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[tefan
botez,
23 de ani, student 
la Arhitectur` \n anul V,
fotograf [i regizor \n timpul
liber. C\[tig`tor, al`turi 
de Marius Mihordescu, 
al premiului edi]iei ãZiua
b`rbatuluiÒ \n emisiunea
HHoommeemmaaddee..rroo, de la TVR2.

Sînziana î[i închipuie.
Î[i închipuie… flori, fete [i
b\ie]i, î[i închipuie ma[ini
teleghidate [i stropitori
pline de parfum. Î[i
închipuie c\ este o
prin]es\ ce tr\ie[te în
vaste palate [i gr\dini [i î[i
mai închipuie cavaleri în
armuri str\lucitoare cum
vin s\ o curteze. Î[i
închipuie c\ este gazda a
nenum\rate [i splendide
serate, baluri, ceaiuri…
{i cîte [i mai cîte.
{i ce-i r\u în asta?
Ce-i r\u în închipuire?
Devii închipuit?
Te ascunzi prea mult?
Iar dup\ închipuire î]i mai
place realitatea?
Acea atingere real\ este
aidoma închipuirii?

s`nziana making a fool of herself in front of king arthur s`nziana and her gift from king arthur

s`nziana serving the tea to king arthur

costin interrupting s`nziana’s tea party with king arthur

s`nziana saying goodbye to king arthur
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S igur c\ dac\ a[ spune c\ scriitorul î[i public\ opera [i apoi
a[teapt\ reac]ii [i premii, ar fi deja o insult\ adus\ modestiei
neamului. În mentalitatea ipocrit-mioritic\, scriitorul, artistul
în general e un ins care trebuie s\ tr\iasc\ în sfere celeste,

mult deasupra unor asemenea preocup\ri meschine cum ar fi premiile.
Uni]i aceast\ ipocrizie de fa]ad\ cu cele mai meschine ma[ina]iuni,
trafic de influen]\ [i milogeli [i o s\ ob]ine]i o imagine cît de cît veridic\
a comportamentului local. Mi s-a întîmplat s\ v\d un scriitor tîn\r, unul
care întîmpl\tor ob]inuse destule premii, plîngîndu-se c\ n-a
ob]inut unul anume, un premiu de provincie. Nu mi-a venit s\
cred… [i era un scriitor tîn\r, l-ai fi crezut lipsit de metehnele vechilor
genera]ii. Ambi]ia lui unic\ era acel premiu [i i-o spunea deschis unui
membru al juriului respectiv… într-o discu]ie anterioar\ tocmai îmi
m\rturisise c\ nu-l intereseaz\ în nici un caz „premiile literare”. 
Exist\ [i categoria sictiri]ilor, a leh\me]ilor, pe care nu-i intereseaz\
realmente nici reac]ii, nici premii, c\ci au v\zut de aproape cam
cum se fac toate aceste lucruri [i se complac într-o izolare auto-
protectiv\. 
Cred c\ nici una dintre atitudini nu e normal\. Spiritul de competi]ie
e ceva destul de comun [i de firesc pîn\ la urm\, problema e îns\ c\
în sistemul cultural românesc nu prea are pe ce s\ se consume. Exist\
practic cîteva premii literare [i cî]iva in[i care fac parte din cîteva jurii,
cam aceia[i. Pot s\ spun cu ochii închi[i cam c\tre ce tîn\r cercet\tor
noician va merge un premiu oferit de un juriu de intelectuali humanita-
sieni sau cam pe cine va prefera un juriu din care face parte Eugen
Simion. Excep]iile sînt rare, iar suprizele pl\cute, atunci cînd exist\,
sînt neconving\toare. Cred c\ nici unul dintre premiile literare române[ti 
nu-[i explic\ clar condi]iile, criteriile [i nu-[i justific\ limpede
op]iunile. Eu îns\mi am f\cut parte din cîteva jurii, n-am reu[it s\ schimb
nimic din mentalitatea „f\r\ criterii”, am participat la ni[te voturi, am
parcurs ni[te liste [i am plecat cu un gust amar pe care sper s\ nu-l
mai simt curînd. Numele meu a r\mas ata[at, de pild\, de ni[te liste
cu care n-am aproape nimic în comun [i pe care, ca jurnalist\, le-a[ fi
comentat negativ. A[a s-a întîmplat în cazul juriului de la ICR pentru
propunerile de c\r]i traductibile. 
C\r]ile române[ti cad într-un fel de gol. Receptarea e amorf\ [i comic\ la
un moment dat în meschinele ei tabere, iar reward-ul e exclusiv unul
personal, sentimental, atunci cînd ai norocul s\ comunici cu ni[te
cititori reali. Singurele semne bune [i cu adev\rat rewarding au început

s\ fie traducerile în alte ]\ri [i eventualele premii str\ine, mai ales în
cazul scenariilor. Vînzarea e în strict\ leg\tur\ cu re]eaua de libr\rii mai

mult decît precar\. În române[te nu va exista probabil niciodat\ un dic]ionar
de „citate celebre”, de fraze bine aduse din condei, iar pîn\ cînd consiliile

locale vor con]ine in[i care s\ fi intrat vreodat\ în via]a lor într-o libr\rie, va
mai trece mult. Pe de alt\ parte, poate nici nu e bine s\ m\ gîndesc c\ s-ar

putea înfiin]a mai multe premii literare locale, pentru c\ pove[tile pe care
le-am auzit despre cele care exist\ sînt din categoria horror. 

Sînt prea pesimist\? C\uta]i cinci minute pe net cam cum arat\ lucrurile în
alte ]\ri [i o s\ în]elege]i cam pe unde ne afl\m. 

lumini]a marcu

scriitorul 
rom~n 

[i ppremiile

robert

[erban

Un aanun] ssigur
Marusia a primit inelul de logodn\

tîrziu

pe cînd era în luna a [aptea

[i degetele i se umflaser\

atît de tare 

încît dup\ ce le-a-ncercat pe toate

[i-a pus inelul la gît

pe l\n]i[orul suflat cu aur

apoi [i-a privit palmele

le-a întors de cîteva ori

de pe o parte pe alta

de parc\ ar fi c\utat ceva neînsemnat

îns\ trebuincios

n-a v\zut decît unghiile albe

lipsite de calciu 

care crescuser\

le-a t\iat una dup\ alta

de la stînga la dreapta

ca [i cum ar fi scos literele dintr-un cuvînt imposibil

scris în ziarul vechi de cîteva luni 

mor]ii din chenare îmb\trîniser\ 

la rubrica matrimoniale

un anun]

sigur

nu mai era valabil

Not\:
Poezia – Singur\tate – din Poezarul trecut a ap\rut într-o limb\... 
aproximativ\ (un fel de rrom\-neasc\). Nu asta a fost inten]ia 
autorului. {i nici a editorilor. (R.{.)

RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 36 de ani,  scriitor, ziarist, realizator tv, director
editorial al Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie
FFiirree[[ttee cc\\ eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din
România). Au urmat OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa
mmiinnee-aaccaass\\, 2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.
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pe care iar\[i îl admiram de la mare distan]\, ale c\rui fraze mi se p\reau [i mi se mai par adev\rate
giuvaeruri [i de care, acum, m\ leag\ o cald\ prietenie. La nivel de cronici, pot s\ spun c\ cel mai
mult m-a bucurat prefa]a Simonei Sora. Mi se pare un om cu o judecat\ critic\ de o fine]e rar\.
Are în acela[i timp un soi de limpezime a[ezat\, nu se gr\be[te s\ arunce nici cu rele, nici cu bune,
are un discern\mînt grozav. {i cronica Taniei Radu, din Revista 22, m-a cople[it.

A..C..: Cum ai primit vestea cu traducerea?

F.F.: A fost o întîmplare str\in\ de mine [i n-a[ fi sincer dac\ a[ spune c\ m-a l\sat indiferent.
Bineîn]eles c\ îmi pas\, dar n-am f\cut absolut nimic ca s\ se produc\. Cel pu]in, în
povestea cu lista Institutului Cultural Român, pe care am aflat c\ am fost inclus f\r\ s\ m\
fi gîndit vreodat\, vestea m-a lovit în moalele capului. E adev\rat c\ lista era cel pu]in ciudat\
[i, deocamdat\, pe linia ICR-ului nu s-a întîmplat nimic cu cartea mea. Iar, de cealalt\ parte,
a fost un [ir de lucruri care au dus, cel pu]in în povestea cu Suhrkamp, la un deznod\mînt
fericit, f\r\ cea mai mic\ premeditare sau speran]\ a mea. Pur [i simplu, un fragment
de-al meu a fost tradus pentru o lectur\ public\ în german\. Fragmentul i-a pl\cut
traduc\torului, lui Georg Aeskht. A vrut s\ citeasc\ toat\ cartea, l-a încîntat [i, cu de la
sine putere, voin]\ [i elan, a dus editurii Suhrkamp ni[te fragmente ceva mai lungi decît
ce tradusese ini]ial, circa 30-35 de pagini. Cît prive[te istoria cu Harcourt, este meritul
total al Simonei Kessler. Ea mi-a telefonat f\r\ s\ ne fi cunoscut înainte, mi-a spus c\-i
place cartea, m-a întrebat dac\ am vreun fragment în englez\, i-am spus c\ nu, m-a
întrebat dac\ m\ deranjeaz\ dac\ s-ar ocupa ea s\ g\seasc\ un om care s\ traduc\
un fragment. A ales ni[te fragmente în mod m\iastru, eu în orice caz n-a[ fi fost capabil
s\-mi aleg fragmente din propria carte atît de bine încît acel tot de 10 pagini s\ arate
a[a. Ea a g\sit [i persoana care a tradus, ea a împ\r]it mapa în stînga [i-n dreapta
[i s-a ajuns la contractul cu Harcourt. Dar eu nu am contribuit cu nimic la lucrul \sta. 

Attila BBartis, uun sscriitor mmaghiar
extraordinar, ccu ccare aam aajuns
s\ ffiu ffoarte bbun pprieten

A..C..: În rela]ie cu pia]a literar\, în ce fel
crezi c\ e r\sf\]at un scriitor în str\in\tate,
dar nu [i în România? 

F.F.: Asta înc\ nu [tiu, sînt în faza în care
se semneaz\ contractele. Nici nu [tiu ce
se va întîmpla. Unul din marile daruri pe
care mi le-a adus cartea asta a fost c\ prin
ea am putut s\ ajung în Germania, la
Literarisches Colloquium Berlin [i, printr-o
[ans\ extraordinar\, l-am cunoscut pe
Attila Bartis, un scriitor maghiar extraordinar,
cu care am ajuns s\ fiu foarte bun prieten.
De la el, care are deja dou\ c\r]i ap\rute
la Suhrkamp, [tiu, în mare, cam ce urmeaz\:
ni[te serii de lecturi publice, care au un
rol foarte important în spa]iul de limb\
german\. În România, lectura public\ e o
institu]ie care nu conteaz\, pe cînd acolo,
m\car [i în singura ocazie pe care am
avut-o s\ citesc la Berlin, m\rturisesc c\
am r\mas uluit de cî]i oameni au fost [i
de cît de atent [i cu drag te ascult\. În fond,
de-aia vin, pl\tesc bani ca s\ ajung\ acolo.
Lucrurile astea se vedeau [i din cantitatea
[i felul întreb\rilor pe care mi le-au pus,
mie, care eram practic un necunoscut. 

I..M..: Probabil c\ exist\ [i o diferen]\ de
educa]ie a publicului în acest sens...

F.F.: Categoric. Senza]ia mea e c\ oricum,
în Germania se cite[te enorm. Într-un
vagon de metrou vezi o mul]ime de oameni
cu c\r]i. 

I..M..: Cum ar\tau zilele cînd se tip\rea car-
tea? Te-au preocupat detaliile tipografice?

F.F.: Am primit patru variante de copert\,
iar cea care s-a tip\rit mi-a c\zut cu
tronc de la bun început [i am insistat s\
fie aleas\. În rest era, bineîn]eles, o agita]ie
interioar\, pentru c\ lucrurile s-au întîmplat

foarte repede. Cartea mea a ajuns la Polirom prin octombrie 2004, cam într-o lun\
[i jum\tate mi s-a spus telefonic c\ are referate foarte bune, c\ va fi publicat\ în

propor]ie de 99%, dar evident mai erau pa[i de f\cut. La începutul lui ianuarie, pe 8
– ]in minte data asta fiindc\-i ziua fratelui meu, eu avînd o leg\tur\ aproape magic\

cu Matei – era gata, [i în martie a [i ap\rut. Pe un palier de patru luni s-a consumat
tot, cu toate detaliile de redactare, corectur\, copert\ [.a.m.d. 

A..C..: Iar acum s-a reeditat ca  hardcover. Are importan]\ gramajul copertei pentru un
scriitor?

F.F.: M\ bucur foarte mult c\ s-a reeditat, mi-e drag\ ca obiect. Cel pu]in la B\iu]eii, tot
reeditat\ în forma asta cartonat\, în momentul în care am primit-o, spre surpinderea

mea, mi-era greu s-o dau cuiva, s-o d\ruiesc. Îmi pl\cea obiectul \la atît de mult... La
Degete mmici recunosc c\ nu mi s-a întîmplat chestia asta, dar la B\iu]eii chiar îmi venea s-o

mai ]in a[a, o vreme, acas\. 

A..C..: Cum a decurs scrisul în doi pentru  B\iu]eii?

F.F.: Eu am o admira]ie fantastic\ pentru Matei ca scriitor, dincolo de faptul c\ este fratele meu.
Sînt în construc]iile lui de fraz\ lucruri pe care eu nu m\ cred capabil s\ le fac, tehnic vorbind. E

un miraj în tot textul, sînt por]iuni ale textului care m\ las\ f\r\ aer. Dar eu habar n-aveam ce o s\
primesc de la el, [i niciodat\ nici unul din noi n-a intervenit în capitolele celuilalt. Tocmai mecanismul

\sta a ajutat cartea s\ arate a[a. Libertatea a fost conservat\ în mod absolut pentru fiecare. 

