României
anilor 1910 [i 1920 [i de a vedea [i ar\ta
ce rela]ie au ast\zi arti[tii contemporani cu
aceste idei. Alegînd arti[tii am dorit s\ creez
un dialog cu trecutul, fie el Avangarda
Româneasc\, Dada sau istoria României.
Am dorit, de asemenea, s\ expun cîteva
lucr\ri care abordeaz\ era comunist\ din
România [i s\  identific un motiv pentru
care toate aceste documente [i filiera
româneasc\ a Dada sînt descoperite abia
acum. Ceea ce, cu siguran]\, nu am vrut
s\ fac a fost s\ spun „Iat\! Înc\ exist\ dadai[ti
în România!” sau s\ spun c\ to]i ace[ti arti[ti

lucreaz\ cu Dada, sau c\ realizeaz\ lucr\ri
sau happeninguri Dada ast\zi. Mai degrab\
este vorba despre descoperirea modului
de abordare a trecutului Dada. Sau despre
întrebarea dac\ Dada mai prezint\ interes
pentru ei sau nu. În realitate, Dada s-a
întîmplat s\ fie o nou\ tem\ de reflec]ie
sau, a[a cum a spus Lia Perjovschi, „Dada
ne ofer\ o nou\ identitate”. 

D.G.:: Înc\ mai lucra]i la elaborarea expozi]iei?
Vreau s\ spun: fiecare nou pas al itinerarului
s\u aduce elemente noi în cercetare. Înc\
pare un proiect in progress. Unde va merge
expozi]ia dup\ Musée des Beaux-Arts in
Tourcoing, unde a r\mas deschis\ pîn\
pe 14 iulie?

A.N.: Teoretic, înc\ mai lucrez la expozi]ie.
Ideea este de a introduce, de asemenea,
arti[ti locali în fiecare dintre locurile unde
ea este prezentat\, [i de a extinde cercetarea
asupra istoriilor Dada locale. De exemplu,
în Praga, expozi]ia a con]inut o întreag\
sec]iune ceheasc\ a Dada (de[i a[a ceva
precum o Dada ceheasc\ nu exist\, în ciuda
faptului c\ Walter Serner era ceh), în Stockholm
am ad\ugat o lucrare video produs\ de
Vikking Eggeling, un tablou al Gretei Knutson,
care a fost pentru o perioad\ so]ia lui Tzara.
De asemenea, am prezentat un alt artist
român, care locuie[te la Stockholm, Dorinel
Marc. În Var[ovia pl\nuiam s\ realiz\m
un dialog cu arti[ti polonezi, îns\ în cele
din urm\ nu am reu[it. În schimb, am expus
lucr\ri ale Monei V\t\manu [i ale lui Florin
Tudor, de asemenea Cutia lui Ion Grigorescu.
În cazul ora[ului Tourcoing,  pur [i simplu
nu am g\sit timpul necesar realiz\rii unei
întreprinderi similare. Cu toate acestea, am
reu[im s\ introducem în expozi]ie cîteva
lucr\ri istorice foarte bune, din colec]ia
Centrului Georges Pompidou. Interesant\
este mai ales Masca lui Marcel Iancu. Ne
gîndim s\ ducem expozi]ia la Ljubljana, s\
lucr\m împreun\ cu grupul de arti[ti sloveni
IRWIN [i s\ realiz\m o cercetare asupra
existen]ei Dada în Balcani. Într-o zi, mi-ar
pl\cea s\ închei tot acest tur Dada EEast cu
o expozi]ie la Bucure[ti. Poate c\ acesta va
fi începutul unei Bienale Dada sau al unui
centenar Dada...

D.G.:: Care a fost parcursul Dada EEastt pîn\
acum? {i ce ecouri locale a avut acest proiect?
Sibiul a fost singurul loc din România care
a g\zduit Dada EEastt?

A.N.: Show-ul din Sibiu a avut loc imediat
dup\ cel din Zürich, în martie 2007. În iunie
2007 am fost la Praga în contextul Festivalului
Scriitorilor din Praga, care a avut ca topic
Dada EEast, concept preluat din cartea lui
Tom [i din expozi]ie. În octombrie 2007 am
ajuns la Färgfabriken Stockholm, acolo unde
am f\cut primul catalog, împreun\ cu
Asocia]ia E-cart, condus\ de Raluca Voinea.
În martie 2008 am fost la Var[ovia, unde
am dat un nou titlu show-ului, pentru c\ le
era fric\ de faptul c\ nimeni nu va în]elege
titlul Dada EEast? RRomânii dde lla CCabaret
Voltaire. Titlul pentru Var[ovia a fost Dada
East? CContexte rromâne[ti aale ddadaismului.

DADA
EAST?
ccoonntteexxttee rroommâânnee[[ttii 
aallee ddaaddaaiissmmuulluuii

Interviu cu ADRIAN NOTZ
Ciprian Mure[an, RinoceriiDan Perjovschi
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Robert {{erban, 38 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial al
Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie Fire[te cc\ eexagerez
(Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat Odyssex, 1996,
Piper ppe llimb\, 1999, Cinema lla mmine-aacas\, 2006, Ochiul ccu sstrea[in\ ,2007,
volum de publicistic\; coautor la Cartea rroz aa ccomunismului, 2004.

ocupat!

cînd am scos pachetul cu ]ig\ri
[i-am întrebat-o dac\ vrea
pu[toaica mi-a spus
extr\gîndu-[i una [i trecîndu-[i limba
peste buzele ni]el uscate
toat\ ziua am poftit un kent lung
dar aproape nimeni nu mai fumeaz\ kent lung
m\ bucur s\ cunosc oameni ca dumneavoastr\

am intrat în WC [i era curat
am blocat u[a ne-am aprins ]ig\rile
[i am v\zut fiecare cum îi tremur\ mîinile celuilalt
am tras cîteva fumuri f\r\ s\ ne privim în ochi
poate pentru c\ amîndoi [tiam ce urma s\ se-ntîmple
dac-o f\ceam

cineva a încercat u[a f\r\ s\ bat\
a zgîl]îit clan]a de cîteva ori
pu[toaica m-a fixat cu ochii m\ri]i
eu mi-am dus ar\t\torul la buze
[i am strigat cu vocea mea r\gu[it\ de kent
ocupat

pentru cîteva clipe nu s-a auzit decît
mersul caden]at al trenului
nu [i pa[ii care trebuiau s\ se îndep\rteze
fata a vrut s\-mi spun\ ceva
dar i-am acoperit la repezeal\ gura cu a mea
plin\ de fum
într-o secund\ l-a tras în pl\mîni
a[a cum f\ceau pu[c\ria[ii de alt\ dat\
ca s\ nu risipeasc\ tutunul
iar apoi mi-a umplut gura
cu limba ei 
ne-am dezlipit cînd cel din spatele u[ii
a plecat parc\ mul]umit de ce auzise

am mai tras fiecare de cîteva ori din ]ig\ri
apoi le-am aruncat în vasul metalic al veceului
unde-au plutit cîteva momente
una lîng\ cealalt\ 
dup\ care au disp\rut

Apoi am ajuns în Fran]a, la Tourcoing. 

D.G.:: Cum ai ajuns s\ cercetezi tematica Dada [i Cabaret
Voltaire? Este la mijloc un interes personal?

A.N.: Din întîmplare, un joc al hazardului, a[a cum ar
spune Hans Arp. Nu [tiam prea multe lucruri despre
Dada [i nu eram cu adev\rat interesat în aceast\
mi[care. {i numai prin intermediul muncii pe care o
fac la Cabaret Voltaire am descoperit poten]ialul Dada.
Cabaret Voltaire este un brand foarte bun. Prin
intermediul s\u - el fiind locul de na[tere al Dada -
reu[im s\ aducem mul]i oameni aici, pentru care,
într-un alt context, ar fi trebuit s\ scoatem mul]i
bani din buzunar. Oameni precum Dan Graham,
Fischli/Weiss, Jonathan Meese, Christoph Schlingensief,
Marilyn Manson, Thomas Hirschhorn, Ben Vautier,
Bazon Brock, Peter Weibel vin gratis [i datorit\ prestan]ei
locului.

D.G.:: De ce sîntem înc\ interesa]i de Dada? 

A.N.: Cred c\ înc\ sîntem interesa]i de Dada pentru
c\ ea reprezint\ simbolul unui protest, al unui act
de rebeliune. Dada este un mare mit, în care fiecare
dintre noi î[i proiecteaz\ propriile idei. Ceea ce este
amuzant este felul în care toat\ lumea [tie cîte ceva
despre Dada. {i, bineîn]eles, cum fiecare are o idee
diferit\ despre Dada. Tocmai pentru ambiguitatea sa
Dada r\mîne foarte interesant\ ast\zi. A[a cum arat\
foarte bine lucrarea video a lui Ciprian Mure[an
Choose..., nu avem de ales între Coca Cola sau Pepsi
Cola, pentru c\ este un pic din ambele. Sau, a[a cum
spun dadai[tii, a fi un adev\rat  dadaist înseamn\ a fi
împotriva Dada. 

D.G.:: Exist\ o atitudine post-Dada? Sau mai putem
înc\ vorbi despre o atitudine-Dada? A fost, de fapt,
Dada, întrerupt\ vreodat\?

A.N.: Atitudinea post-Dada poate fi observat\ oriunde,
s-a impregnat în via]a de zi cu zi. Se poate observa
linia unei mo[teniri Dada, venind de la Suprareali[ti,
Situa]ioni[ti, Genera]ia Beat, Fluxus, Punk, Performance
Art etc. Ast\zi, foarte multe dintre strategiile Dada
sînt folosite în reclam\ [i în publicitate sau în mass-
media. La Cabaret Voltaire spunem c\ Dada a murit,
a fost înmormîntat\ oficial în 1922 de c\tre Tristan
Tzara la Weimar. Fiecare poate vedea ast\zi ce tip
de rela]ie are cu Dada, te po]i întreba tu însu]i ce-ar
face Dadai[tii ast\zi.

D.G.:: Cum ar ar\ta arta prezentului f\r\ Dada? 

A.N.: Mi-e foarte greu s\ r\spund la aceast\ întrebare.
Cred c\ Dada a fost un lucru necesar. Niciodat\ nu
s-a pus problema dac\ trebuie sau nu f\cut\. Dac\
dadaismul n-ar fi avut loc atunci, s-ar fi întîmplat
mai tîrziu, într-un loc diferit. În realitate, ea a avut loc
peste tot, cu nume diferite îns\. Dada a fost numele
unui Zeitgeist. Dac\ acest Zeitgeist n-ar fi existat, am
fi putut foarte bine s\ locuim ast\zi într-o societate
fascist\ sau stalinist\, în care nici nu am avea art\
contemporan\.

D.G.:: Care sînt rela]iile dintre arta contemporan\ [i
dadaism? Ce r\mîne Dada într-un artist? M\ întreb ce
p\streaz\ arta contemporan\ din spiritul militant
Dada.

A.N.: Probabil c\ au fost p\strate anumite strategii de
lucru, cum sînt cele ale lucrului cu colajul, cele ale
lucrului cu readymades, sau cele cu impact asupra
unei situa]ii din via]a de zi cu zi, faptul c\ se face
art\ politic\, c\ se încearc\ evitarea spa]iului institu]ional,
c\ se lucreaz\ împotriva artei sau c\ se lucreaz\ cu
contradic]ii. Toate acestea sînt elemente Dada
identificabile la arti[tii [i la arta contemporan\. Dar,
de vreme ce Dada nu este un stil, ci o declara]ie, doar
artistul contemporan poate spune ce p\streaz\ din
Dada [i ce nu. G\sesc c\ este interesant s\ compari
arti[tii contemporani cu cei ai mi[c\rii Dada pentru a
vedea ce rezult\ de aici. De exemplu, tocmai am lucrat
cu artistul Carlos Amorales la un show, în care am f\cut
o cercetare asupra lui Hans Arp. Lucr\rile lui Arp ni se
par destul de inactuale, dar, în acela[i timp, strategia
sa de lucru cu hazardul, cu un lexicon al formelor [i
cu jocul este extrem de interesant\, [i mai ales pentru
Amorales, care pare a folosi tehnici similare.

D.G.:: Cum era Dada la Cabaret Voltaire [i cum se
prezint\ ea acum? Difer\ Dada non-institu]ionalizat\
de cea institu]ionalizat\? 

A.N.: Cabaret Voltaire a existat doar în 1916 pentru
numai patru luni [i jum\tate, de pe 5 februarie pîn\
la mijlocul lui iunie. Pe atunci, în Cabaret Voltaire,
Dada exista în împrejur\ri dificile [i destul de precare.
Era localizat\ într-un cartier cu multe cabarete, s\li
de dans [i bordeluri. Numindu-l Cabaret Voltaire, mul]i
dintre vizitatorii obi[nui]i ai cabaretului - printre care
mul]i studen]i - veneau pentru be]ii [i distrac]ie. În
compara]ie cu ceea ce era proclamat în mod serios ca

art\, situa]ia Dada era destul de grea. Nimeni nu voia
s\-i aud\ pe Dadai[ti, ceea ce i-a f\cut s\ fie chiar mai
zgomoto[i [i mai provocatori. În aceste circumstan]e
ei au început s\ insulte publicul. Dup\ Cabaret Voltaire
acest tip de provocare a devenit un fel de stil, iar un
an mai tîrziu, la Zürich, în Galerie Dada deja intra numai
public de art\, care voia s\ participe la Dada Soirées.

„Avem dou\ sloganuri care ar
putea s\ ne descrie cel mai bine:
Intui]ie în loc de institu]ie  [i
Inteligen]a începe cu improviza]ie”

D.G.:: Cum rezolv\m faptul paradoxal c\ ast\zi o
institu]ie se ocup\ de mo[tenirea Dada? Ar aproba
Dadai[tii un asemenea fapt?

A.N.: Se rezolv\ cu ironie. Pentru to]i pelerinii Dada,
am instalat în spa]iul de jos o a[a-zis\ „cript\” unde
prezent\m show-uri Dada cu o tematic\ istoric\,
dar în colaborare cu arti[ti contemporani. Avem, de
asemenea, un magazin intitulat „radical chic” unde
simul\m, de fapt, un magazin, datorit\ cartierului plin
de magazine, dar vindem lucruri care nu sînt chiar atît
de accesibile, sau care sînt, de fapt, art\. Încerc\m
s\ folosim magazinul ca pe înc\ un mecanism de
mediere artistic\. Spa]iul principal r\mîne deschis,
astfel încît oricine poate realiza ceva acolo. Apoi,
realiz\m proiecte în afara Cabaret Voltaire, prin
intermediul mass-mediei sau în ora[. Exist\ [i
Departamentul Dadalogic, acolo unde abord\m Dada
dintr-un punct de vedere istoric, [i Departamentul
Post-Dada, unde ne întreb\m ce ar face un Dadaist
ast\zi. În acest sens, din nou, ne apropriem situa]ia
paradoxal\, existînd undeva la grani]a dintre institu]ie
[i spa]iu deschis. Sîntem activi[ti care au în grij\ un
monument.

D.G.:: Ce tip de expozi]ii [i de arti[ti expun ast\zi la
Cabaret Voltaire? Cum a]i descrie  esprit-ul lor?

A.N.: Lucr\m cu arti[ti contemporani cunoscu]i, precum
sînt cei men]iona]i, dar, de asemenea, cu arti[ti mai
pu]in cunoscu]i din scena local\ [i împreun\ cu care
dezvolt\m noi proiecte. Sau chiar colabor\m cu arti[ti
care nu sînt arti[ti. Esprit-ul e produs mai degrab\ de
c\tre cei care ne observ\. Se vorbe[te mult despre
Cabaret Voltaire din Zürich, se întîmpl\ s\ fim
destul de prezen]i în pres\ iar aten]ia asupra noastr\,
din punct de vedere politic, este destul de important\
(asta [i pentru c\ recent am avut un vot public asupra
Dada). În acest sens, chiar acum înc\ persist\ un mit
despre Cabaret Voltaire. Mul]i oameni cred c\ sîntem
extrem de bine conecta]i la tot, [i deseori cînd
vreun lucru neobi[nuit are loc în ora[ presa ne contacteaz\
pentru a ne întreba dac\ este vorba despre ceva produs
de noi. Avem dou\ sloganuri care ne descriu cel mai
bine: „intui]ie în loc de institu]ie” [i „inteligen]a începe
cu improviza]ie”.