I..M..: Deci, mai exact, cum s-a petrecut aceast\ scriitur\ la patru mîini?

F.F.: El a pornit cu primul capitol, f\r\ s\ [tie ce o s\ scriu eu, l-am primit, am luat povestirea de la ultimul
cuvînt [i am împins-o cum am crezut eu mai departe, iar Matei a f\cut la fel.

Ana CChiri]oiu: S\ începem cu trecerea pe care ai f\cut-o de la jurnalism la
proz\. Foarte mul]i intr\ în jurnalism tocmai de dragul scrisului, dar pu]ini
dintre ei mai continu\ s\ scrie; la tine trecerea, adic\ renun]area la pres\ în
favoarea scrisului, a fost brusc\.

Filip FFlorian: Nu pot s\ spun c\ a fost chiar brusc\. La mine a fost întîi literatura
[i mai apoi a venit jurnalismul. Am ajuns foarte tîn\r la jurnalism din postura
de scriitor, nu invers. În ’90, cel pu]in, nu era momentul pentru literatur\, mai ales
pentru felul în care v\d eu literatura – ca pe un lucru care are nevoie de mult\ tihn\
[i lini[te. Se întîmplau atîtea groz\vii în jur... De aceea m-am sim]it foarte atras o
vreme de gazet\rie, foarte implicat, dup\ care au ap\rut dezam\girile, în valuri.
Încet-încet, a fi ziarist a devenit pentru mine doar o form\ de-a nu muri de foame.
La un moment dat, am ajuns la un fel de criz\: gazet\ria îl ucidea lent pe scriitor.
Mi-am dat seama c\ trecuse prea mult timp, iar eu tot amînam povestea literar\.

Igor MMocanu: Din ce au venit acele dezam\giri?

F.F.: Din ceea ce [tim cu to]ii c\ s-a întîmplat. Mul]i ani mi s-a p\rut c\ nu pot dormi
noaptea dac\ nu-l v\d pe Iliescu disp\rînd ca pre[edinte. A disp\rut [i am constatat
c\, de fapt, nu se petrece nici un miracol, iar oamenii pe care eu îi sus]inusem foarte
tare erau mai mult decît mediocri, aproape ridicoli în posturi de persoane politice importante.
Plus c\ de la ceea ce f\ceam, ini]ial ni[te reportaje cu mai mult\ b\taie spre proz\, am ajuns
la jurnalism politic, care, sincer, niciodat\ nu mi-a fost la suflet. Singurul lucru bun era c\
aveam prieteni, eram pl\tit rezonabil pentru acea epoc\, dar r\mîneam a[a, iner]ial, în rolul
\sta. {i nu puteam s\ duc împreun\ gazet\ria [i literatura. Am încercat, m-am str\duit ani
de zile, dar pur [i simplu nu scriam mai nimic. Scriam cîte o proz\ de 10-15 pagini, care pe
moment îmi pl\cea enorm, apoi treceau luni [i luni în care nu scriam nimic, iar cînd o
citeam mi se p\rea un rahat [i o aruncam la co[. Atunci 
mi-am dat seama c\ ori r\mîn în lumea aia [i pun cruce
definitiv visului meu, care a fost dintotdeauna cel mai
puternic...

A..C..: De a fi scriitor...

F.F.: Nu de a fi scriitor, ci de a scrie c\r]i. E o mare diferen]\,
sincer, cel pu]in la noi, a fi scriitor înseamn\ altceva decît
a scrie c\r]i. Nu riscam nimic, chiar dac\ ceea ce a[ fi scris
ar fi ar\tat groaznic. M\car a[ fi fost mul]umit c\ mi-am
f\cut damblaua, pe cînd, în varianta cealalt\, a[ fi tr\it
ve[nic cu regretul c\ n-am f\cut ce mi-am dorit.

Marketingul ff\cut dde aautor mmi sse ppare rridicol

A..C..: Ai scris cam în patru-cinci ani  Degete mmici...

F.F.: În cinci ani, dar e un timp foarte dilatat, pentru c\ în
realitate n-a fost chiar a[a. În primul rînd, n-am reu[it s\
scriu chiar de-a doua zi la nivelul pe care mi-l doream.
Am avut o clar\ perioad\ de trecere, de cur\]are interioar\,
de redobîndire a unei tihne, a unei st\ri de copil. Copil\ria
este cel mai minunat lucru de pe lumea asta [i chiar cred
c\ am reu[it s\ fac un soi de „recopil\rire”, un pic for]at\,
dar care m-a ajutat foarte mult. Plus c\ am mai avut pauze
imense datorate unor pove[ti de via]\, de familie, în ale
c\ror detalii nu vreau s\ intru. Uneori nu scriam cu lunile,
s-a întîmplat s\ nu scriu un an întreg din \[tia cinci. 

A..C..: Dup\ ce ai publicat  Degete mmici, primirea critic\ a
fost foarte bun\...

F.F.: Nu mai ]ine de mine. N-ai cum s\ nu fii atent la ce se
scrie despre tine, dar mi-ar pl\cea s\ am puterea ca asta
s\ nu m\ ating\ deloc. N-o am, recunosc. A[ min]i dac\
a[ spune c\ nu m\ intereseaz\, c\ m\ las\ rece, dar în acela[i
timp nici nu m\ domin\, nu m\ preocup\ cîte cronici apar,
ce e scris în ele...

A..C..: Cum ai ajuns la Poliorm?

F.F.: Era o epoc\ în care, cu rare excep]ii, Humanitas era un
soi de u[\ închis\ pentru autorii români de literatur\, dar
eu, pre]uind editura [i p\rîndu-mi-se normal ca u[a aia
s\ se întredeschid\, am vrut s\ public acolo. Asta s-a întîmplat
cînd cartea a fost gata. Cît timp am lucrat, nu m-am
gîndit nici o secund\ cînd, cum [i unde o s\ apar\. Eram
atît de preocupat de ea încît a m\ gîndi la ce va urma dup\
ce termin m-ar fi scos din starea de care aveam atîta nevoie.
Am dus, prin urmare, manuscrisul la libr\ria din curtea de la GDS, l-am l\sat într-un plic,
nici m\car n-am v\zut pe cineva de la Humanitas la fa]\ vreodat\. Peste trei luni, am
sunat s\ v\d ce se întîmpl\ cu plicul \la [i plicul a fost g\sit într-un mald\r mare de alte
plicuri, perfect sigilat, nedeschis. Trei luni mi se par [i azi, cum mi se p\reau [i atunci, foarte
mult. Atunci l-am trimis la Polirom. Re]inerea mea ini]ial\ fa]\ de editura Polirom s-a
datorat lans\rii aceleia în bloc din 2004, [ase oameni sco[i a[a deodat\, împreun\, [i
plimba]i laolalt\ pe la televiziuni, pe la posturi de radio, oameni care n-aveau nimic în
comun unul cu altul. Una e un grup literar, atunci da, exist\ o solidaritate care vine
din idei comune, [i alta e s\ aduni artificial ni[te prozatori. Ideea de grup f\cut cu for]a
mi-a dat o stare de u[oar\ îndep\rtare. Asta a fost singura mea re]inere. 

A..C..: Dar  crezi în marketingul care se poate face c\r]ii?

F.F.: Depinde cine îl face. Ce face editura, de a ajuta o carte sau alta, e un lucru
normal, are ni[te ra]iuni fire[ti. Dar marketingul f\cut de autor mi se pare
ridicol.

A..C..: Ce a[tept\ri ai tu, ca scriitor, de la lumea literar\? Premii, distinc]ii? În ce
revist\ ]i-ar fi pl\cut s\ se scrie despre tine, înainte de a se scrie?

F.F.: Spun cu mîna pe suflet c\, scriind, nici nu m-am gîndit. M-am gîndit în
schimb la cî]iva oameni pe care nu-i cuno[team, dar pe care-i admiram
foarte mult pentru c\r]ile [i articolele lor [i, recunosc, mi-ar fi f\cut o mare
bucurie s\ [tiu c\ într-un fel sau altul nu i-a l\sat rece cartea mea. În
anumite situa]ii chiar s-a întîmplat a[a. Bun\oar\ cu {tefan Agopian,
pe care eu îl  pre]uiesc enorm, p\rîndu-mi-se un vr\jitor al
literaturii. Din p\cate, în bunul stil românesc, Agopian nu se bucur\
de onorurile publice pe care le-ar merita. Ne-am cunoscut mult
dup\ ce a ap\rut Degete mmici. La fel s-a petrecut [i cu Radu Cosa[u,

O
serie de evenimente literare îl
recomand\ pe Filip Florian ca vedet\
a acestui num\r: fiind unul dintre
pu]inii care practic\ exclusiv job-ul

de „scriitor” (de[i se va vedea mai jos c\ autorul
se fere[te de aceast\ titulatur\), rezultatele
scrisului s\u sînt recunoscute – pe lîng\
premiile [i recenziile pozitive de care s-au
bucurat DDeeggeettee mmiiccii [i BB\\iiuu]]eeiiii, interesul
editurii germane Suhrkamp pentru romanele
sale [i oferta recent\ de achizi]ionare a
drepturilor de autor de c\tre editura american\
Harcourt sînt distinc]ii de care, deocamdat\,
pu]ini autori români au parte. Despre
explica]iile institu]ionale ale acestui fapt [i
despre cum s-ar putea tr\i din scris am povestit
cu Filip Florian într-o diminea]\, la o cafea tare,
nu la el acas\, ci într-o cafenea bucure[tean\
lini[tit\, sub o lumin\  demi-jour. Casa de la
Sinaia, mo[tenire de la bunici, care acum
serve[te ca atelier de scris, ne-a r\mas,
deocamdat\, închis\. (A.C.)
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I..M..: Nici vorb\ de un plan anterior scrisului?

F.F.: Absolut, nici anterior [i nici ulterior, n-am mai corectat nu [tiu ce, 
n-am dat unei povestioare anume dimensiune de ditamai povestea,
sau invers, cutare pasaj s\-l strîngem. Fiecare a fost st\pîn deplin pe
capitolele lui [i, eventual, în interiorul capitolelor a putut s\-[i spun\
p\rerea despre ceva ce îi suna altfel din capitolul celuilalt, dar atît.
N-am avut discu]ii de culise.

A..C..: {i cum a început de fapt? Care a fost motorul? 

F.F.: Noi ne-am dorit de mult s\ facem ceva împreun\, a[a, în principiu,
nu am discutat un subiect, o tem\. La un moment dat, Matei a
pronun]at cuvîntul „copil\rie”. Exista poate posibilitatea s\ m\
blocheze ce am primit de la el, dar nu s-a întîmplat a[a. Dimpotriv\,
am intrat într-o stare care nu era doar bucurie, ci patim\ de-a merge
mai departe. {i scrisul a curs de la sine, premeditarea a lipsit
total. 

În Deggete mmici, 
comunismul aa ffost oo ]]int\ cclar\

A..C..: În con]inutul ambelor romane revine o problem\ tare a
societ\]ii române[ti: mo[tenirea comunist\. Te preocup\
aceast\ tem\?

F.F.: În cazul romanului Degete mmici, comunismul a fost o ]int\ clar\.
Nu ]int\ în sensul „hai s\ scriu despre comunism”, ci în sensul
„hai s\ m\ vindec de el ca de-o boal\ pe care o sim]eam în mine,
ca de-un microb de care nu puteam s\ scap”. Acum am sentimentul
c\ ceva s-a vindecat în mine. Comunismul a fost un lucru care m\
interesa în detaliile sale umane. În privin]a celeilalte c\r]i, cred c\ am
avut mult mai pu]in în minte lucrul \sta, prin simplul fapt c\, biologic,
lucrurile se întîmpl\ în comunism, dar cam atît. Dac\ poveste[ti
ceva care se întîmpl\ într-un or\[el de munte nu înseamn\ c\ acea
carte este despre alpinism. Copil\ria se consuma în comunism, era exact
copil\ria noastr\, o povesteam, dar nu m-a interesat comunismul în
mod voit. Pur [i simplu \la era peisajul, n-am încercat nici s\-l dilu\m,
nici s\-l îngro[\m. Pe noi ne-a preocupat mai mult magia dintre noi [i,
în sens mai larg, a copil\riei îns\[i. Eu unul m-a[ duce [i de mîine s\ fac
gr\dini]a a doua oar\, n-a[ avea nici o ezitare. 

A..C..: Au mai ap\rut volume cu amintiri din comunism...

F.F.: Despre B\iu]eii s-a scris în diverse moduri [i nu cred c\, dac\ au mai ap\rut
volume despre comunism, nu trebuie s\ mai apar\ [i altele, iar o tem\ nu se
termin\ niciodat\. Nu am avut comunismul ca obiectiv, comunismul e un fundal,
nu po]i s\ [tergi fundalul dac\ a[a erau timpurile, ar fi o deformare a lucrurilor
despre care scrii. Pe de alt\ parte, nici nu vreau s\ intru în rela]ii de competi]ie sau
de raportare la celelalte volume despre comunism. De fapt, asta îmi place, faptul
c\ fiecare autor a scris în felul în care a v\zut el comunismul. Probabil c\ ace[ti autori
au vrut s\ scrie explicit despre comunism, r\fuindu-se cu o epoc\ [i cu un regim,
de aici [i o anumit\ atitudine. La noi, neîncrîncenarea e doar rodul faptului c\ nu
ne-a preocupat comunismul în sine. În m\sura în care comunismul poate fi acceptat
[i ca o epoc\ în care î]i poate pl\cea o carte, po]i s\ fii fericit la un film, nu înseamn\ c\
este mai pu]in monstruos. Dac\ ai s\rutat o fat\ în comunism, ai s\rutat-o pentru c\-]i
pl\cea fata aia, nu pentru c\-]i pl\cea comunismul. 