Interviu realizat de Daria Ghiu
Traducere din englez\ de Vlad Morariu

Vlad MMorariu are 26 de ani, a absolvit Facultatea de Filosofie,
Universitatea A. I. Cuza din Ia[i. Este colaborator permanent al
revistei Idea aart\+societate [i doctorand în istoria [i teoria artei al
Loughborough University.

Daria GGhiu are 26 de ani [i a absolvit Facultatea de Litere,
Universitatea Bucure[ti. Colaboreaz\ la revistele Dilema vveche,
Bucure[tiul ccultural, Idea aart\+societate. În prezent este mas-
terand\ a Universit\]ii Na]ionale de Arte din Bucure[ti (Istoria [i
Teoria artei).

coperta catalogului expozi]iei
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dans ac]ionism
s a u  r e z i s t e n ] a  p r i n  a t i t u d i n e

rezen]a ministrului culturii, Theodor
Paleologu, la deschiderea Platformei
Dansului Contemporan (17-20
septembrie) organizat\ de CNDB

poate fi considerat\ un moment de schimbare
de paradigm\ ideologic\ [i de asumare
politic-cultural\ a reprezentativit\]ii unui
fenomen expulzat din domeniul artelor tari
cu argumente slabe. Paleologu este primul
ministru care particip\ la un eveniment
de dans contemporan cu o anvergur\ singular\
dac\ ne gîndim la concentratul de spectacole
române[ti prezentate unor directori de
festivaluri, critici [i programatori invita]i s\
se conecteze la ce e viu [i autentic în dansul
românesc. CNDB a mai g\zduit [i alte
evenimente relevante pentru dezbaterea
corporadicalit\]ii  contemporane - performance-
urile unor arti[ti creatori de reflec]ie [i
modalizare coregrafice - Vera Mantero,
Jérôme Bel, Xavier Le Roy -, ignorate de
autorit\]i care confund\ sistematic dansul
contemporan cu baletul.

În acest context de grav\ [i, pe termen
lung, extrem de periculoas\ lips\ de informare
[i de sus]inere adecvat\, dansul contemporan
din România a demontat consistent handicapul
de percep]ie prin construc]ia unui spa]iu
de performare dublu articulat. Specificitatea
intereselor, a modalit\]ilor de lucru [i cablarea,
prin asumare, nu prin preluare artificial\, la

practicile discursului coregrafic interna]ional
au fost cele dou\ pîrtii de evolu]ie.

Platforma Dansului Contemporan, cu
un capital de imagine semantic\  prin care
este reflectat statutul de urgen]\  permanentizat,
de marcaj în a[teptarea demarc\rii  - B\i,
efemerule! -, define[te referen]ial tipul de
raportare la un regim de existen]\ artistic\
mai mult în aer decît la sol.

Starea de posibilizare în suspensie  a fost
proprie dansului contemporan românesc.
În ciuda leg\turilor ombilicale t\iate constant,
dansul a reu[it s\ supravie]uiasc\ performant.
{i-a crescut.

Platforma Dansului - format folosit peste
tot în lume pentru promovarea performance-
urilor într-un cadru coerent - este gîndit\ ca
o atitudine de rezisten]\ fa]\ de succesivele
submin\ri de autoritate ale unui fenomen
care nu se las\ anihilat. „Este un act de
repozi]ionare în acest context social-politic
pestri] [i o nou\ revendicare a spa]iului
de care avem nevoie (spa]iu care este amenin]at
în permanen]\). Este imposibil s\ construie[ti
ceva durabil cînd ai în permanen]\ nesiguran]a
zilei de mîine. În România anului 2009 se
pare c\ nu conteaz\ nimic din ceea ce ai
f\cut [i ai demonstrat pîn\ acum. Oricare
politruc poate lua orice decizie arbitrar\, în
orice moment, în func]ie de ceea ce cere
disciplina de partid. În acest moment, în

spa]iul public românesc exist\ un mare
pericol. Nu criza, nu precaritatea economic\
ne amenin]\ atît de tare, ci disciplina de
partid, algoritmul, trocul politic. Acestea
pot sacrifica orice, la modul cel mai cinic
cu putin]\" (Mihai Mihalcea, director CNDB).

Se poate vorbi despre o identitate proprie
[i despre elemente constant explorate în
spectacolele create de Carmen Co]ofan\,
Maria Baroncea, M\d\lina Dan, Mihaela
Dancs, Alexandra Pirici, C\t\lina Gubandru,
Iuliana Stoianescu, coregrafe care au deja
un discurs cu particularit\]i stilistice pregnante.

Exist\ o anumit\ calitate a inocen]ei
dublate de for]a umplerii corpului cu materia
scenei, care individualizeaz\ performance-
urile coregrafelor.

Carmen Co]ofan\ seduce, f\r\ exhibi-
]ionisme, prin feminitate fragil\ [i prin
temperatura izbucnirilor bine calibrate. Prin
ceea ce s-ar putea numi retorica exploziilor
f\r\ excese. Coregrafa are un ritm al prezen]ei
scenice în care se topesc st\ri contradictorii
cu pedala c\lcat\ pe vertij. Din Ready (Modern)
Made (coregrafia: Florin Fieroiu), Co]ofan\
p\streaz\ în Stage Psychosis (prezentat în
cadrul Platformei Dansului Contemporan)
înc\rc\tura emo]ional\ a tr\irilor la limita
dintre autocontrol [i vrie. Coregrafa, siluet\
fantomatic\ anticipat\ de un pumn de lumin\,

rafineaz\ în Staga Psychosis echilibrul
dezechilibrat, p\[irea ca pe ace într-un
perimetru pe care-l simte elastic gata s\
se rup\. Îmbr\cat\ în negru din cre[tet
pîn\-n t\lipi, cu mi[c\ri-salturi de felin\ [i
cu icnete de pas\re de noapte, Carmen
Co]ofan\ testeaz\ buza scenei cu vîrful
degetelor ca [i cum ar vrea s\ vad\ dac\ o
frige sau nu. Scremetele-gemete-scrî]îituri-
oftaturi de pe band\ îi împing mi[c\rile spre
centrul scenei. Îi arcuiesc corpul, o încovoaie
ca pe o b\bu]\ dup\ care o întind ca pe o
div\ care-[i împinge pieptul în fa]\. Treptat,
sunetele sînt preluate de coregraf\ [i devin
coloana intim\ a fricii, a nesiguran]ei [i a
neputin]ei ei, explodate într-un strig\t-jet
de angoas\. Carmen Co]ofan\ verbalizeaz\
într-un tempo propriu, în care silabele sînt
rostite dup\ o logic\ afectiv\ interioar\,
confruntarea cu sinele de pe covorul de
scen\, cu con[tiin]a, cu „obiectul muncii“ [i
cu dureroasa vulnerabilitate. Co]ofan\
abstractizeaz\ frecu[ul masc\ public\-masc\
privat\ într-un spa]iu performativ care le
mixeaz\ interferent pîn\ la demen]\.

Mihaela MMichailov, 32 de ani, critic de teatru [i dans,
dramaturg, c`[tig\toare a bursei de dramaturgie acordat\
de dramAcum pentru piesa Mi-ee ffric\ [i a Premiului
UNITER pentru piesa Complexul RRomânia. Public\ `n
Suplimentul dde ccultur\, aaLtitudini, {{apte sseri.

P

imagini din spectacolele cuprinse `n proiectul Platforma Dansului Contemporan
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De data aceasta o s\ fiu un pic pe lîng\
rubric\ [i asta pentru c\ de curînd am dat
peste blogul unei feti]e de 13 ani. Da! 13
ani. Din p\cate sau din fericire, nu scrie
literatur\ sau despre literatur\. Scrie despre
mod\ [i o face al naibii de bine. Am g\sit-o
pe site-ul CoolHunter.net, care este un fel
de Dumnezeu al cool-ului. 
Tu ce f\ceai la 13 ani?
Am f\cut un mic sondaj printre cunoscu]i
[i iat\ ce a ie[it:
Cristi (26 de ani): „visam toat\ ziua s\ m\
pup cu Emilia“
Alina (24 de ani): „citeam Eliade, uram lumea
[i aveam prima tentativ\ de sinucidere“
Andrei (24 de ani): „O_o err? p\i nush...eram
la [coal\“
Oti: (26 de ani): „umblam dup\ fete“
Mihaela (25 de ani): „m\ uitam la daria,
beavis&butt-head, ascultam prodigy“
Mihaela (31 de ani): „m\ c\]\ram în copaci,
furam bicla lu’ unchi’miu, mergeam în parc,

jucam wist, remi“
Andreea (23 de ani): „ie[eam destul de rar
afar\, doar vara, citeam, mergeam la dansuri,
pictam“
Ce face ea la 13 ani
O cheam\ Tavi Gevinson, are 13 ani, locuie[te
în Chicago [i scrie zilnic pe blogul ei despre
mod\. {i nu doar c\ scrie [i pune poze, dar are
p\reri pertinente, este critic\ [i acid\ atunci
cînd este cazul, are gusturi bine definite în
domeniu. Are 4 milioane de vizitatori zilnic [i,
în timp ce colegii ei î[i bat capul cu problemele
de la matematic\ sau fizic\, ea este invitat\ la
New York Fashion Week (10-17 septembrie). 
S-a apucat de toat\ povestea asta acum doi
ani [i imediat a intrat în vizorul presei. Este
normal, avînd în vedere vîrsta [i lucrurile pe
care le scrie. Iar titlul de fashionista, pe care
îl citesc zilnic în revistele de mod\ care m\
înconjoar\, ei bine, ei i se potrive[te perfect.
Analizeaz\ tot ce apare pe catwalk, dar ne
arat\ [i cele mai ciudate combina]ii de

haine g\site prin
magazine second-hand
sau la marile case de mod\. Este
un mic guru, un fashion statement
[i fiin]a de la care ai vrea s\ te inspiri
atunci cînd te gînde[ti cu ce s\ te îmbraci
diminea]a. Ultimul lucru pe care vreau
s\ îl adaug este c\ Tavi este nelipsit\ din
pictorialele revistelor de mod\. 

Style Rookie 
(http://tavi-thenewgirlintown.blogspot.com/)
este blogul ei, pe care dac\ nu îl cite[ti zilnic,
po]i intra m\car din cînd în cînd, de curiozitate,
s\ vezi cum percepe moda o feti]\ de
13 ani.

Elena DDr\ghici,  24 de ani, a absolvit
Facultatea de Litere din Bucure[ti
[i este web-editor la revista
Casa [[i ggr\dina.

elena
dr`ghici

 în luna septembrie, pentru a marca 60
de ani de la semnarea Declara]iei Universale
a Drepturilor Omului, Amnesty International
în colaborare cu Mainstream Publishing a
scos la iveal\ o antologie literar\ în care
treizeci de scriitori contemporani de prim\
m\rime [i pentru toate gusturile - Orhan
Pamuk, Joyce Carol Oates, Paulo Coelho,
Marina Lewycka, David Mitchell, Kate Atkinson
- scriu cîte o proz\ fic]ional\, sau, cu pu]in
ghinion, autobiografic\, ba unii chiar cîte
o poezie, pornind fiecare de la un articol din
amintita Declara]ie. Antologia se nume[te
Freedom: SShort SStories ccelebrating tthe
Universal DDeclaration oof HHuman RRights, iar
fondurile ob]inute din vînzarea ei vor fi donate
unor cauze umanitare. Mi-a[ dori, [i în acest
caz, ca vreun editor s\ aib\ inspira]ia de-a
o traduce în aceast\ ]ar\ în care drepturile
omului sînt perfect ignorate, inclusiv de
scriitori, c\ci probabil nu s-ar fi g\sit prea
mul]i voluntari pentru o culegere asem\n\toare
pe teme locale, cu toate c\, din p\cate, nu
le-ar lipsi deloc sursele de inspira]ie. 

 http://awfullibrarybooks. wwordpress.
com/ este un blog ultra-amuzant pornit de
doi bibliotecari din Detroit, Mary Kelly [i
Holly Hibner, din dorin]a de a scoate în
fa]\ c\r]ile proaste sau doar învechite care
ocup\ rafturile bibliotecilor publice [i care
fie nu mai trezesc interesul nim\nui de
zeci de ani, fie n-ar mai trebui împrumutate
nim\nui, fiindc\ asta ar însemna „echiva-
lentul malpraxisului pentru bibliotecari”,
dup\ cum spune unul dintre comentatori,
c\ci sînt multe comentarii, majoritatea la fel
de amuzante ca [i post\rile, pe acest site. E
vorba despre c\r]ile de care î]i vine s\ rîzi
cînd dai peste ele, evident neatinse de mult,
pe cîte-un raft din fundul unei libr\rii municipale,
dar care te [i întristeaz\ pu]in cu aerul lor
perfect inutil [i chinuit. Ar fi extraordinar
s\ avem un blog similar ]inut de bibliotecari
români, precis ar avea foarte multe de povestit.

 http://www.twitterature.us/ este site-ul

unul volum de twitteratur\ în curs de publicare
în luna noiembrie la Penguin Books. Cum
subtitlul c\r]ii este „The World’s Greatest
Books Retold Through Twitter”, v\ pute]i
imagina despre ce e vorba: cum ar fi fost
ca Beowulf, Kerouac, Hamlet, Dostoievski [i
al]i [aizeci de scriitori celebri, mor]i [i clasici
s\ aib\ cont pe twitter [i s\-[i spun\ pove[tile
în stilul consacrat de re]eaua de socializare
(pe care l-a descris [i Cezar Paul-B\descu
în num\rul trecut) [i în mult mai pu]ine
cuvinte. Iat\ cum [i-ar twitteri Hamlet tragedia:
„WTF IS POLONIUS DOING BEHIND THE
CURTAIN???”, Oedip pe-a lui: „PARTY IN
THEBES!!! Nobody cares I killed that old dude,
plus this woman is all over me. Total MILF”,
iar Paradisul ppierdut pus de Milton pe twitter
nu ar fi decît „OH MY GOD I’M IN HELL”.
Dar înainte s\ v\ revolta]i, iat\ ce spun editorii:
„Twitterature e un omagiu adus clasicilor în
aceea[i m\sur\ în care e o parodie a lor”.

 dac\ tot vorbim despre site-uri sau despre
bloguri care înso]esc c\r]i, nu trebuie ratate
blogurile ([i c\r]ile) http://culturaldictionary-
ofpunk.blogspot.com/ [i http://drunkdictionary.
wordpress.com/. Primul titlu, A CCultural
Dictionary oof PPunk: 11974-11982, a fost publicat
anul acesta în iulie, este semnat de Nick
Rombes (în colaborare cu Ephraim P. Noble)
[i încearc\ s\ ofere o imagine cît mai cuprinz\toare
asupra fenomenului punk, de la muzica
din care s-a hr\nit pîn\ la contextul istoric
care l-a f\cut posibil. Articolele par deopotriv\

amuzante [i documentate, iar în afar\ de
intr\rile previzibile, exist\ [i unele de genul
„Bad Taste in 1974”, „Down-and-out during
the punk era, the fun of being” sau „Hippies,
Johnny Rotten comments about” [.a. Al
doilea, Drunk: tthe DDefinitive DDrinker’s DDicti-
onary, este un dic]ionar care însumeaz\ 3.000
de sinonime ale cuvîntului „drunk” [i a fost
publicat în acest an, pe 29 septembrie.
Este semnat de lingvistul Paul Dickson, editor
la dic]ionarul Merriam-WWebster, [i ilustrat
de Brian Rea, fost Art Director la New YYork
Times. {i e mult mai mult decît un dic]ionar
de sinonime: sînt urm\rite atent toate referin]ele
cuvintelor date (de pild\, cum ajunge cuvîntul
„blotto” de la P.G. Wodehouse pîn\ în proza
lui Edmund Wilson [i în The SSimpsons), iar
introducerea încearc\ s\ explice, trecînd prin
cultura britanic\ a alcoolului, cum se face c\
exist\ atîtea sinonime ale acestui cuvînt. 

 revista Narrative MMagazine [i-a ales [i
în acest an premiantul pentru proz\, în urma
unui concurs de texte. Maud Newton
(http://maudnewton.com/blog/index.php),
cî[tig\toarea din acest an, a primit 4.000
de dolari, iar proza ei, When TThe FFlock CChanged,
fragment dintr-un roman în curs de scriere,
a fost publicat\ în revist\ [i pe site
(http://www.narrativemagazine. ccom/). Exist\
[i un concurs de toamn\, cu premii în valoare
de 6.500 de dolari, pentru care se a[teapt\
lucr\ri de 15.000 de semne (proz\ scurt\,
eseuri, memoirs, eseuri fotografice, povestiri

ilustrate, orice fel de nonfic]ine literar\ sau
fragmente din lucr\ri mai ample de fic]iune
sau de nonfic]iune), pîn\ pe 30 noiembrie
2009. 