A..C..: Iar acum, dup\ dou\ experien]e destul de diferite, un roman de fic]iune [i un roman
de autobiografie, care experien]\ a fost mai pl\cut\, cea a fic]iunii pure sau cea a rememor\rii?

F.F.: Amîndou\ mi-au fost la fel de dragi, fiind foarte diferite. Consumul emo]ional a fost imens
la ambele, de[i era foarte diferit. Totu[i, la B\iu]eii, un vînticel de bucurie a b\tut mai mult,
fiind [i toat\ povestea cu fratele meu. La Degete mmici era [i mult\ jale, era vorba de destinele
unor oameni crea]i de mine, n\scu]i [i l\sa]i s\ respire în lumea lor, iar asta m\ înso]ea pretutindeni,
pe fond emo]ional m\ scotea uneori din normal [i m\ ducea într-o zon\ cu mult\ triste]e. 

Gemeau sstr\zile dde ppu[ti, iiar ffotbalul eera uun ffel dde rreligie ssuprem\

I..M..: S\ vorbim atunci despre acea „magie” a comunic\rii între doi fra]i. Exist\ [i o polemic\, foarte
ludic\, de la un capitol la altul.

F.F.: Pentru c\ existau foarte multe lucruri care ne-au legat, faptul c\ p\rin]ii no[tri au divor]at, iar
pîn\ s\ divor]eze, tata lipsea foarte mult de acas\, era numai pe [antiere. {i asta a f\cut s\ fiu foarte
legat de el, chiar la modul domestic, uneori patern pîn\ la un anumit punct. Din fericire am r\mas
a[a. Cînd mergem pe munte sau la pescuit, chiar cred c\ ne-am p\strat [i rela]ia [i nebunia de a fi
împreun\ [i de a ne bucura de orice nimic. 

I..M..: În materie de literatur\ ave]i acelea[i gusturi?

F.F.: Sîntem destul de apropia]i. Mai apar, desigur, [i diferen]e. Un exemplu în care n-am avea acela[i
gust ar fi Daniil Harms, frate-meu e topit dup\ el, eu recunosc c\ r\mîn mai rece. Dar în general ne
inflam\m cam la fel. 

I..M..: {i cu muzica sau filmele?

F.F.: Cu muzica e o diferen]\ mare, pentru c\ el e as în muzic\, de demult avea ni[te colec]ii uluitoare
de sute de casete, iar eu sînt o mare cizm\. Dac\ se întîmpl\ s\-mi ajung\ ceva la ureche, nici nu [tiu
cine-i autorul, trupa, genul. Sînt mai mult decît bît\, sînt în forma cea mai primar\ cu putin]\. E vorba
de o pl\cere a unei piese ascultate atunci, pe loc, dar mai apoi uit c\ am auzit de ea. La filme e acela[i
lucru ca la povestea c\r]ilor. 

I..M..: {i cum e cu fotbalul?

F.F.: E bine, ce s\ zic? E un lucru care a contat foarte mult în copil\ria mea.

I..M..: Cine e mai tare, tu sau fratele t\u?

F.F.: Nu [tiu cine e mai tare, pentru c\ eu [i fratele meu juc\m foarte diferit. În orice caz, jucam enorm
de mult fotbal. Nu e vorba de o copil\rie care se construia pe maidan, dar conta aproape boln\vicios.
Nu [tiam cum s\ fu[\resc lec]iile mai repede, s\ le las pentru ultimele cinci minute, mai ales c\ nu m\
b\tea nimeni niciodat\ la cap. Am crescut foarte liber, la un moment dat mama a fost foarte mirat\ s\
afle c\ sînt clasa a [aptea [i nu a [asea. În epoca aceea, a cartierului de blocuri, cu decre]ei cît cuprinde,
gemeau str\zile de pu[ti, iar fotbalul era un fel de religie suprem\.

A..C..: În scrisul t\u familia, [i ca tem\, [i ca situare, are un rol important. Mo[tenirea de familie, de exemplu,
casa, nostalgia pentru interbelic. Mai sînt [i alte mo[teniri?

F.F.: În general am fost o familie nemaipomenit\, în special familia mamei – mi-e chiar un dor nebun de ea.
Îmi amintesc serile de Ajun de Cr\ciun, cu bunicul meu [i cu fra]ii lui, era un spectacol fabulos, de umor

rasat, de discu]ii nemaipomenite. Pur [i simplu sim]eai inima cum î]i bate pîn\ aproape s\ se sparg\. Era o
bucurie pur\, f\r\ „sînt bucuros pentru c\”. }i-era atît de bine în chestia aia încît nu ai cum s\ nu ai nostalgia

ei. Într-un fel, B\iu]eii e [i un mare omagiu adus lor, oamenilor acestora iubi]i [i fabulo[i care nu mai sînt.

A..C..: Dar familia ta de acum te ajut\ la scris, sau cînd scrii te izolezi de toat\ lumea?

F.F.: Cînd scriu, m\ izolez. M\ ajut\ foarte mult s\ [tiu c\ ei sînt aproape [i c\, dac\ deschid o u[\, dau de ei. E un
suport colosal. So]ia mea, Mirela, m\ ajut\ foarte mult pe texte proaspete. S-a obi[nuit atît de mult cu scrisul
meu încît s-a creat o form\ de fiin]e cuplate.

I..M..: Ea e primul t\u cititor? 

F.F.: Asta categoric, dar mai vede exact cam ce mi-a[ dori eu s\ v\d. Mi se pare nemaipomenit c\ simte punctele
slabe ale textului. Poate c\ în locul cutare [i cutare ar mai scîr]îi ceva, dar fiind foarte la cald, eu nu realizez prea bine.
Dar scrisul în sine îmi cere lini[te. Orice lucru care se întîmpl\ m\ d\ peste cap total. Am nevoie de o concentrare
foarte, foarte mare. 

A..C..: Dar mama ta cum a primit B\iu]eii?

F.F.: Are observa]iile ei. Într-un fel nu-i convine portretul ei, mi-a spus c\ pare prea superficial, [i are deptate. Da,
am spus de atîtea ori, mama era frumoas\, era foarte frumoas\. Ea e prea pu]in descris\, iar personajele masculine
domin\ peisajul. Noi nu am pl\nuit nici o clip\ nimic, a[a ne-a venit, a[a am scris, asta nu înseamn\ c\ o scade pe
mama cu ceva. Pîn\ la urm\, de[i con]ine multe lucruri autobiografice, continuu s\ cred c\ B\iu]eii este o carte de
fic]iune. 

Cu bbanii ddin cchirie aam ttr\it îîn ccasa bbunicilor

A..C..: Cum s-a petrecut mutarea la Sinaia?

F.F.: S-a întîmplat în ‘99. Am închiriat casa de aici, am burdu[it ma[ina cu c\r]i, haine [i obiecte dragi [i am tr\it
în casa bunicii mele, mult timp într-o singur\ camer\. 

A..C..: Deci nu se prea poate tr\i din scris?

F.F.: Din p\cate, înc\ nu, dar eu am crezut tot timpul c\ se va putea. Dac\ vor fi duse la bun sfîr[it toate pove[tile
astea cu traducerile, a[ putea tr\i din scris. Mai întîi trebuie s\ v\d c\ exist\ ace[ti bani, c\ îi pot lua de la
banc\ [i c\ îmi pot pl\ti facturile cu ei. Se va ajunge curînd la o anumit\ normalitate, nu pentru mii de scriitori,
ce-i drept, dar lucrurile merg spre o zodie bun\. M\car zece, dou\zeci de autori vor tr\i din scrisul lor. Din
p\cate nu exist\ suporturi colaterale, ca în Gemania sau Elve]ia. De exemplu, la Berlin, o scriitoare de
acolo, cu care am citit [i cu care m-am întîlnit dup\ zece zile în ora[, avusese vreo [apte lecturi publice de
cînd nu ne v\zusem. În felul \sta tr\ie[ti f\r\ nici o problem\. Plus c\ într-un ritm decent, de doi-trei ani
pentru o carte, perioadele fiind înso]ite de tot felul de invita]ii la lecturi, la festivaluri, chiar nu ai cum s\
ai probleme. Nu to]i tr\iesc din scris, e adev\rat, dar destui reu[esc s\ o fac\. 

I..M..: În]eleg c\ î]i dore[ti s\ ajungi la aceast\ ritmicitate?

F.F.: Nu [tiu, cred c\ se poate, dar pîn\ una-alta reu[esc s-o am. Degete mmici a ap\rut în 2005, în martie,
B\iu]eii în 2006, februarie...

I..M..: În 2009...?

F.F.: Nu [tiu, nu dau termene, dar sper ca în prima jum\tate a anului viitor s\ apar\ cartea la care
lucrez acum. Dac\ nu se vor întîmpla cutremure în existen]a mea, nu prea v\d ce ar putea s\
m\ împiedice s\ o închei. 

A..C..: Apropo de lecturile publice [i de ce am vorbit mai devreme, te intereseaz\ leg\tura cu
publicul? M\ refer la leg\tura asta nemediat\.

F.F.: Mi se pare un lucru frumos, dac\ e autentic. Eu m\ refer la leg\tura voluntar\ în care
tu vrei s\ te întîlne[ti cu publicul, iar acei trei sau treizeci sau trei sute de oameni s\ vin\
din propria lor voin]\ [i dac\ se poate, pl\tind un bilet, chiar la un pre] simbolic. Faptul
c\-l pl\tesc e semnul cel mai limpede, vizibil, c\ ei vor s\ fie în sala respectiv\. Din p\cate,
la noi e ca înainte, cînd la C\minul Cultural se f\cea cîte o chermez\ cu primarul, cu
secretarul de la [coal\, mai veneau [i doi-trei poe]i, ie[ea [i o be]ie pîn\ în zori...

A..C..: Pia]a româneasc\ de carte este totu[i în cre[tere...

F.F.: Da, dar dac\ publicul nu are obi[nuin]a lecturilor publice, nu po]i face ceva cu
de-a sila. S-ar putea s\ nu prind\ niciodat\ aici, pentru c\ ceea ce se întîmpl\ în
Germania nu se întîmpl\ peste tot în Europa. Sînt ]\ri în care lecturile publice
sînt aproape inexistene, ca [i la noi.

A..C..: }i-ar pl\cea poate s\ tr\ie[ti în alt\ ]ar\, te-ai muta poate în Germania?

F.F.: Niciodat\. Eu vorbeam despre lecturile publice ca despre una din posibilit\]ile
de-a o duce mai bine ca scriitor. Eu unul în nici un caz nu visez s\ m\ îmbog\]esc,
pur [i simplu visez s\ pot s\ pl\tesc ce am de pl\tit, minimul necesar, s\ nu tr\iesc
jinduind. 

A..C..: E o realizare s\ fii tradus [i s\ circuli...

F.F.: Prin traduceri, se pare c\ exi[ti, altceva nu. Sentimentul \sta e imposibil
s\ nu-l ai, stînd o lun\ sau dou\ la Berlin. Vezi pur [i simplu c\ e un ora[ care
soarbe cultura, e un boom fantastic acolo, în care, din cîte mi s-a spus, sînt
18-20 de lecturi publice pe zi, în diverse locuri ale ora[ului. E o pia]\ cultural\
imens\, doritoare s\ afle, s\ [tie [i s\-i cunoasc\ pe cei mai buni de peste tot.
Dac\ e[ti tradus, nu e[ti nici mai bun, nici mai breaz, nici mai r\u, pur [i
simplu exi[ti [i tu acolo. E ca la o gr\din\ botanic\ în care nu sînt p\p\dii. Se
aduc [i p\p\dii, asta-i tot, nu înseamn\ c\ dintr-o dat\ p\p\dia devine crin
imperial. E neputin]a noastr\, a autorilor români, c\ nu sîntem acolo, în nici un
caz nu e valabil\ ideea c\ ei nu ne vor. Eu cînd aud complexele astea provinciale
chiar simt c\-mi tremur\ mîna...

A..C..: Insistam pe discu]ia asta pentru c\, probabil, e util pentru toat\ lumea
din bran[\ [i nu numai, s\ afle despre institu]ia literar\. Probabil c\ prin dialog
se pot a[eza lucrurile...