 pe http://mongolia.ro/ pute]i citi probabil
singura poveste de live journalism româneasc\:
este povestea lui Mihai, care a plecat pe
motociclet\ pîn\ în Mongolia, [i a lucrurilor
pe care le vede pe drum. Drumul a început
pe 13 iulie, iar banii pentru c\l\torie îi prime[te
de la prietenii de pe un forum de motociclism
care se ofer\ s\-i finan]eze cu 50 de euro cîte
o parcel\ de 500 de kilometri în schimbul
unei pove[ti scrise sub form\ de scrisoare,
a fotografiilor de acolo [i a unei pietre culese
de pe drum. Cam atît despre organizare, mai
departe nici Mihai nu p\rea s\ [tie: „Traseul
e destul de habar n-am-ist, dar in principiu
trece prin Ucraina, Rusia, Mongolia, Kazak-
hstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan,
Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Armenia,
Turcia, Bulgaria, si daca nu mai am chef de
mers... Romania. Ajung acasa undeva in
Noiembrie, devreme, la timp ca sa prind
cresterea notei de plata la intretinere”. Citi]i
povestea lui [i în num\rul din septembrie al
revistei Esquire [i, cu toate detaliile, pe site-
ul c\l\toriei. Iar pîn\ se întoarce poate chiar
se g\se[te vreo editur\ care s\-i publice
reportajul extins. 

Ana Chiri]oiu

Scoops
(chestii tari de pe net)
Tags: premii pentru proz`, 
twitteratur`, malpraxis pentru 
bibliotecari, dic]ionare, mongolia

fashion blog 
la 13 ani
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If it is true, as is claimed
that after death man continues

a phantom existence
I’ll let you know.

Ghérasim Luca, La MMort mmorte, 19451

O carte str\bate timpul, dispare, apare din
nou [i mu[c\. Mu[c\ cititori care tr\iesc în-
tr-un spa]iu [i într-un timp complet diferite.

S\ fie vorba despre o mu[c\tur\ sîngeroas\? Mi
se face pielea de g\in\ în timp ce citesc, chiar [i
în c\ldura de treizeci [i opt de grade. {i, din se-
nin, un mesaj de la o femeie din România. 

Ap\s un buton pe computer [i Vampirul ppasiv
î[i face apari]ia aici în Utah, un Utah plin de stînci
[i de mormoni, de indieni Navajo [i de uraniu,
de coio]i [i de lilieci, „a net of bats cleaving our
destinies together to a slender, delirious wire” (The
Passive VVampire, pag. 1032). Lilieci, vampiri, chestii
care te mu[c\ noaptea. Aici tr\im într-un delir
vizual de piatr\ [i culoare, spa]ii albastre vaste, v\i
înverzite, stînci ro[ii, stînci portocalii, stînci
violet, dispuse în tot soiul de forma]ii uimitoare,
[i c\ldura, o c\ldur\ uscat\, spre deosebire de
apele Senei în care s-a înecat Luca, aici n-avem
bulevarde, nu prea lu\m leg\tura cu nimeni,
singur\tate.

Dar singur\tatea nu e, bineîn]eles, des\vîr[it\.
Mark Yellowhair, un navajo, care n-a avut niciodat\
p\rul galben, vine din cînd în cînd s\ lucreze pentru
noi. Are o cas\ în rezerva]ie [i vorbe[te limba navajo
tot atît de bine cum vorbe[te englez\. Eu [tiu tot
atîta navajo cît [tiu [i român\. În diminea]a asta s-
a întors de la Gina, beat de la aburii lacului cu
care i-a frecat du[umeaua. Îi dau o plas\ cu cire[e,
apoi îmi fac griji c\ poate nu i-am dat destule.
„Femeia lui”, cum îi zice el, î[i revine dup\ zona
zoster, dar tot mai are dureri; o s-o duc\ în rezerva]ie
s\ vad\ dac\ o poate vindeca vreun vraci cu ierburi.
Spune c\ [i-ar dori ca femeia s\ bea cîteva pahare
de margarita [i s\ ia ni[te analgezice ca s-o mai
sl\beasc\ durerile. Se întreab\ dac\ am pus cumva
alcool în ap\, pentru c\ înc\ e ame]it. Apoi pleac\. 

Aici, în casa aceasta, în peisajul acesta de de[ert,
m-am plictisit de toat\ povestea asta cu vampiri,
de[i ei se arat\ peste tot, din ce în ce mai numero[i.
Chiar azi era un articol în New YYork TTimes cu
titlul „De ce vampirii nu mor niciodat\”. În sezonul
acesta, Prada propune machiajul stil vampir. Chiar
[i eu am fost vampir, într-un film care n-a mai ie[it
pe pia]\. Ar\tam mai bine ca vampir decît ar\t
de obicei, dar toate imaginile s-au pierdut. N-a mai
r\mas decît aventura mea cu b\rbatul care juca
rolul uciga[ului de vampiri. 

Vampirii fenteaz\ timpul, au mereu aceea[i
vîrst\, [i cu toate astea îmb\trînesc, sînt aproape
mor]i, dar niciodat\ mor]i. Au ne-moartea lor. Luca
e un cadavru real, dar noi ne hr\nim din el, din
înregistr\ri ale vocii lui de pe internet, din texte
care ajung la noi într-o limb\ sau în alta, îi consum\m
verbele, îi mînc\m margaretele, margaretele care
ne pun la dispozi]ie alegerea radical\: „m\ iube[te
sau m\ iube[te”3. Ne ofer\ sîngele s\u, gîndirea
sa de vampir [i ne fur\ gîndurile. Î[i face apari]ia
în ]inutul mormonilor [i al indienilor Navajo. Care
au propriile lor rela]ii cu ne-moartea. 

În mitologia vampirilor exist\ expresia „a intra
în mormînt”, folosit\ pentru a numi o perioad\
ampl\ de somn, cînd vampirul se retrage. 

Aceast\ „hibernare” reprezint\ o pauz\
între diferitele vie]i ale vampirului [i de obicei se
recurge la ea în situa]ii disperate, cînd anumite
împrejur\ri sau sentimente amenin]\ s\-l cople[easc\
pe vampir sau s\-i dea în vileag adev\rata identitate4.
Varianta original\ a Vampirului ppasiv a ap\rut în
1945, în doar 460 de cópii, plus altele 41 în format
de lux5. Au trecut 56 de ani pîn\ s\ fie retip\rit în
Fran]a, reeditat de José Corti în 2001. Dup\ al]i 8

ani, p\trunde [i în limba englez\. De fiecare dat\
cînd se arat\, num\rul victimelor care i se pun la
dispozi]ie de bun\voie cre[te.

Dar un vampir pasiv e altceva. Un vampir pasiv
nu doar suge sînge, ci [i vars\ din sîngele lui. S\ fie
un vampir „tulburat sadomasochistic”, cum spune
Luca, sau s\ fie, oare, de asemenea, un vampir
generos? În orice caz, e un vampir suprarealist,
venind dintr-o vreme cînd suprarealismul p\rea,
în cuvintele lui Benjamin, „cea mai integral\,
mai t\ioas\ [i mai absolut\ dintre toate mi[c\rile”6.
Vampirul acesta pasiv e un mort uimitor de viu. Ni
se arat\ într-o scriere de o prospe]ime crud\, goal\,
nou\ [i delirant\. Vine din Bucure[ti, via Paris, apoi
în aceast\ traducere în englez\ datorat\ unei edituri
din Praga. Sose[te în aceast\ carte nou\ care arat\
ca un obiect-feti[, cu pagini catifelate, plin\ cu
imagini resping\toare/irezistibile. Ofer\ în dar
obiecte f\cute din p\pu[i mutilate (oare Luca le-a
v\zut pe cele ale lui Hans Bellmer din Minotaurul?)
[i lame de ras [i e dispus s\ ni se ofere [i pe sine:
„And my great, my supreme desire to spill
blood, to dive into a bath of blood, to drink blood,
to breathe blood, how could I understand this
desire without the sacrifice of blood which I am
ready to make”. (Vampirul ppasiv, pag. 83).

Vampirul ppasiv prezint\ [i e prezentat
printr-o serie de OOO-uri ale lui Luca, obiecte oferite
obiectiv, înc\ o form\ de generozitate tulbur\toare.
Cînd devine generozitatea tulbur\toare? Aceste
obiecte stranii [i mutilate oferite cadou func]ioneaz\
în sensul submin\rii produselor de consum produse
în mas\; expun [i creeaz\ noi elemente de rela]ionare.
O femeie, H., îi cere lui Luca o minge b\tut\ cu cuie
pe care o vede în camera lui. El o vede mai întîi
ca pe un „obiect de dragoste”, apoi ca pe un semn
al dorin]ei femeii de a-l castra, pe care el o transform\
din nou printr-un text ata[at într-un „obiect de
dragoste”. Ca [i H., [i eu m\ simt atras\ de mingea
din fotografie. În noaptea respectiv\ visez mingi
uria[e care vin spre mine [i de care trebuie s\ m\
ap\r dîndu-le la o parte. Nu m\ descurc prea bine.
Apoi îmi amintesc c\ iubitul meu care ucidea
vampiri i-a dat fiului meu dou\ bile de o]el cînd
ne-am cunoscut. Dup\ curioziatea ini]ial\, fiul meu
le-a abandonat, iar acum, dup\ cartea lui Luca, îi
cer [i primesc cele dou\ bile de o]el. Castrare sau
iubire? Nereu[ita mea de a mînui bilele dintr-un
perpetuum mobile (c\ci nu posed) pentru a m\
ap\ra.

Mai visez [i c\ un individ e pus pe rele. Poate
are de gînd s\ împr\[tie uraniu. Îl urm\resc
îndeaproape în secret. „The oneiric image projects
itself, shifts, vanishes, and its almost spatial reality
is made manifest in the pocket of mist cast far in
the distance” (V.p., pag. 105). În mitul lor de
întemeiere, indienilor navajo li s-ar fi dat s\ aleag\
între dou\ substan]e galbene, porumbul [i uraniul,
numit „pr\jitura galben\”. Au ales, just, porumbul.
Uraniul a fost considerat un element al lumii
subp\mîntene, care trebuia l\sat la locul lui. Dac\
ar fi fost eliberat, s-ar fi transformat în [arpe [i ar
fi stîrnit moarte [i pr\p\d. De fapt, uraniul
s\r\cit devine mai radioactiv cu trecerea secolelor
[i a mileniilor, din cauz\ c\ produsele sale de
dezintegrare se adun\. Unui element radioactiv
nu-i trebuie decît jum\tate din durata de via]\
pentru ca jum\tate dintre atomii s\i s\ se dezintegreze
în altceva. Uraniul se dezintegraz\ în radon, care
cauzeaz\ cancer pulmonar, în uraniu, care cauzeaz\
defecte de na[tere [i d\uneaz\ rinichilor, în radium,
care cauzeaz\ cancer osos, cancer al sinusurilor
[i leucemie, [i în arsenic, care cauzeaz\ cancer
pulomonar, cancer de piele [i neurotoxicitate.

În copil\rie, Mark Yellowhair alerga cu picioarele
goale dup\ [opîrle [i dup\ oi pe c\lduri de 38 de
grade. Rîsul s\u seam\n\ cu l\tratul unui coiot.

Prima lui nevast\ a murit de cancer la ovare - singura
femeie pe care a iubit-o vreodat\. Rezerva]ia Navajo
în care tr\ie[te Mark Yellowhair nu este decît o
mic\ bucat\ din p\mînturile st\pînite pe vremuri
de indienii navajo, vie]ile [i cultura lor au fost sleite
de ale noastre. P\mîntul din rezerva]ie e s\rac, dar
e bogat în uraniu [i, pentru c\ nu se g\se[te de
lucru, indienii au lucrat ani întregi în mine. 

Iar leg\tura dintre atunci [i acum, dintre aici
[i acolo, dintre un suprarealist evreu din Bucure[ti
de un muncitor navajo din Utah e faptul c\ interesul
pentru exploatarea uraniului a luat propor]ii abia
în timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, în
încercarea de a-i învinge pe nazi[ti. Încercarea
de a învinge r\ul era contaminat\ [i ea de un r\u
propriu. Se f\ceau mul]i bani din uraniu [i erau
destui navajo care puteau fi folosi]i în acest
scop. De ambele p\r]i ale oceanului, cei de la
marginea societ\]ii mureau pe capete. 

Dup\ ce so]ia i-a murit de cancer, Mark Yellowhair
[i-a pierdut min]ile, n-a mai suportat s\ fie
singur [i s-a apucat de b\ut. A fost arestat de
nenum\rate ori [i a ajuns în pu[c\rie. Asta a fost
cu ani în urm\. Dar Mark Yellowhair înc\ tr\ie[te
la limit\. Împrumut\ mereu bani de la noi. Munce[te
din greu pe lîng\ casa noastr\ [i spune: „Dac\ n-ai
încredere în om, nu exist\ rela]ie”. Apoi ne fur\
sculele [i le amaneteaz\.  

Luca f\cea cadouri violente [i le oferea altora.
Mark Yellowhair ne fur\ sculele [i le scoate temporar
din circula]ie, la amanet, unde nu pot fi folosite.
Amîndoi ne submineaz\ rela]ia normal\ cu lucrurile.
Acum nu-l mai putem angaja pe Mark [i trebuie
s-o avertiz\m [i pe Gina. Mark nu vrea s\ se
conformeze ideilor noastre privind felul în care
trebuie s\ se poarte oamenii, ne arat\ c\ nu ne e
prieten, nu vrea s\ fie muncitor cu ziua, împrumutat
de la o cas\ la alta. Se scoate din circula]ie. De-acum
nu va mai putea s\ cî[tige bani pe aici. Totul face
parte dintr-un ciclu al mor]ii [i al rezisten]ei la
moarte.

Sîngele suprarealist a fost îngropat, îns\ reiese
la iveal\ în corpuri noi, în geografii noi [i în noi
forme istorice. Moartea lui Luca, sinuciderea lui, e
o nega]ie, dar sîngele dublului s\u vampiric pasiv
tr\ie[te în continuare, negîndu-[i nega]iile [i ap\rînd
pe alte continente din întîmplare, iar întîmplarea,
cum spune Luca, „numai ea ne ofer\ posibilitatea
de a descoperi contradic]iile unei societ\]i divizate
de limitele de clas\”7 [i „de a vedea în iubire metoda
revolu]ionar\ general\ adecvat\ suprarealismului”8.
Suprarealismul a încercat s\ fac\ posibil\ o politic\
alternativ\ fascismului, capitalismului [i comunismului,
o politic\ îngropat\ acum, care îns\ nu moare,
putem s\ leg\m un indian navajo de un evreu din
România, putem s\-i punem fa]\ în fa]\ [i s\ le
facem o infuzie de sînge, de iubire. Nu putem [i
nici nu trebuie s\ copiem vechile metode suprarealiste,
dar dup\ ce am fost mu[ca]i trebuie s\ ne încerc\m
norocul. Norocul pe care-l ai o dat\-n via]\, în
cultura mor]ii, în rîsul lui Mark Yellowhair. 

Trebuie s\ ne d\m cerneala în schimbul
c\r]ii celei mari, scrise, cum spune Luca, „pe
hîrtia neagr\ a necunoscutului”.