F.F.: ... [i tot timpul descoperim America. De exemplu la ICR, inten]ia asta
minunat\ de a sus]ine în sfîr[it ni[te traduceri – dac\ nu m\ în[el, în ianuarie
anul trecut s-a f\cut public\ acea list\ de autori, 20 la num\r, dar [i asta
dup\ mare tam-tam [i îndelungi juriz\ri. Or, dup\ [tiin]a mea, doar cartea
Florinei Ilis a fost tradus\, în Israel, [i atît. Cred c\ era suficient ca ICR-ul s\
finan]eze, nu s\ se ocupe tot el de alegere [i promovare. {i-a arogat virtu]i
în domenii în care nu cred c\ are abilit\]ile necesare. Acum în]eleg c\ se
înfiin]eaz\ un soi de centru, Cas\ a C\r]ii, în sfîr[it, exact dup\ modelul maghiar
sau polonez. De ce nu s-a f\cut chestia asta de la bun început, cînd acelea
func]ioneaz\ perfect? Mai întîi s-a încercat o variant\ proprie [i abia în final,
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în ceasul al doisprezecelea, se copiaz\ un model de foarte mare suces. De asemenea, cred c\ una din ]intele clare
pentru Ministerul Culturii [i pentru ICR ar trebui s\ fie înscrierea pe lista de a[teptare a Tîrgului de la Frankfurt,
ini]ierea unei campanii pentru a se ajunge în situa]ia ca România s\ fie invitata special\ ori ]ara vedet\, într-un
an, a acestui tîrg. Pot s\ spun, din ceea ce [tiu de la prietenul meu Attila Bartis, c\ în momentul cînd Ungaria a fost
invitat\ acolo, treizeci [i ceva de scriitori maghiari au fost tradu[i [i publica]i într-o singur\ var\ la cele mai mari edituri
germane. Dintre ei, sigur, n-au rezistat to]i pe pia]a apusean\, dar cinci, zece, care între timp au contracte cu
editurile germane pentru noile lor c\r]i, sînt deja nume mari acolo. Din cîte [tiu eu, Mona Musc\, acest nefericit personaj,
pe cînd conducea Ministerul Culturii, a aflat cu stupoare c\ pentru a fi invitat la Frankfurt mai întîi e nevoie s\ te înscrii.
Deci noi, acum un an de zile, nici nu ne înscrisesem pe lista de a[teptare. {i nici acum nu cred c\ s-a f\cut pasul acesta
elementar. Or, asta da, într-un singur an, treizeci de c\r]i ar intra într-un circuit extraordinar. Trebuie s\ m\rturisesc c\
m\ bucur\ destul de mult c\, [i în cazul contractului pe care îl am în Ungaria, cu editura Magvetö, [i în cazul contractelor
cu Suhrkamp, Harcourt sau Czarne (din Polonia), lucrurile au func]ionat f\r\ nici o leg\tur\ cu institu]iile sau modelele
române[ti. Nu [tiu de ce, dar mie îmi plac lucrurile care se întîmpl\ de la sine, pe c\i naturale, dup\ voia bunului
Dumnezeu [i dup\ regulile pie]ei libere. Mai întîi n-am în]eles cum am ajuns s\ fiu invitat la Bucure[ti, la Institutul Goethe,
la o lectur\. M-am bucurat [i m-am dus. Dup\ aceea, la fel, n-am în]eles cum de vrea Georg Aeskht s\ citeasc\ Degete mmici.
M-am bucurat [i i-am trimis cartea. Lucrurile astea, unde autorul d\ din coate, îmi displac profund. De exemplu, Gabriel Liiceanu
mi-a repro[at la telefon c\ de ce, dup\ cele trei luni în care plicul meu a stat în sertar la Humanitas, nu am venit personal la el.
Nu mi s-a p\rut [i nici azi nu mi se pare normal ca autorul s\ fac\ pîrtie unui manuscris. Eu am scris o carte, mi se pare firesc ca
acea carte s\-[i fac\ treaba singur\. Dac\ soarta ei a fost s\ stea în plic, în sertar, nu e problema mea, e problema editorului. 

A..C..: Deci crezi [i în providen]\, nu numai în liberul arbitru?

F.F.: Da, absolut. Am toat\ fiin]a l\sat\ pe mîinile ei. N-am nici un dubiu c\, de fapt, lucrurile se hot\r\sc altundeva decît unde
credem noi [i atunci orice agita]ie e inutil\. Oricum, lucrurile se aleg singure. 

I..M..: Care ar fi, dup\ p\rerea ta, o atitudine corect\ a scriitorului fa]\ de aceste institu]ii de promovare a literaturii, institu]ii de
mare succes [i de bun\ calitate?

F.F.: Nu cred c\ în institu]iile autohtone mecanismul e bine pus la punct. Din cîte am în]eles eu, în Polonia de exemplu, nu sînt
foarte mul]i, sînt cinci-[ase oameni, dar care numai asta fac. Singurul lor scop este s\ detecteze cele mai bune treizeci, cincizeci
de c\r]i ap\rute în Polonia în anul respectiv. Fac un soi de mici prezent\ri, cu fi[a autorului, [i scot anual cîte un catalog care
arat\ extraordinar, în variant\ german\, englez\, spaniol\. Acest catalog circul\ [i e foarte respectat, pentru c\ editurile au
descoperit de-a lungul anilor scriitori extraordinari prin catalogul \sta. Dup\ care, editurile comand\ una din c\r]ile din
catalog sau din afara catalogului, iar institu]ia care a f\cut catalogul finan]eaz\ traducerea lor. Aceste cataloage, repet, sînt
anuale, cu c\r]ile anului respectiv, pe cînd la ICR, cel pu]in la nivel de propuneri, lista con]inea [i cronicarii, [i Ion Creang\,
toat\ literatura. Au f\cut un fel de best of all times care, iat\, n-are nici un succes. Iar acolo, dac\ scriitorul [i-a f\cut meseria bine
[i a intrat în aten]ia publicului, cartea ajunge în chip natural la acest tip de promovare. Institutele maghiare din str\in\tate,
dincolo de bursele [i de festivalurile literare, invit\ [i promoveaz\ autorii din Ungaria non-stop. Faptul c\ s-a ajuns ca un singur
roman al lui Attila Bartis, Tihna, s\ fie tradus în 10 limbi e o dovad\ clar\ a bunei func]ion\ri a mecanismului, dincolo de
calitatea excep]ional\ a c\r]ii. Cred c\ e foarte important ca scriitorii s\ circule. Noi sîntem închi[i aici, între propriile
grani]e imaginare, ne tot judec\m între noi, ne firitisim între noi, ne tot d\m la cap cu tenacitate. Circula]ia î]i creeaz\ [i
alt\ con[tiin]\. Cred despre mine c\ sînt un om care are un sim] al cîmpului, un fel de miros care trece de vorbe [i de polite]uri.
În general, m\ cam prind ce gînde[te un om f\r\ s\-l ascult îndelung. Iar la acest nivel, de intui]ii, nu am sim]it în str\in\tate
nici o clip\ animozit\]ile pe care aici le simt atît de des, lucruri nerostite, zîmbete pref\cute, dureri de ficat pentru succesul
altuia. Acolo oamenii au o bucurie autentic\ dat\ de c\r]i. C\r]ile sînt privite în continuare ca ceva vr\jit, nemaipomenit,
[i e o bucurie a oamenilor care graviteaz\ în jurul c\r]ilor pentru aceste obiecte rare [i pentru autorii lor. Iar acest
aer conteaz\ foarte mult. 

A..C..: E foarte interesant\ rela]ia asta pe care o ai tu cu scrisul t\u, una nemediat\ nici de recenzii, nici de situ\ri
[i e interesant c\ reu[e[ti s\ ]i-o p\strezi. 

F.F.: Sper s\ o fac în continuare, de[i nu simt c\ aici a[ avea vreo problem\. Pe de alt\ parte, exist\ un val de
gesturi publice care te agit\ inevitabil. Eu m\ ascunsesem de lumea aceasta, de zumzetul ei, îmi creasem
o mic\ oaz\ a mea în care nu puteam fi deranjat de nimic. Acum nu mai pot s\ stau pitit acolo pentru c\
lucrurile s-au schimbat radical. Din mai multe motive, inclusiv din cele care ]in de via]a mea de familie.
De exemplu, b\ie]elul meu a început [coala, l-am înscris la [coal\ în Bucure[ti, so]ia mea, între timp,
lucreaz\ aici. În acest moment sînt într-un soi de navet\ continu\, pentru c\ din p\cate s-a creat o
dependen]\ în mine fa]\ de camera aia unde scriu [i acolo îmi merge cel mai bine. Pîn\ la urm\ m\
întreb [i eu unde sînt acas\? {i nu pot s\ r\spund la întrebarea asta.    

Cli[ee [[i mmini-gguru cculturali

A..C..: Cite[ti scriitori români?

F.F.: Citesc, nu citesc enorm [i nici nu sînt la curent cu tot ce mi[c\. Citesc [i scriitori români,
dar nu citesc discriminatoriu, pornind de la criteriul cet\]eniei ori na]ionalit\]ii unui autor...
Chiar am întîlnit cazuri de oameni care proclam\ c\ ei nu citesc scriitori str\ini, c\ nu-i
intereseaz\, c\ ei scriu în limba român\, trebuie s\ [tie tot ce se scrie în România [i implicit
s\ [tie cu cine concureaz\. Or eu nu concurez cu nimeni [i recunosc c\-mi fac cruce
cînd aud asemenea teorii. Radu Cosa[u e un mare sf\tuitor în materie de c\r]i, din
orice literatur\. Nu s-a întîmplat niciodat\ s\-mi vorbeasc\ despre o carte [i s\ am o
decep]ie dup\ ce am citit-o. Uneori le descop\r eu, primul printre prietenii mei, numai
c\ devine din ce în ce mai greu s\ te descurci într-o mare de c\r]i. În general, citesc
cu întîrziere majoritatea c\r]ilor care merit\ citite.

A..C..: Cum ]i se par c\r]ile recent ap\rute din literatura român\, din ceea ce ai
citit?

F.F.: Ce m\ bucur\ foarte mult e c\ nu domin\ anumite linii comune, una
erotic\, vulgar\, s\ zicem. Se nasc cli[ee zi de zi, care vin de la cî]iva mini-guru
culturali, iar asta mascheaz\ adev\ratele lecturi. Ace[tia sînt oameni care au
recunoscut c\ de doi-trei ani nu mai citesc, c\ se ocup\ de c\r]ile lor, c\ scriu
istoria literaturii sau c\ fac cutare sau cutare chestie. Pentru c\ nu citesc, vin [i
arunc\ un cli[eu, c\ sînt c\r]i erotice, pornografice. Senza]ia mea e c\ se scrie
foarte diferit [i lucrul acesta m\ bucur\ foarte mult, pentru c\ simt c\ citesc
voci diferite, oameni care au tonul [i obsesiile lor. Citesc acum Teodosie ccel
mic, dar n-am terminat-o [i nu pot s\ vorbesc despre ea deocamdat\. Îmi
place cum scriu Petre Barbu, Lucian Dan Teodorovici, Florin L\z\rescu [i T.O.
Bobe. Sînt totu[i foarte multe c\r]i pe care nu le-am citit. Aici e vina, ru[inea,
hiba mea, dar nu citesc ag\]at de ultimele titluri care apar. E nevoie de
timp pîn\ s\ ajung s\ cred c\ trebuie s\ citesc cutare lucru. Tot timpul tr\iesc
cu sentimentul c\ exist\ enorm de multe c\r]i pe care nu le-am citit, pe care
vreau s\ le citesc [i nu am timp. Nu neap\rat c\r]i române[ti, asta în nici un
caz. 

A..C..: {i, totu[i, e important pentru tine ca scriitor s\ [tii ce se scrie aici [i
dincolo?

F.F.: Nu o resimt ca pe ceva important. Resimt, în schimb, c\ e important
s\ nu ratezi lucruri minunate, pentru minun\]ia lor.  

Ana CChiri]oiu
Igor MMocanu

Foto: Elena DDr\ghici
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grea]a [i deliciile hobbitului

S \ începem cu un exerci]iu de brainstorming. Brumaru. Favori]i, Ia[i, detectivul Arthur,
scrisori c\tre Lucian Raicu, poezii neîncheiate la prohab în Plai ccu bboi, alc\tuind ulterior
o comedie infernal\. E autorul singurei poezii române[ti pe care o [tiu cap-coad\, un
distih (cu iz etern): „{ade Maia pe r\zor [i cite[te Kierkegaard”. Exerci]iul de asocieri fulger

se încheie, trag linie, adun\, [i ce r\mîne este poezie. Mult\ poezie. De toate felurile (inclusiv
epistolar). Cine [i-ar putea închipui c\ Brumaru s-ar apuca, la vîrsta lui nu tocmai de june, s\
scrie [i altceva? Simplu. Chiar el.
Dumnezeu sse uuit\ lla nnoi ccu bbinoclul (Polirom, 2006), volumul publicat în colec]ia „Suplimetul
de cultur\”, este, dup\ [tiin]a mea, una dintre pu]inele c\r]i de proz\ liric\ autentic\ ap\rute
în ultima vreme la noi. Avem de-a face cu o specie literar\ bizar\, cu foarte pu]ini înainta[i
remarcabili în literatura noastr\ (str\mo[ul direct pare s\ fie Cartea dde aaur a lui Macedonski).
Cum experien]a mi-a demonstrat c\ o asemenea carte nu se poate citi oricum, m-am gîndit c\
nu ar strica s\ schi]ez un soi de norme de utilizare f\r\ de care ar putea ap\rea efecte adverse
felurite, de la o nemaipomenit\ grea]\ (&indigestii mentale cum ar fi zis Mihai Zamfir) la
contestarea valorii c\r]ii [i a putin]ei de a o strecura în canon. A[adar…
Prima mea lectur\, presat de anumite deadline-uri enervante, s-a petrecut repezit. O zi cu cartea
în mîn\ de diminea]a pîn\ seara, cu ea în fa]\ la micul dejun, la coada de la cablu [i la metrou.
Bilan]ul la asfin]it era cam a[a… 230 de pagini parcurse, o recenzie pe care nu am putut s-o
scriu cu nici un chip, dureri de cap [i halucina]ii fantasmagorice. {i grea]\, mult\ grea]\. Acesta
e tipul de lectur\ care nu se cade, care trebuie evitat cu orice pre]. Oricît de antrenat ai fi,
dac\ înghi]i pe nemestecate asemenea literatur\ în cantit\]i mari, inevitabil, ]i se apleac\.
A doua lectur\ a fost îns\ complet diferit\. Cîte un capitol pe zi, nu mai mult, în momente
alese cu grij\ (a se evita dispozi]iile melancolico-depresive).
Citit\ a[a, cartea a c\p\tat aspectul unei trufandale
nemaipomenit de delicioase [i a produs dependen]\. Dar
s\ ne întoarcem la text.
Dumnezeu sse uuit\ lla nnoi ccu bbinoclul cuprinde articolele
publicate de Emil Brumaru în rubrica sa s\pt\mînal\ din
„Suplimentul de Cultur\”, începînd cu noiembrie 2004 [i
pîn\ în februarie 2006. Ce g\sim aici? Buc\]i felurite, de la
pasaje memorialistice pîn\ la nota]ii fulgurante de jurnal,
de la scriere confesiv\ la pamflet subtil. Ceea ce le une[te
îns\ pe toate, sc\pînd cartea de acuza de dezlînare, este o
enervant\ coeren]\ stilistic\. Indiferent ce ar scrie, Brumaru
este mereu el însu[i, (dez)echilibrat [i nostalgic. Impresia
evident\ este de neadecvare la subiect. Iat\ ce citim de
pild\ în debutul celui de-al cincilea articol, Profira 33: „6. Avîntat
[i pur, ca în reclamele vechilor almanahuri, c\utam s\ adun

într-un singur fior cele trei elemente ale fericirii mele în\bu[itoare:
fesele mirobolante ale Profirei, chilo]ii ei de milanez\, d\rui]i

de maic\-mea, tomatele coapte-n aurul fluid al zilei. {i pentru
c\ fesele fascinante îmi erau deocamdat\ interzise, am unit

celelalte dou\ posibilit\]i reale: chilo]ii [i tomatele” (p. 14).
Între acest pasaj autobiografic [i unul de eseistic\ confesiv\ precum

articolul Trebuia ss\ ttranscriu…, nu este nici o deosebire: „Deodat\
mi se opri respira]ia! Îngerii înf\[ura]i în nimburi [i pene, cei c\rora

le satisf\ceam pofta de secrete picante, de bîrfe dulci, de trucuri
terciuite fin… ei, vizibilii, brusc invizibilii, ei, ei îmi impuneau, m\

împingeau s\ deschid c\r]ile autorilor uria[i [i s\ cópii… s\ cópii, s\ cópii… Str\duin]a mea creatoare fusese
zadarnic\. Nimerit se cuvenea doar s\ transcriu…” (p. 75). Pare c\ Brumaru are în dotare doar un singur

tip de instrumente cu care se apuc\ s\ disece orice, f\r\ discrimin\ri, f\r\ alegeri. Pe o parte a ma[inii de
tocat intr\ subiecte care mai de care mai variate, pe cealalt\ parte iese un singur fel de past\. Un text cu

fraze lungi care par s\ nu se mai sfîr[easc\, s\ se lipeasc\ unele de altele [i s\ sune melodios [i incantatoriu.
Dumnezeu sse uuit\ lla nnoi ccu bbinoclul e o carte a virgulei (orice scriere e o acumulare nesfîr[it\ de scrieri mai

mici), iar punctul (în sens mai larg, frîntura discursului) apare stingher mai mult ca o necesitate formal\.
Dar poate c\ una din p\r]ile cele mai incitante ale volumului este interviul de final al Emiliei Chiscop,

prezentat în „addenda”. Aici Emil Brumaru e cel dintotdeauna, relaxat, dezinvolt [i pitoresc. Întrebare
minunat\ (de pus direct sau indirect în orice interviu!): „Cînd a]i fost fericit?”. Replica lui Brumaru (reprodus\

trunchiat pe coperta a patra – din dou\ una, ori redactorul sufer\ de pudibonderii excesive, ori s-a crezut c\ cititorul
român standard, dac\ o fi existînd vreunul, are un sim] etic virginal) sintetizeaz\ perfect [i cartea [i omul: „{tiu eu?

Cînd sînt îndr\gostit, cînd scriu, cînd lenevesc, cînd m\ fut, cînd deodat\, cum mi s-a întîmplat la Dolhasca, am avut
net certitudinea c\ FAC UNA CU EL, CU DEALUL, C| SÎNT ÎNTR-UN TOT URIA{, C| PARTICIP LA O VIA}| INFINIT|.. EU

ERAM DEALUL!!!”. 
Dumnezeu sse uuit\ lla nnoi ccu bbinoclul este o carte întru totul pe m\sura autorului, pe m\sura unui om mereu pofticios,

descoperind volupt\]i la tot pasul. Numai c\ rostul ei ar trebui s\ fie mai degrab\ doar acela de a salva ni[te articole de
la uitare. Atît. Brumaru, citit odat\ pe s\pt\mîn\ în paginile revistelor e bun. Citit zilnic, în doze mici, e benign. Citit a[a cum

se cite[te de obicei o carte de proz\, e de nedigerat.

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 22 de ani, student în anul IV la Facultatea de Litere din Bucure[ti, sec]ia Român\-Englez\. A publicat în 2004 volumul de poezie JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree
la Editura Metafora. Prezent în antologiile 99 ppooee]]ii [i AAddaaggiioo mmaarriinn. Scrie cronic\ de întîmpinare la RRoommâânniiaa LLiitteerraarr\\ [i este redactor la EElliitteerreebbeellllee. Mai

colaboreaz\ cu analiz\ a traducerilor la revista CCoonnttrraaffoorrtt.

dou`
pachete de
chesterfield

...aa poi m-am ridicat de la masa din col] [i m-am întins, mi-a pocnit
un ligament cervical, am c\scat, m-am frecat la ochi… nici o
alt\ lumin\ aprins\ pe întreg parterul, care e de fapt o singur\
camer\ al c\rei spa]iu uria[, deschis, se deseneaz\ nesigur, în

geometrii de umbre [i fî[ii palide de lumin\, printre cele dou\ coloane [i pe sub
scara care urc\ destul de abrupt la etaj, pe lîng\ m\su]e cu reviste [i o vaz\
uria[\ de lut ars, pe un perete întreg e o bibliotec\ cu rafturi simple, pe un alt perete
alb sînt ni[te tablouri, imposibil de spus ce reprezint\, o canapea acoperit\ cu o
cuvertur\ gri, simpl\, fotografii înr\mate cu peisaje sau portrete de oameni pe care
nu-i cunosc – într-una sînt eu într-un costum de gabardin\ bej, cu o p\l\rie crem,
în ceea ce pare un [antier arheologic, abia dac\ m\ recunosc – m\rginind cele dou\
u[i cu geam, deschise, care dau spre peluz\, perdelele fîlfîie lini[tit în t\cerea
nop]ii, greierii [i lumina difuz\ a lunii care se preling împreun\ în ceea ce ar trebui
s\ fie un întuneric mut, abstract, adormit… sub conul de lumin\ ineficient\ al l\mpii
de pe masa din spatele meu ultimele rotocoale de fum din Chesterfieldul pe care
tocmai l-am stins se topesc sub o pal\ ne[teptat\ de vînt care vine de afar\… nu [tiu
unde sînt, de[i casa îmi e familiar\, nu [tiu cine sînt, probabil propria mea proiec]ie în
viitor, dintr-un alt trecut al meu, dac\ a[a ceva e posibil… sînt îmbr\cat într-o pereche
de pantaloni de in largi [i am în picioare papuci cu talp\ de trestie, fî[îind pe gresia
c\r\mizie… monitorul laptop-ului de pe mas\ nu-mi spune nimic, în el clipe[te
cursorul la cap\tul unei pagini albe, doar un titlu Pan Has Arrived – expresia unui
moment de panic\ [i de dorin]\ f\r\ nume… pe un carnet, al\turi, un scris de
mîn\ gr\bit într-o pagin\ alb\ I’m sorry that you’re dead, I wanted you to suffer,
cuvintele sînt subliniate [i încercuite de cîteva semne de întrebare… sting tot, ies
pe peluza din fa]a casei, îmi privesc bra]ele brune care sub lumina stins\ a lunii par
cenu[ii, aproape liliachii, da, eu sînt, cicatricele sînt ale mele… arunc papucii din
picioare în acest întuneric argintiu, sublunar… ei nu mai cad în aceast\ realitate…
iarba umed\, r\coroas\… zbîrnîitul uscat [i intens al greierilor f\cînd ca aerul s\
tremure ca o ap\, probabil un mecanism ascuns în p\mînt, proiectînd aceast\
iluzie atît de real\… sc\rile scîr]ie, la etaj sînt mai multe u[i [i în cap\tul acestui
spa]iu o fereastr\ uria[\, acoperit\ de o draperie str\vezie… [tiu, f\r\ s\
în]eleg cum, pe unde s\ merg, deschid u[a, o camer\ de 8/10 metri cu un pat
uria[ cu baldachin, perdelele care fîlfîie fosforescent, acoperind u[a terasei…
un con de lumin\ îi împrejmuie[te somnul, ghemuit\ sub cear[aful care îi
copiaz\ formele mici, rotunde, l\sînd afar\ t\lpile roz, c\r]i risipite în jurul ei,
ochelarii atît de fini, încît par de a]\, lîng\ ea… chipul alb, plin\ de pistrui,
p\rul împr\[tiat peste fa]\ [i pern\, un pahar de vin în care plutesc dou\ felii
de portocal\ pe etajer\, sting veioza… cînd trag perdeaua [i apropii u[a
balconului, aud lenjeria patului fo[nind… s-a întors pe burt\, u[or r\sucit\,
o mîn\ întins\ undeva la spate, într-o pozi]ie chinuit\, palma îi tresare în
dreptul [oldului, m\ aplec [i m\ întind s\ o s\rut pe gît, sub maxilar,
parfumul miroase acri[or, descompus, m\ las moale, îi pun în palm\
cornul dracului, o iau în bra]e, ea r\spunde strîngîndu-mi u[or bucata
de carne semi-erect\, bandaja]i în întunericul vag sidefiu, lin[i de sunetul
uscat al greierilor, în timp ce îmi culc fa]a într-un m\nunchi de cîrlion]i,
îi cuprind scoica în c\u[ul palmei pe sub a[ternutul sub]ire, o simt
cum mi[c\, ud\, îmi suge un deget în\untru, îl ron]\ie… într-un
moment de t\cere intens\, aud cum blana începe s\-mi creasc\
pe picioare în [uvoaie groase, pîn\ la copite

Not\
Ini]ial am vrut ca aceast\ rubric\ din revista Noua literatur\ s\ se
intituleze Dou\ pachete de Chesterfield. Probabil n-a fost cea mai
bun\ idee s\-i schimb titlul în Adian Bukz vorbe[te, pentru c\
am fost des întrebat cine e Adian Bukz [i de unde vine [i de ce
acest pseudonim atît de evident. Ei bine, nu e o poveste lung\,
dar e foarte pu]in interesant\, a[a c\, pentru a evita eventuale
nedumeriri [i confuzii ulterioare [i explica]iile de rigoare,
revin la titlul pe care l-am gîndit la început. 

AAddrriiaann BBuuzz, 35 de ani, autorul volumelor de proz\ UUllttiimmuull
ccaappiittooll [i ZZiidduull mmooaallee, ap\rut în colec]ia EEGGOO.. PPrroozz\\ la
Editura Polirom, în 2005. A tradus din William Burroughs,
John Dos Passos [i Neil LaBute.

a sosit Pan

adrian buz

Emil Brumaru, DDuummnneezzeeuu ssee uuiitt\\
llaa nnooii ccuu bbiinnoocclluull, Ed. Polirom,
Ia[i, 2006, 230 p.
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despre un fel de moarte

cristina 
chevere[an

Bogdan Popescu, 
CCiinnee aaddooaarrmmee uullttiimmuull
(prefa]\ de Daniel
Cristea-Enache)
PPoolliirroomm,, IIaa[[ii,, 22000077,,
443322 pp..

N -am mai fost de cîteva luni pe la Universitate. La metrou zic. {i nu pentru c\ mi-a[ fi luat ma[in\, ci pentru
c\ stau mai mult prin cas\. Dar, totu[i, în pu]inele d\]i când am fost pe-acolo, am remarcat c\ nu mai
e nenea \la care vindea ziare. Îl [ti]i? Nu mai [tiu exact cum ar\ta, parc\ era mic [i cam strîmb, parc\
avea gura [tirb\, [i e posibil s\ fi avut un fel de [apc\ soioas\, la fel cum e posibil s\ n-o fi avut. Dar

sînt sigur\ c\ [ti]i despre cine vorbesc. Pentru c\ dincolo de surprinz\toarea invizibilitate a soio[eniei sale, era
un nene foarte brandat. Avea o voce distinct\. L-a[ recunoa[te oriunde dup\ morm\iala aia autist\ care
cred c\ însemna „ziare” [i probabil înc\ ceva, dar care suna cumva ca „iaaaaaaaaaaaaaaaaieeeeeeeee”,
sau poate numai „aaaaeeeeeeeee”, sau poate numai „beeeeeeeee”. Mi-e imposibil s-o descriu. Dar cred
c\ o [ti]i. Întotdeauna m-a fascinat strig\tul \la. Cred c\-i intrase în sînge, era cumva un reflex, cred
c\ uitase scopul pentru care, la origini, strigase un cuvînt. De altfel nu l-am v\zut niciodat\ s\
vînd\ vreun ziar. Aici profit de ocazie [i fac o mic\ parantez\ pentru vînz\torii de ziare din întreaga
lume: fra]ilor, nu v\ a[eza]i la baza sc\rii rulante care urc\! Oamenii sînt oricum ocupa]i s\ se
calce pe picioare, s\ se-mping\, s\ se fure, s\ ajung\ cît mai repede sus. Trebuie s\-]i
dore[ti foarte mult un ziar ca s\ te opre[ti în mijlocul cirezii, s\ sco]i banii, s\… m\
rog, a]i prins ideea. S\ revenim la nenea. În afar\ de onomatopee, nenea mai era
format dintr-un baston. Sau b\]. Se poate, la fel de bine, s\ fi fost o pr\jin\
sau un b\] de ski sau un indicator sau o suli]\. Cert e c\ obiectul \sta
folosea la datul peste degete. Peste degetele celor care, sfidînd gravita]ia,
se aplecau de pe scara în urcare încercînd s\ fure un ziar. Dac\ ne
gîndim bine, nenea cu ziare [i-a ales o situa]ie limit\. O via]\ la