Traducere din englez\ de Ana Chiri]oiu

_________
1 Citat de Krzysztof Fijalkowski în introducerea sa la edi]ia

prezent\ a Vampirului ppasiv, p. 16
2 Folosesc în continuare referin]ele autoarei, din edi]ia citat\

de ea. (n. red.)
3 O explica]ie a formul\rii paradoxale se g\se[te aici: „At

last the infantile game of daisy petals has lost its ambiguous
nature, the choice between «she loves me» and «she loves me
not» which strangled children in the fields, which raised doubt
and dread to the level of a Weltanschauung, which tried to teach
us an early lesson in fearing tomorrow, disillusionments, proverbs
and all the moralising and sceptical forms that fell from the
children’s primers like tombstones, at last the infantile game
of daisy petals is a certainty, its alternatives having been
sorted to recombine in a way more thrilling than ever
(gorging on each other and coupling): «you love me or you love
me» - you love me or you love me, girl with two plaits climbing
up to find the comb, with two breasts that meet my lips, with
two nostrils out of which glides the same butterfly, with two ears
into which penetrates the same voice, the same echo, with
two thighs going up to the same sex; she loves me or she loves
me is the sole choice I am able to accept, the sole choice so
long as there is a refusal to consider the world a laboratory for
sadistic experiments devised by an evil god, so long as they
choose to consider the world an untamed forest of love...”
V.p., pag. 108-109

4 „Nursery fears made flesh and sinew. Vampires, the Body
and Eating Disorders: A Psychoanalytic Approach”  ©Sally Miller,
Royal College of Art, London 1999 http://homepages.nildram.co.uk/
~beast/publications/vamp_paper/psychoanalysis.html#return15

5 Introducere la edi]ia amintit\, p. 16
6 Walter Benjamin, „Suprarealismul” pag. 178 în volumul

Reflections:Essays, AAphorisms, AAutobiographical WWritings,
traducere de Edmund Jephcott,  1978, Harcourt Brace, Jovanovich

7 „alone ceaselessly offers us the possibility of discovering
the contradictions of a society divided along class lines”

8 „to see in lovethe general revolutionary method appropriate
to surrealism.”

Ghérasim Luca, The PPassive
Vamppire, traducere în englez\
de Krzysztof Fijalkowski,
Twisted Spoon Press, Praga,
2008.

Se poate ca numele lui Joan Harvey s\ v\ sune cunoscut de acum dou\ numere, cînd am publicat
în revist\ o proz\ a ei, ap\rut\ în revista SmokeLong QQuarterly. Dup\ ce am contactat-o pentru
a-i cere permisiunea s\-i traduc proza respectiv\, am p\strat leg\tura cu Joan. Nu [tiu cî]i ani are
[i nici cum arat\, îns\ cînd mi-a r\spuns - foarte amabil [i sincer încîntat\ de propunere - mi-a [i
precizat c\ tocmai citea literatur\ român\, în special avangardi[ti români. Cel pu]in pe aceia pe
care îi putea g\si tradu[i în englez\. Mi s-a p\rut curios c\ o scriitoare american\ se preocup\
de avangardi[ti români precum Gherasim Luca, despre care nici în România nu [tim prea
multe. I-am spus totu[i c\ m\ bucur\ interesul ei [i c\, dac\ va dori s\-[i publice vreodat\ impresiile
de lectur\, revista Noua lliteratur\ îi este deschis\. Dup\ nici dou\ luni, Joan revenea cu un e-mail
care con]inea eseul de mai jos. L-am citit [i mi-a pl\cut imediat nu doar pentru c\ îl readuce în
aten]ie pe Gherasim Luca, un avangardist aproape uitat aici, dar tradus recent în englez\, ci [i
pentru felul în care e scris. Un eseu subiectiv, în care se amestec\ comentariul literar [i stilul
prozastic, lipsit de emfaze sterile. L-am tradus cu pl\cere, c\utînd în române[te citatele corespondente
din Vampirul ppasiv; nu le-am g\sit niciunde - a[a se explic\ faptul c\ ele au r\mas în englez\. Joan
s-a ar\tat surprins\: „M\ gîndeam c\ romanul este cunoscut în România ca o lucrare clasic\ a
suprarealismului, precum Nadia lui Breton”, mi-a scris ea. Poate c\ a[a ar [i trebui s\ fie. (A.C.)
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D up\ [ase ani de studen]ie la Ia[i
în anturajul profesorului {tefan
Afloroaei, absolveam Facultatea
de Filosofie. Bunul meu amic

Liviu Ciortuz, cunoscut matematician [i
informatician, m-a sf\tuit s\ schimb ora[ul.
A[a c\ am luat faimosul „tren al foamei” [i
am plecat spre Cluj, în inima Transilvaniei.
Din gar\ am mers direct la Universitate,
unde m-am înscris la un masterat de
filosofie. Aici aveau s\ mi se întîmple dou\
lucruri care au avut un impact major asu-
pra vie]ii mele de mai departe: am cunos-
cut o ga[c\ de studen]i cu care aveam s\
fac peste un an faimoasa revist\ Philoso-
phy&Stuff [i aveam s\-l cunosc pe Aurel
Codoban, seduc\torul profesor de filosofie. 

Zilele trecute, în timp ce m\ zb\team s\-
mi finalizez noua carte, am primit solicitarea
de a participa la un „volum omagial” dedicat
dragului meu profesor. Am acceptat s\ scriu,
îns\ imediat mi-am dat seama c\ e o tem\
care nu-mi este la-ndemîn\. Ce a[ putea scrie
despre profesorul care a avut asupra mea
un rol imens [i care m-a ajutat enorm?

Recent discutam cu un bun amic despre
cunoscutul roman al lui Stoker, Dracula. Una
dintre temele foarte fecunde ale acestui
roman este problema „vampirismului”.
Meditînd [i scriind cîteva capitole dedicate
acestei teme, mi-am dat seama c\ tema
„vampirismului”, acel ritual de preg\tire a
trecerii dintr-o lume în alta, acel Nosferatu,
este una specific\ profesorului Aurel Codoban.
Cum ar spune el însu[i: „iat\ o carte pe
care mi-ar fi pl\cut s\ o fi scris eu”.  Mi-am
dat seama c\ ceea ce eu numesc „vampirism”
este specific nu doar lui Stoker [i lui Marx,
ci [i profesorului meu Aurel Codoban. Voi
încerca în cele ce urmeaz\ s\ schi]ez cîteva
gînduri în jurul acestei teme a „vapirismului
filosofic de tip codobanian” pornind de la
volumul Dracula, de la cîteva idei ale lui Marx
[i mai ales de la propria mea experien]\ cu
profesorul Codoban [i cu tehnicile lui de a
m\ purta în alte lumi.

***
... În tema „vampirismului” m\ intereseaz\

ciocnirea propriei limite cu ceea ce numim
con[tiin]a victorian\, clasic\ [i european\.
La Codoban, ca [i la Stoker, conflictul esen-
]ial nu se consum\, ca s\ zicem, conven-
]ional, la nivelul „conflictului civiliza]iilor”
(Europa [i Transilvania), ci la nivelul men-
talit\]ii europene, care [i-a descoperit
elementul de necunoscut în sine îns\[i.
În romanul care ar fi putut fi scris de profesorul
clujean (Stoker ar putea fi pseudonimul lui
Codoban), depist\m indica]ii principiale
cu privire la aceast\ dram\ - drama necunoa[terii
sinelui. De pild\, în cap. 9, la început,
Wilhelmina îi scrie o scrisoare Luciei, în care
- printre altele - îi relateaz\ o convorbire
cu mirele s\u, Jonathan, care descoperise
întregul „dualism” metafizic al vampirismului.
Preg\tind-o parc\ pe Mina Harker pentru
ceea ce-i va fi dat s\ aud\, afirmînd c\
„Secretul este aici dar eu nu doresc s\-l
cunosc”, acesta o întreab\: „Voie[ti, Wilhelmina,
s\ împar]i cu mine aceast\ ne-cunoa[tere?”.
Cred c\ în Dracula [i la profesorul Codoban
e foarte important acest ritual ini]iatic,
de „ini]iere” a cititorului naiv, a studentului
din sala de curs, în atmosfera unei relat\ri,
în care naratorul va perora verzi [i uscate,
ceva foarte „departe” de experien]a sa
cotidian\ cu privire la normalitate. „Preg\tirea”,
acest preludiu, are ca scop întemeierea
retoric\ a ceea ce s-ar putea numi o cotitur\
transcendental\, acea deplasare a aten]iei
de pe obiectul discu]iei (ceva diabolic [i
înfrico[\tor) spre con[tiin]a celui ce vorbe[te
[i a celui ce ascult\. S-ar putea spune [i a[a:
tot ce v\ voi relata acum (eu, profesorul
Codoban), poate, [i cel mai probabil, va fi
astfel,  va fi receptat ca o total\ abera]ie,
[i dac\ v\ crede]i un om normal, va trebui
s\ m\ considera]i un tulburat mintal; dar,
v\ rog, nu lua]i cele spuse de mine ca pe
o simpl\ descriere a unor fapte, ci ca pe o
indica]ie la limita experien]ei umane. Sau,
cum spune Van Helsing, „exist\ lucruri
pe care nu le în]elege]i, dar ele exist\”. Dac\
e s\ ducem pîn\ la o form\ finit\ acest
ra]ionament, el ar suna cam a[a: ceva ce
exist\ poate s\ fiin]eze numai în m\sura
în care nu poate fi în]eles, adic\ nu se poate
certifica în forma adev\rului (cu alte cuvinte,

este imposibil s\ demonstrezi prin postulatele
cunoa[terii credibile, de la sine-n]elese).
Iar aceasta nu aduce cu obi[nuitul argument
transcendental, care se bazeaz\ pe convingerea
c\ întoarcerea con[tiin]ei spre sine asigur\
condi]iile unei experien]e depline [i
pure. Cunosc ceva cu plenitudine doar în
m\sura în care m\ cunosc pe mine care [tie
acel ceva. Tot în Dracula, Van Helsing,
asemenea domnului Codoban, le relateaz\
naivilor s\i interlocutori care sînt închista]i
în procedura autenticit\]ii (procedura
orient\rii experien]ei spre situa]ia „de bun\
seam\”): „Doresc s\ crede]i în lucruri în
care nu ave]i putin]a a v\ încrede”. 