limit\. A[ezat în locul cu probabilitate minim\ de vînzare [i probabilitate maxim\ de furare, înarmat cu un sunet
ininteligibil [i mai degrab\ înfrico[\tor, [i cu un obiect care rezuma probabil toat\ rela]ia lui cu via]a, nenea \sta
mi s-a p\rut întotdeauna un erou al supravie]uirii. Cumva, în traducere liber\ [i personal\, onomatopeea aia
însemna „Privi]i-m\! N-am nici o [ans\, da’ io stau aici, urlu, bat, [i vînd ziare chiar dac\ vou\ vi se pare c\ nu
vînd nimic. Treaba merge. E bine. {.a.m.d.”. M\ rog, ideea e c\ în fiecare zi cînd îl vedeam pe nenea ([i îl
vedeam în fiecare zi), mi se p\rea c\ treaba merge. C\ în ciuda regulilor de pia]\, a aparen]elor, a limitelor, în
ciuda oric\rui bun-sim], o via]\ pe muchie poate s\ ]in\ la nesfîr[it. C\ treaba merge. {i de-aia, cînd am v\zut
c\ nenea a disp\rut, sau m\ rog, cînd am v\zut c\ nu-l mai v\d pe nenea, m-am speriat pu]in. C\ ia uite, treaba
n-a mai mers. {i vroiam doar s\ zic cuiva c\ îmi lipse[te nenea. {i c\ sper c\ n-a murit. {i c\ acum îmi dau seama
ce însemna onomatopeea aia. Am înv\]at de la frate-miu, care la 2 ani zicea cam acela[i lucru. „Iaaaaaaaaaaaaaaaaieeeeeeeee”,
sau poate numai „aaaaeeeeeeeee”, sau poate numai „beeeeeeeee”. {i asta însemna „mi-e foame” sau „pipi” sau
„vreau s\ m\ uit acum la desenele animate în timp ce sînt mîngîiat pe burtic\”. Dac\ l-a[ mai vedea pe nenea la
metrou, l-a[ lua acas\, i-a[ da de mîncare, l-a[ l\sa s\ se uite toat\ ziua la desene animate [i l-a[ mîngîia pe
burtic\. {i sînt sigur\-sigur\ c\ nenea ar urla într-una „iaaaaaaaaaaaaaaaaieeeeeeeee”, sau poate numai „aaaaeeeeeeeee”,
sau poate numai „beeeeeeeee” [i mi-ar da cu b\]ul peste degete. Din cînd în cînd. A[a, de verificare. {i asta ar fi
super ok, pentru c\ asta ar însemna c\, [i pentru mine [i pentru nenea, treaba merge. Oricum, dac\ a murit nenea,
n-o s\ pot s\ fac asta. Dac\ n-a murit, oricum a[a ceva nu se face [i oricum treaba merge [i f\r\ mine. Dar nu se [tie
niciodat\ cît mai merge treaba, a[a c\, în cazul în care a murit, mai vreau s\ zic un singur lucru: iaaaaaaaaaaaaaaaaieeeeeeeee.

Maria Manolescu, 26 de ani, masterand\ în playwriting la UNATC. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa WWiitthh aa
lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann, Editura Polirom, 2006.

nesigurantze
a mmurit nnenea?

maria manolescu

U n fel de moarte amenin]\ s\ se a[tearn\ asupra lumii uitate de lume în debutul romanului Cine aadoarme uultimul:
„De vreo trei zile începuse s\ se aud\ zgomot de car dinspre codrul de la Apusul Satului nostru cu Sfin]i.
Oamenii erau ni]elu[ tulbura]i [i sco[i din ale lor [...] Venea Sfîr[itul cel Mare [i era nevoie s\ fac\ ce-or face, s\-l
scuture pu]in pe Cel ce Doarme ori s\-l înlocuiasc\”. Patru sute [i ceva de pagini mai tîrziu, un alt fel de moarte

coboar\ parc\ din senin asupra Repetentului [i a lui Marian Foi[te, „profesor suplinitor de toate disciplinele, fost alcoolic
încrîncenat, poet ratat, lene[, impotent de tîn\r, curios [i vorb\re] ca o ]a]\, intrigant [i purt\tor de vorbe în doi peri”. Între
cele dou\ apocalipse simbolice ale unui t\rîm dun\rean, zeci de locuitori cu destine ciudate se zbat pe, cu [i pentru via]\.  
Nu întîmpl\tor, amestecul de real [i fantastic din cartea lui Bogdan Popescu îi are drept protagoni[ti chiar pe cei doi b\rba]i
a c\ror misterioas\ dispari]ie comun\ relanseaz\ intriga pe ultimul metru. Lor le apar]in cele dou\ voci care articuleaz\ în
detaliu povestea unui loc al c\rui nume poate fi citit doar în cheie ironic\. Prea-sfin]enia se ]ine departe de cîmpiile pe care
diavolul cu chip de animal domestic [i alaiul s\u de draci î[i fac de cap nestingheri]i. De fapt, universul de dincolo, al (in)creaturilor
descinse din basm sau iscate din vr\ji [i descîntece, coexist\ - parc\ de la sine în]eles - cu cel al prezen]elor în carne [i oase,
marcate de vicii, ambi]ii, sl\biciuni [i defecte umane.
Istoria satului se compune cu r\bdare [i migal\ din fragmente livrate cititorului pic\tur\ cu pic\tur\ prin intermediul a trei
voci. Prima, cea din introducerea citat\, apar]ine unui observator neutru, neimplicat în evenimente, care le expune asemenea
unei camere de filmat. Prin fa]a obiectivului se scurge pestri]ul peisaj rural, însufle]it sau nu. Printre oameni mari sau mici,
r\s\ri]i ori s\raci cu duhul sau averea, ceilal]i doi naratori. Unul dintre ei, junele fiu al directorului [colii, student la ora[, revenit
acas\ pentru trei s\pt\mîni, „planton [i om la toate, paznic de cas\, curte [i or\t\nii, drept pedeaps\ pentru restan]a pe
care o am de dat în toamn\”. P\rînd a g\si dezvr\jit\ lumea pe care [i-o amintea din copil\ria ante-bucure[tean\, încearc\
s\ îi recupereze epistolar misterele cotidiene. 
Ectora[, alias Monstrulic\, alias Repetentu’ (porecle ce-i înso]esc etapele vie]ii), este o excep]ie în rîndul comunit\]ii închise
în sine, cu iz patriarhal, în care „nimeni nu-[i pusese m\car în gînd s\ fac\ vreun pas dincolo de grani]ele a[ez\rii”. Privit ca
o ciud\]enie îmboierit\ prin capital\, se retrage în scrisorile adresate unui amic pe care nu înceteaz\ s\-l persifleze, a[a cum
probabil procedeaz\ însu[i autorul în cazul cititorului confuzionat („întrerup aici fraza asta ca s\ nu te z\p\cesc [i ca s\ nu-]i
solicit eforturi intelectuale prea istovitoare pentru mintea ta îngust\ [i lene[\“). Povestea ]esut\ în straturi de Bogdan Popescu
nu permite îns\ nici repaus, nici limitare. Aparent disparate, întîmpl\rile migreaz\ dintr-o nara]iune în alta, îmbog\]indu-se,
c\p\tînd dimensiune [i savoare, chemîndu-se [i reg\sindu-se peste pagini ca într-un joc pe cît de nea[teptat, pe atît de
fascinant.
Remarcabil pentru un roman de asemenea dimensiuni este faptul c\ scriitorul reu[e[te s\ nu scape nimic de sub control ci,
dimpotriv\, s\ surprind\ prin abilitatea de a înnoda firele l\sate suspendate. Dac\ bîlciul de[ert\ciunilor comunale pre- [i
post-decembriste – financiare, militare, educa]ionale, biserice[ti etc. – ar fi putut fi complet [i f\r\ istoria [tiin]ifico-fantastic\
a locului, cartea ar fi pierdut cu siguran]\ f\r\ interven]ia celei de a treia voci, cea a suplinitorului Folea. Perorînd neobosit
în fa]a publicului [colar (absent cu des\vîr[ire, de fapt), el se prosl\ve[te ca geniu nep\truns al locului, responsabil cu educarea
adun\turii de incul]i pe care-i insult\ din pure „necesit\]i didactice” (incompatibile, desigur, cu profilul s\u de intelectual
rasat...) Resentimentar, frustrat, egolatru, Folea d\ seam\ de soarta ob[tei amestecînd datul real cu zvonistica de parad\,
mitul rural [i credin]a popular\.
În Satul cu Sfin]i, totul decurge astfel: reveria [i realitatea se întrep\trund, oamenii tr\iesc cu team\ în visul zbuciumat al Celui
care Doarme. Ging\[iile [i cruzimile se despart cu greu, vie]ile se tr\iesc în joac\, între rizibil, grotesc [i pur insignifiant.
Genera]ii întregi î[i cer descoperit m\runtul magnetic, dezv\luindu-se sub lupa unui bijutier de cuvinte. Bogdan Popescu o
[tie: ar fi p\cat s\ istorise[ti altfel goana c\tre adormirea final\. Dac\ somnul na[te deciziile deus absconditus-ului ce ]ine
în mîini soarta satului, finalul se explic\ mai u[or. Din carte, mult mai mult ar merita citat. Cu siguran]\, îns\, totul ar merita
citit.

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 28 de ani, este lector la Catedra de Englez\ a Universit\]ii de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al revistei OOrriizzoonntt,
doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i a trei c\r]i traduse, dintre care, ultima, împreun\ cu {erban Foar]\.
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radu pavel 

gheo
clipuri
drepturile berbecilor

M ai deun\zi st\team [i-mi beam lini[tit cafeaua într-un local înghesuit, dar pl\cut, cînd
v\d c\ de masa mea se apropie Alex, un vechi amic care [i-a f\cut un scop în via]\ din
ap\rarea drepturilor tuturor celor care sufer\ în minoritate. Cînd nu simte c\ trebuie s\
apere pe cineva, Alex e chiar simpatic. Îns\ cînd pe undeva prin lume majoritatea

insensibil\ [i-a pus talpa pe gîtul vreunor grupu[oare de nedrept\]i]i, revolta ce-l cuprinde îl poate
face un pic sîcîitor.
Alex m-a salutat [i s-a a[ezat lîng\ mine. {i-a aprins o ]igar\ cu un gest nervos [i a comandat
repezit o cafea. Clar: era într-una din zilele alea. Ultima dat\ cînd îl v\zusem a[a, voia s\ m\ conving\
s\ semnez un protest fa]\ de castrarea cîinilor vagabonzi. Înainte de asta mai semnasem una împotriva
eutanasierii pot\ilor, dar la cea cu castrarea nu m-am l\sat convins. 
— Dar nu-]i dai seama c\ bietele animale sînt lipsite de cel mai elementar drept natural al lor?
Nu m\ încînta prea mult imaginea sutelor de mii de cîini vagabonzi exercitîndu-[i dreptul lor
natural cu atîta pasiune, încît s\ ajung\ s\ înece ora[ul în bl\nuri încinse de amor, a[a c\ am r\mas
ferm pe pozi]ii [i n-am semnat. S-a sup\rat pu]in, dar i-a trecut repede. Alex e b\iat bun.
Alt\dat\ a ]inut neap\rat s\-mi explice la ce constrîngeri sînt supu[i ]iganii (cuvînt pe care Alex
nu-l folose[te niciodat\) [i cum le sînt omorîte tradi]iile ce le definesc identitatea.
— S\ lu\m, de pild\, tradi]ia lor str\mo[easc\ de a-[i c\s\tori fetele de tinere...
— Adic\ s\ le vînd\ pe la zece-doi[pe ani, am ricanat.
— E o tradi]ie a lor! mi-a replicat imediat. Face parte din ansamblul lor identitar etnocultural.
Dac\ le interzicem asta, practic le alter\m identitatea. Îi silim s\-[i piard\ reperele specifice
comunit\]ii rome. De fapt am ini]iat o campanie...
Nici atunci n-am vrut s\ semnez peti]ia. Alex s-a sup\rat iar, apoi i-a trecut. B\iat bun.
Ce-o mai avea în cap de data asta?
— Ai auzit? a început el n\valnic.
— Ce s\ aud?
— Ce vor s\ fac\ cu berbecii gay.
Am c\scat ochii mari. Berbecii gay erau o tem\ complet inedit\ pentru mine, a[a c\ habar 
n-aveam nici c\ exist\, darmite c\ ar vrea cineva s\ fac\ ceva cu ei.
— Vor s\-i taie? m-am aventurat eu timid.
— Mai r\u! mi-a replicat Alex. Vor s\-i modifice genetic sau mai [tiu eu cum ca s\ îi transforme
în heterosexuali. Î]i dai seama? Ca s\ poat\ s\ fertilizeze oile!
— {i?
— Cum [i? Cum [i? Nu-]i dai seama? Nu în]elegi? Fac experimente pe bietele animale! Le
schimb\ identitatea, le modific\ întreaga fiin]\ numai ca s\-i sileasc\ s\ c\l\reasc\ oile! Savan]ii \[tia
se cred Dumnezei... Ni[te Frankensteini, asta sînt!
Am meditat o clip\.
— Dar eu credeam c\ scopul berbecilor tocmai \sta e: s\ le... adic\ s\ ajute oile s\ se înmul]easc\. Dac\
nu-[i fac treaba, ciobanul îi taie. Uite, nici nu [tiam c\ exist\ berbeci gay, da’-s sigur c\ dac\ e a[a, pe \[tia
îi taie primii. Nu-i mai bine pentru ei s\-i îndrepte cumva? O injec]ie mic\, o opera]ie pe creier sau mai
[tiu eu ce...
— Uite, vezi! a s\rit ca ars amicul meu. A[a gîndi]i to]i! Cum vine vorba de gay, imediat gata, hai s\-i îndrept\m!
Respect\ cineva drepturile homosexualilor? Nu. Poate pe hîrtie, da, dar cînd e vorba s\ îi la[i s\ tr\iasc\ [i
ei...
— Alex, vorbim de ni[te berbeci. Ni[te animale pe care le cre[ti ca s\ se înmul]easc\! S\ sporeasc\ turma, s\
dea mai mult\ lîn\, mai mult lapte...
— Nu, nu-i a[a! Vorbim de dreptul animalelor. De dreptul la via]\ [i de dreptul de a fi ceea ce e[ti, alb sau
negru, s\rac sau bogat, gay, lesbian\ sau hetero. Berbecii \ia sînt discrimina]i! Sînt oprima]i. Li se refuz\ un drept
elementar: dreptul de a fi gay.
Eram sigur c\ urma s\ scoat\ iar o peti]ie pe care o s\ m\ invite s-o semnez. A[a s-a [i întîmplat. Eu i-am spus c\
îmi pare r\u, dar nu pot. Nu mi se pare ceva serios. A t\cut pu]in.
— {tii cine a ini]iat protestul? Martina Navratilova, tenismena. 
— Lesbiana? am întrebat candid.
— Da, lesbiana! A zis c\ to]i homosexualii de pe planet\ vor fi profund jigni]i de asemenea cercet\ri homofobe. O
femeie de caracter. Ei îi pas\.
Eram convins. Pe vremuri îmi pl\cuse cum juca tenis, dar am fost dintotdeauna de p\rere c\ ar fi trebuit s\ se lupte
pentru trofee în grupa b\ie]ilor. Fetele n-aveau nici o [ans\ în fa]a ei.
— Au sus]inut-o [i o mul]ime de savan]i.
Nu voiam s\-l sup\r pe Alex. El era sincer revoltat. Mi-a venit o idee:
— Bun, s\ zicem c\ cercet\torii \ia, sau ce-or fi, întrerup cercet\rile [i las\ berbecii s\ se bucure unul de altul. {tii ce-o
s\ se întîmple atunci?
Sînt convins c\ [tia, dar voiam s-o spun eu.
— Atunci ciobanii or s\ se apuce s\ taie gîtul la berbecii homo de cum îi v\d c\-[i afirm\ identitatea. Cum au f\cut [i
pîn\ acum. E mai bine a[a?
— Nu e bine, m-a aprobat Alex.
S-a gîndit mai mult\ vreme la ce-am zis (ceea ce mi-a dat o mic\ satisfac]ie), dup\ care mi-a spus:
— |la va fi urm\torul pas.
— Care?
— S\-i facem s\ respecte dreptul la via]\ al animalelor gay. S\ nu mai fie t\iate... Deci nu semnezi?
— Nu te sup\ra, dar nu.
Nu s-a sup\rat. A plecat senin. Îi d\dusem o idee. V-am zis, Alex e genul de individ care nu d\ niciodat\ bani la cer[etori,
dar are mereu la îndemîn\ cîteva sfaturi [i o bro[ur\ editat\ special pentru oamenii str\zii. E un om bun. Dac\ a[ fi fost
berbec gay, mi-ar fi pl\cut s\ m\ apere el. Sau Martina Navratilova...
Mi-am terminat cafeaua cu un u[or oftat.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 37 de ani scriitor, publicist [i umorist român. Redactor [i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele AAddiioo,, aaddiioo
ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa, RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii, FFaaiirriiaa - oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\, DDEEXX-uull [[ii sseexxuull.

e merit\ sem-
nalat din capul
locului în leg\-
tur\ cu ultimul

roman al lui Dan Lungu, Sînt
o bbab\ ccomunist\!, este felul

în care, asumîndu-[i „observa]ia
social\” (nu [tiu cît timp trebuie

s\ treac\ pîn\ s\ citim aceast\
sintagm\ f\r\ resentimente exal-
tate livresc), reu[e[te s\ transforme
în literatur\ de cea mai bun\ cali-
tate o problem\ actual\ [i acut\ a
României de azi. Despre stilul [i
originalitatea unui roman se poate
vorbi mult [i, de la un punct încolo,
inutil, dac\ aceste caracteristici
nu sînt puse în leg\tur\ cu un context
care s\ le dea sens. Dintr-un aseme-
nea context, perfect relevant, vine
[i inten]ia lui Dan Lungu de a da
reprezentativitate unei categorii
sociale care prilejuie[te, în ultimii
17 ani, destule drame (de la cele
individuale, multe [i adesea nenu-
mite, la unele na]ionale, dac\ ne
amintim de vremurile în care se
vorbea foarte des de „electoratul
lui Iliescu” sau de „reac]ionarii”
care salutau minerii din ’90 cu
flori). Nu v\d aici motive de a
analiza romanul ca pe unul „realist-socialist” decît în eventualitatea c\ singurele

texte de critic\ marxist\ de care are cuno[tin]\ analistul sînt congresele lui
Stalin din anii 1928 sau c\r]i vulgarizante ale lui Georg Lukács. Un sufix în plus

face diferen]a între acestea [i scrierile unor Terry Eagleton sau Frederic
Jameson, referin]e reale pentru neo-marxism, a[a cum s-a dezvoltat el

departe de abuzurile, închipuind o istorie paralel\, din sud-estul Europei.
Dezarmarea unora dintre critici în fa]a romanului vine mai ales din
lipsa de instrumente teoretice – ceea ce duce la analize întinse care
combin\ intuitiv [i la-ntîmplare incipiente de lectur\ sociologic\ cu
hermeneutici diverse, analiz\ de text [i naratologie. Astfel, personajului-
narator i se repro[eaz\ schematismul [i previzibilitatea, cînd, de fapt,
miza romanului nu st\ aici. De altfel, se g\sesc destule pasaje în care
Emilia Apostoae reflexivizeaz\ emo]ionant, atît cît [tim din experien]\
sau din culegerile de interviuri sociologice c\ o poate face un personaj
de condi]ia sa. De ce ne-am a[tepta de la o pensionar\ cu liceul
la seral, plecat\ din adolescen]\ de la ]ar\, care a muncit toat\
via]a la uzin\, s\ aib\ con[tiin]a lui Tism\neanu?
Nara]iunea babei comuniste Emilia Apostoae este, de altfel,
suficient de bine construit\ încît s\ ]in\ în echilibru [i individuali-
zarea, [i tenta]ia tipologiei sau resursele generaliz\rii. Vocea
Emiliei Apostoae r\mîne inedit\ m\car [i pentru c\ e singurul
de acest fel din cîte cunosc în literatura noastr\, o voce feminin\
care dezbate, la firul ierbii, omene[te, o problem\ ideologic\
înc\ neîncheiat\, f\r\ dihotomii teziste dar cu o simplitate
n\ucitoare. Romanul rezum\, în 230 de pagini foarte u[or de
citit dar deloc superficiale, o istorie social\ de aceea[i vîrst\
cu baba pensionar\, în aspectele ei cele mai relevante. Este,
deopotriv\, o voce colectiv\ în aceast\ povestire transparent\,
una c\reia literatura recent\ i-a f\cut pu]in\ dreptate, de[i
via]a social\ a invocat-o adesea. 
Dan Lungu exploateaz\ o întreag\ memorie oral\ a genera]iei
care „a construit socialismul” (f\r\ ca m\car s\-[i dea sea-
ma) [i o aduce în roman sub forma unei nara]iuni emo]ionante
fie prin deruta cu care pensionara încearc\ s\ împace politica
[i amintirile personale, fie prin ingenuitatea cu care e rememora-
t\ via]a sub comunism. „Pîn\ la conversa]ia cu Alice, nu m\
gîndisem la mine ca la o comunist\. M\ trezisem adesea visînd
la perioada frumoas\ din via]a mea, cînd eram tîn\r\ [i munceam
voinice[te, cînd f\ceam mese îmbel[ugate în familie [i mergeam
în concedii, dar niciodat\ nu-mi trecuse prin cap c\ asta poate
însemna s\ fii comunist. (...) Pentru noi, nu membrii de partid

ana  
chiri]oiu

Dan Lungu,
SS`̀nntt oo bbaabb\\
ccoommuunniisstt\\!!,

Editura
Polirom,
Colec]ia

„Ego.Proz\“,
2007, 240 p.
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sandu
-am mai scris versuri de o mie de ani [i habar n-am dac\ mai
exist\ fanta aia luminoas\ pe unde s\ m\ strecor, s\ m\ rostogolesc,
s\ m\ scutur apoi de praf [i s\ mi se par\ c\, gata, am reu[it s\ dispar. 
De atunci m-am schimbat, mi s-au încre]it pieile, port în spate frînturi
de fraze, oameni de care m-am apropiat la un moment dat. Acum
nu mai sînt singur\ [i incredibil de u[oar\, a[a c\, dac\ m-a[ da de

trei ori peste cap, s-ar putea s\ nu m\ mai redresez de-adev\ratelea niciodat\.
Merg pe strad\ la fel de repede, dar pe alte drumuri. Nici de hainele mele vechi
nu [tiu ce s-a ales, cine le poart\ sau le-a f\cut cîrpe [i î[i [terge praful prin
cas\.
Altfel spus, politicos [i alb, „deocamdat\, cel pu]in, nu mi se-ntîmpl\ nimic
senza]ional”. 
Stop joc! Da, chiar a[a de la-nceput, îmi propun s\-mi ordonez pu]in lucrurile,
s\ le împart pe c\pr\rii ca s\ pot s\-mi asum acest moment din „biografia” mea:
articolele vor sta separat, proza început\, în alt fi[ier (pe care a r\mas scris
„alearg\”, de la un proiect mai vechi de roman). 
Hahaha, deja î]i imaginezi: „mam\, cîte lucruri face fata asta”.
Pe dracu’, stai s\ vezi, e doar o manevr\ s\ m\ simt pu]in ap\rat\. În fond, nu
asta ne dorim în cea mai mare parte a vie]ii?
La început am for]at: am cer[it fiecare miligram împu]it de dragoste. Copil\rie,
adolescen]\, blabla.
Într-o zi frumoas\ de iarn\ am plecat din locul acela pe care-l [tiam cel mai bine
[i m\ f\cea s\ m\ simt „ca acas\”. Nu înainte îns\ de-a da cu piciorul la toat\
dragostea adunat\. Ei, sigur, nu mi-a fost u[or. Am sim]it c\ vine cineva cu un
fier\str\u [i m\ taie în dou\ buc\]i egale, simetrice.
Mi-am zis: asta e situa]ia, nu disper, o s\ încerc s\ scriu altceva. 
Drumul pe care m\ aflu acum are marcaje perfecte. Alunec, m\ uit doar
înainte. În timpul \sta, las în urm\ cocoloa[e de lucruri sensibile. P\rin]ii mei

îmb\trînesc [i m\ strig\. De la fî[îitul de piele zbîrcit\ mi se face îngrozitor de
r\u. 

„E timpul s\-]i vezi de via]a ta!” (se aude brusc în c\[tile de la i-Pod.). {i melodia se
reia din ce în ce mai greoi, mai scrî[nit. Nu mai conteaz\ ce n-am tr\it, ce n-am digerat,

cum mi-am imaginat c\ o s\ se desf\[oare povestea pîn\ la cap\t. 
Tremur, te strîng de bra], mi-e atît de fric\ s\ nu ne împotmolim. S\ nu ne

canibaliz\m unul pe altul [i s\ ni se schimbe inexplicabil fizionomiile. {i s\ ne creasc\,
într-o singur\ noapte, ni[te boturi uria[e de animale de prad\. La cafeaua de diminea]\

s\ ne dezmeticim, dar s\ fie, din p\cate, înfior\tor de tîrziu...   
Mai bine s\ gonim pe [osea cu puterea celor 170 de cai putere despre care am vorbit

mult [i aplicat. {tiu, n-am ajuns la nici un rezultat, dar cel mai bine ar fi s\ ne purt\m ca [i
cînd drumul \sta prin noapte nu se va termina niciodat\. Ce dac\ nu vedem nimic în fa]\,

putem s\ ne imagin\m c\ plutim prin acela[i ora[ cunoscut. Tot ce-am tr\it r\mîne în urm\
(vizibil doar prin luneta din spate) [i poate fi reprezentat sub o form\ extrem de caligrafic\:

urme de ro]i, pe o fî[ie de beton proasp\t. 
St\m nemi[ca]i, abia dac\ mai respir\m. Un parbriz cu dou\ perechi de ochi.  

Aceea[i scen\ am mai v\zut-o, cu siguran]\, într-un film despre angoase, alienare, maturizare etc.
Mi-a venit s\ spun atunci dintr-o r\suflare:

„Uit\-te [i la ame]i]ii \[tia! Înc\ un cuplu de oameni tineri, care se privesc [i nu [tiu ce-[i doresc. 
Poate o ma[in\ mai puternic\ ar fi o solu]ie elegant\ [i sigur\ pentru ei.”

{i ceilal]i spectatori – cu frustr\ri proaspete din trafic ([i nervi întin[i mai ceva ca ni[te corzi de
harp\) –, dau din cap la unison... 

Da, da, da... asta ar fi singura salvare, ave]i perfect\ dreptate!