Cum spuneam, [i la profesorul Codoban,
[i la Stoker, este foarte important acest
ritual al introducerii interlocutorului naiv
în situa]ia de a auzi cine [tie ce n\zbîtii,
care  dep\[esc reprezentarea respectivului
despre ceea ce este normal,  ceea ce
poate fi descris în temeiul experien]ei.
Aceste preludii au drept scop crearea,
retoric\ [i emo]ional\, a condi]iilor deturn\rii
aten]iei de la obiectul convorbirii la con[tiin]a
vorbitorului [i a celui care ascult\. Codoban,
asemenea lui Stoker, Kierkegaard [i Marx,
se str\duie[te în mod consecvent s\-l vindece
pe cititor de ceea ce filosoful danez denumise
„iluzia obiectivit\]ii” [i, în acest scop, pune
sub semnul întreb\rii toate capcanele

retorice ale bunului sim] („suntem doar,
dumneavoastr\ cu mine, oameni ra]ionali”,
„orice om normal în]elege c\...”). Dup\ cum
am spus deja, Doctorul Van Helsing/Codoban
- acest alter ego al autorului - le adreseaz\
permanent interlocutorilor s\i naivi urm\torul
avertisment: tot ceea ce voi povesti eu
acum, poate, [i mai mult ca sigur, va fi
receptat de c\tre dumneavoastr\ ca un
delir total, iar dumneavoastr\, fiind oameni
normali, m\ ve]i considera, bineîn]eles,
nebun, dar am s\ v\ rog s\ lua]i cele spuse
de mine nu ca pe o descriere a unei situa]ii
de fapt, ci, pur [i simplu, ca pe o indicare
a limitelor experien]ei. („Exist\ lucruri pe
care nu le în]elege]i, dar care totu[i exist\.”)
Dac\ am radicaliza aceast\ tez\ a lui Van
Helsing, ea ar suna în felul urm\tor:
exist\ ceva anume ce nu putem nicicum
spune cu certitudine c\ ar avea calitatea
unei existen]e reale. {i, de vreme ce e
a[a, acest ceva exist\ ca NIMIC.

Mergînd cu ra]ionamentul în direc]ia
propus\ de metoda Stoker-Codoban, se
poate presupune c\ cel mai productiv mod
de a gîndi criza (orice form\ de criz\) este
descrierea ei subiectiv\, f\r\ s\ sc\p\m
îns\, în aceste condi]ii, din vedere faptul
c\ respectiva subiectivitate nu este o
n\scocire a noastr\, ci este maniera real\
prin care aceast\ criz\ ni se dezv\luie nou\.

Atunci ea ne va ap\rea sub înf\]i[area
operatorului „deschiderii/închiderii” st\rilor
emo]ionante d\un\toare [i, totodat\, infinit
de productive, atît de importante pentru
p\trunderea în spa]iul noii experien]e,
inclusiv a celei literare. Probabil acesta [i
este fenomenul care ar putea fi denumit
criz\ [i care te înso]e[te întotdeauna.

Acum, pe scurt, despre vampirologia
codobanian\ de tip marxist. {tim c\ în
Capitalul, Marx recurge de cîteva ori la
metafora „vampirismului”. Pentru mine,
apropierea  vampirului de ideea de capital
este destul de banal\. Ce e cu adev\rat
departe de banalitate este teoria  „formei
transformate” sau „forma gîndirii obiective”,
care în esen]\ premerge conflictului esen]ial
din Dracula. Nu am nici timpul, nici puterea
s\ intru în am\nuntele acestei teorii. Dar
profesorul Codoban, mereu [i mereu,
asemenea lui Marx, aduce aceast\ concluzie:
realitatea obiectiv\, rela]iile sociale de
un anume tip (s\ le spunem conven]ional
„capitaliste”) nu se descoper\ pe sine în
calitate de adev\r (în timp ce to]i, de la
Platon la Kant, au considerat c\ adev\rul
e descoperirea de sine, a realit\]ii), ci sub
forma unei minciuni obiective. Aceasta este
poate cea mai important\ lec]ie înv\]at\
de la profesorul Codoban. Altfel exprimat,
adev\rul lumii burgheze nu este aletheia
elin\, nici „credibilitatea” decartian\ sau
kantiana „sintez\ transcendental\”, ci ideea
obiectiv-mincinoas\ a costului care cre[te-
cu-de-la-sine-putere (ca [i toate ideile
similare care afirm\ „ve[nicia” [i „naturale]ea”
costului-valorii-capitalului). Ceva mai tîrziu,
Nietzsche va numi aceast\ minciun\ obiectiv\
[i întemeietoare drept un „adev\r angoasant”
[i va spune c\ salvarea omului de acest
adev\r se mai poate face doar prin art\.
Iat\ în ce const\ acea cotitur\ a min]ii, pe
care o putem numi suspiciune transcendental\
(ambii au observat c\ lumea „a[a [i este de
bun\ seam\” - e o p\c\leal\ monumental\,
[i c\ „de bun\ seam\” în realitate nu exist\).
În acela[i cadru se mi[c\ Heidegger [i
Wittgenstein. Lumea profesorului Codoban,
sensurile acestei lumi, nu se afl\ ascunse
undeva în profunzime, ci ele sînt la su-
prafa]\. Lumea [i sensurile ei sînt asemenea
unei pelicule, a unui negativ de fotografie.
Totul e s\ po]i trece peste imaginile am\gitoare,
totul e s\ te po]i concentra pentru a privi
corect dincolo de aceste imagini-mincinoase.
Totul e s\ nu lucrezi cu „de bun\ seam\”.

Se [tie c\ Stoker nu a vizitat niciodat\
Transilvania, [i c\ a descris-o doar prin
intermediul ghidurilor de c\l\torie. Cu atît
mai precis arat\ scenele macabre din roman:
autorul nu e obligat s\ se ]in\, în descrierea
faptelor, de o veracitate realist\, întruc`t
sarcina lui nu este reconstruirea afectului,
nu lini[titorul „de fapt”. Latura semantic\
a fenomenologiei stokeriene-codobaniene
a afectului includea în sine o liber\ fantezie
etimologic\ în jurul prepozi]iei „trans”.
Aceast\ prepozi]ie (ca îns\[i „Transilvania”)
ne apare în roman ca un operator sui generis
(eu a[ spune On  [i Off, sau poate mai degrab\
Enter [i Delete) al st\rilor mentale de un
tip deosebit. Despre aceste st\ri nu se poate
spune nimic bine definit, în afar\ de faptul
c\ ele sînt percepute ca ni[te proiec]ii
exterioare ale spaimelor abisale ale eroilor,
dintre care principala este spaima pierderii
de sine, a pierderii propriei identit\]i naturale.
Meditînd în aceea[i direc]ie propus\ de
vampiriologia profesorului Codoban ne
putem imagina c\ modul cel mai productiv
de a gîndi despre noi, despre criza noastr\,
despre istoria [i geografia noastr\, este s\
le descriem ca pe ni[te operatori ai anumitor
st\ri de On sau Off - a acelor st\ri pe
care le-am numit „nici una-nici alta”, sau
„st\ri de trecere”, aceea de a h\l\dui „între
dou\ lumi”: Nosferatu!!!...
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