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu, 32 de ani, redactor la revista RREE::PPuubblliikk. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri PPooeemmee îînn
ttrraannzziitt la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann. Primul ei roman,
FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn,, a ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Polirom.

erau comuni[tii, ci poli-
trucii [i habotnicii. Pe \[tia
nu-i regretam. Acum comu-
ni[tii erau cei care au min]it,
au luat cu de-a sila, au b\gat
în închisoare, au torturat [i
multe altele. Eu nu m\ num\-
ram nici printre unii, nici printre
al]ii. Eu ce fel de comunist\
eram?”. Recuperarea comunis-
mului „la firul ierbii” e un demers
cel pu]in la fel de salutar ca acela
de a-i face analiza ideologic\ [i
constat\rile oficiale. Nu ne putem
a[tepta ca pre[edintele s\-i aloce
un discurs în Parlament, dar e o
bucurie cînd receptarea îi face
dreptate. Al\turi de Anii ’’80 [[i
bucure[tenii, N\scut îîn UURSS sau,
în oarece m\sur\, O llume ddisp\-
rut\, romanul lui Dan Lungu este
unul care d\ cuvîntul acelor
oameni care nu mai [tiu ce au
f\cut cu vreo 50 de ani din via]a
lor. Dac\ putem trece peste
senza]ia de scandalos citind,
la începutul unuia dintre
capitole, „Doamne, ce bine
am dus-o pe timpul comu-
nismului!”, cum auzim
adesea [i în jurul nostru,

am putea în]elege c\ e o onestitate terapeutic\, poate nu în trend cu mersul politicii,
dar foarte actual\.  Dezarma]i [i admonesta]i pentru c\ nu au f\cut disiden]\ sau pentru
c\ mai pot spune c\ au fost ferici]i „în comunism” (adic\ în tinere]e), nu-[i mai
g\sesc locul în lumea de azi. {i nici m\car noi în[ine nu li-l putem g\si, de la în\l]imea
considera]iilor grave despre cît de criminal a fost regimul comunist. A fost,
desigur, exist\, în sfîr[it, [i rapoarte oficiale în acest sens, dar cum r\mîne cu oamenii
care [i-au dus via]a sub el, cu bune [i cu rele? Emilia Apostoae se întreab\ foarte
just: „Dac\ totul fusese un rahat, unde erau tinere]ile mele? Nu f\cusem r\u nim\nui,
nu b\gasem pe nimeni la închisoare, nu turnasem la Securitate, de ce s\ m\
simt vinovat\?”.
Memoria oral\ este abundent\ în roman, de la aceast\ nedumerire sincer\, care
revine de cîteva ori,  pîn\ la bancurile politice [i  legendele vremii,
compara]iile inevitabile („înainte”, spune baba comunist\, erau concedii,
îndestulare pentru cei care „se descurcau” – inclusiv semnalarea acestui
concept, esen]ial pentru în]elegerea vie]ii sub comunism, este un cî[tig al
c\r]ii –, abunden]\ în produc]ie [.cl., acum – s\r\cia, noii-îmbog\]i]i, specularea
mo[tenirilor epocii apuse etc.). Este recuperat\ atmosfera unei epoci care
se cunoa[te din ce în ce mai oficial [i mai pu]in: ambi]ia multora de a
p\r\si satul, urm\ri]i de nemul]umirea p\rin]ilor, [i satisfac]ia de a-[i construi
vie]i noi la ora[ (dar [i contrapunctul, via]a chinuit\ a Rozaliei, croitorea-
sa care într-un regim normal ar fi putut ajunge pictori]\), chiulul de la mun-
c\, petrecerile cu colegii în timpul programului, cozile la alimente, înviorate
de bancuri dar sfîr[ind în b\t\i colective, atotputernicia [i abuzurile
securi[tilor, ap\sarea unei frici difuze de a nu vorbi necenzurat, vizita
îndelung preg\tit\, dar care nu mai are loc, a lui Ceau[escu, vorb\ria în
gol a propagandei etc. Sfîr[itul romanului, unde Emilia Apostoae decide
s\ nu mai mearg\ la vot, poate oferi o satisfac]ie – meschin\ – celor care
spuneau c\ aceast\ categorie nu mai poate fi l\sat\ s\ voteze.
Recuperarea acestei memorii orale care face din romanul Sînt oo bbab\
comunist\! o resurs\ de tipologie este [i simptomul unei specii destul
de noi dar extrem de necesare în peisajul literar românesc, realismul
social, la fel de necesar\ cum era în America anilor ’90 cînd scriitorul [i
jurnalistul Gonzo Tom Wolfe îi f\cea manifestul (Stalking tthe BBillion-
Footed BBeast. AA LLiterary MManifesto ffor tthe NNew SSocial NNovel): „If fiction
writers do not start facing the obvious, the literary history of the second
half of the twentieth century will record that journalists not only took
over the richness of American life as their domain, but also seized the
high ground of literature itself.”

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu,, 2222 ddee aannii,, eessttee ssttuuddeenntt\\ îînn aannuull IIVV llaa FFaaccuullttaatteeaa ddee
LLiitteerree ddiinn BBuuccuurree[[ttii.. EEssttee pprreezzeenntt\\ ccuu aarrttiiccoollee îînn aaLLttiittuuddiinnii [[ii rreevviissttaa
ffaaccuulltt\\]]iiii,, EElliitteerreebbeellllee..
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alex. cistelecan

M i-au trebuit, iat\, trei apari]ii ale revistei [i, printre ele, dou\ interven]ii proprii
ca s\-mi dau seama c\ eu joc, oarecum, în rîndul colaboratorilor noii
literaturi, mereu în off-side. E ceva pe cît de evident, pe atît de scandalos: în
textele mele, abia dac\ apare persoana întîia singular. {lefuiesc [i descîlcesc

ca prostu’ concepte, în loc s\-i expun pur [i simplu cititorului sentimentele [i impresiile mele,
visele care m\ macin\, hobby-urile cu care m\ delectez [i culoarea hainelor de pe mine.
Încerc din greu s\-mi etalez capacit\]ile, cînd ar trebui s\-mi fie clar c\, dac\ e cazul s\
demonstrez ceva, atunci cel mai indicat ar fi s\ m\ port ca [i cum a[ fi demonstrat deja de
mult timp tot ceea ce era de demonstrat. Ru[ine s\-mi fie c\ m-am l\sat prad\ acestei practici
b\trîne[ti a îndoielii [i a travaliului academic, cînd mi se oferea ocazia s\-mi deap\n, pur
[i simplu, tinere[te, impetuos, memoriile. {i ce gre[eal\ din parte-mi s\ încerc s\ trezesc
interesul pentru ni[te chestii neinteresante, cînd a[ fi putut mobiliza rapid aten]ia publi-
cului declarînd de la începutul fiec\rui articol c\ n-am nici un chef s\ scriu ceea ce tocmai

scriu. Promit s\ nu mai fac.
C\ci, în fond, „povestea asta cu afectele pe care, cic\,
le-a[ neglija, e acela[i tutun”1. Trebuie s\ fi fost una din
acele zile ploioase ale sejurului poitevin cînd, între dou\
]ig\ri din tabac à rouler, la Mediateca François Mitterand,
amicul Ghiocel (a.k.a. Pince-neige) a scos din raft seminarul
doi al lui Lacan. Pierdut în lecturi heideggeriene tot mai
opace, am luat-o drept sfidare. Bine, i-am zis, mi-am zis
– c\ci, conform formulei lacaniene, cine zice lui î[i
zice – ai grij\, b\trîne, c\ le désir, c’est le désir de l’autre.
S-a f\cut c\ nu aude. Nu mic\ ne-a fost îns\ mirarea cînd
a doua zi, cu noaptea-n cap, pe la ora 11 diminea]a,
nev\zut de nimeni, confiscam pentru o lun\ acela[i
volum, din acela[i raft. M-am cufundat nervos în lectur\.
Pe la a doua sau a treia reîntoarcere din pauza de ]igar\,
am g\sit pe mas\ o scrisoric\. M\ a[tepta deschis\, ascuns\
la vedere printre conspectele mele. Zicea: „Gîndirea
nu-i o categorie. A[ spune chiar c\ e un afect”2. La început
mi-a fost fric\, apoi am fost pietrificat. M-am gîndit c\ s-ar
putea s\ nu mai pot tr\i în pace [i bun\ în]elegere al\turi

de mine însumi. Drept urmare, n-am mai pierdut vremea. Mi-am b\gat lucrurile în geant\
[i am ie[it în tromb\ din bibliotec\. N\vala gesturilor mele era îns\ o palid\ încercare de a masca
nehot\rîrea-mi interioar\: dac\ a[ fi r\mas în sala de lectur\, riscam ca persoana care-mi
trimisese bile]elul s\ treac\ la o abordare direct\; dac\ plecam, riscam ca persoana care-mi
trimisese bile]elul s\ nu mai poat\ trece la o abordare direct\. Într-un fel, speram ca, eventual,
drumurile noastre s\ se întîlneasc\ la un moment dat. {i nu era vorba doar de drumuri, ci de
drumuri, iubire, gînduri [i fericire. Desigur, nu aveam de gînd s\-i cer ceva ce n-ar fi putut s\-
mi dea vreodat\. Prin urmare, nu exista nici un motiv s\-[i fereasc\ privirea. {i-apoi, la tot ce-
a fost în via]a mea vreodat\... Pierdut în asemenea gînduri întortocheate, m-am pomenit la ie[irea
din bibliotec\ drept cu expeditorul scrisorii în fa]\. M-a luat direct pe ocolite. Zice: „Exist\ o chestie
într-adev\r imperativ\ [i cu o valoare foarte important\... E vorba de a v\ desemna conceptele
de care nu trebuie s\ v\ servi]i niciodat\... Printre conceptele acestea se num\r\ [i opozi]ia asta
dintre afectiv [i intelectual”3. Vorbea cu poticneli, de parc\ ar fi r\sfoit o carte în c\utarea unor
citate. „Dac\ intelectualul trebuie situat undeva, atunci e în proiec]ia imaginar\. Tocmai în fenomenele
ego-ului întîlnim acest nivel intelectual, [i [tim foarte bine c\ analiza l-a denun]at ca fenomen numit
ap\rare, rezisten]\...”4. Écoute, i-am zis, de[i era clar c\ individul vorbea franceza la fel de r\u ca
mine, las-o mai încet c\ m\ gr\besc acas\. Reculul meu nu l-a descurajat. În timp ce-[i compunea o
]igar\ din tutunul [i foi]ele mele care, prin nu [tiu ce întîmplare, ajunseser\ în posesia lui, a continuat:
„Afectul \sta este, de fapt, produsul capt\rii subiectului într-un discurs, în m\sura în care acest discurs
îl determin\ ca obiect. De-aici î[i ia valoarea sa exemplar\ cogito-ul cartesian”5. A, zic eu, ca s\-i ar\t
c\ nu vorbe[te chiar cu un ageamiu, hai s\ nu intr\m acuma în problema obiectului a, c\ ne-apuc\
num\rul 5. Brusc, a început s\ m\ priveasc\ altfel, mai intens, atît de intens încît nu mai [tiam dac\ se
uit\ la mine sau la ceva de pe mine, la ceva ca, de exemplu, un obiect par]ial a numit privire [i care-mi
intrase în ochi. A ad\ugat: „s\ [tii c\, în fond, afectul care marcheaz\ reac]ia de panic\ a subiectului
fa]\ de o prea mare proximitate cu obiectul-cauz\-a-dorin]ei este angoasa”6. Uite ce e, i-am zis panicat,
am ajuns acas\, aici locuiesc: casa cu plopi, rue de l’Espérance, au rez-de-chaussée. S\ o l\s\m pe alt\ dat\.
P\rea s\ fie de acord. Atît a mai ]inut s\ precizeze, înainte s\ dispar\: „Exist\ un singur afect: angoasa. Iar
obiectul a, c\ tot ai adus vorba, e ceea ce cade din subiect în angoas\”7. La care mi-a f\cut din ochi cu
mîna, ca Stevie Wonder, [i s-a f\cut nev\zut. Ascult\, am strigat revoltat c\tre semnul din ochi ce
r\m\sese în urma lui, nu po]i s\ faci a[a, pe lacanianul agresiv, s\ dai cu fum pe scen\ pîn\ tu[e[te toat\
lumea [i s\-]i marchezi din loc în loc interven]iile tr\gînd cu ochiul în semn c\ „s-a în]eles?!”. Dar nu mai era
nimeni, decît o cea]\ groas\ [i, din ochi în ochi, priviri nel\murite. Merde alors. În caz c\ n-am specificat, purtam
adida[i alba[tri.
____________
1 Jacques Lacan, TTéélléévviissiioonn, Seuil, Paris, 1974, p. 37.
2 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII:: LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee ((11996699-11997700)), Seuil, Paris, 1991, p. 176.
3 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree II:: LLeess ééccrriittss tteecchhnniiqquueess ((11995533-5544)), AFI, p. 454.
4 Ibid., p. 455.
5 Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXVVIIII:: LL’’eennvveerrss ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee, p. 177.
6 Slavoj Zizek, LL’’iinnttrraaiittaabbllee.. PPssyycchhaannaallyyssee,, ppoolliittiiqquuee eett ccuullttuurree ddee mmaassssee, Anthropos, Paris, 1993, p. 106.
7 Jacques Lacan, DDeess NNoommss-dduu-PPèèrree, Editions du Seuil, 2005, p. 71.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani, doctorand la Universitatea Babe[-Bolyai [i redactor la revista [i editura IIddeeaa.

D e trei s\pt\mîni m\ chinui s\-mi termin rubrica pe care o ]in la voi. Nimic
nou. O mul]ime de angajamente, de activit\]i inutile [i de textule]e f\r\ miz\.
E vechea boal\ a intelighen]iei: niciodat\ nu poate înv\]a s\ spun\ un NU
hot\rît. Mereu are impresia c\ orice propozi]ie pe care o scrie sau o

debiteaz\ va schimba lumea. {i ca s\ nu cad în p\catul de a m\ lua prea în serios
recitesc/rememorez Ilf [i Petrov [i îmi aduc aminte de finalul lui Ostap Bender, care avea
un sim] al autoironiei foarte bine dezvoltat: „Nu e nevoie de ova]ii. N-am reu[it s\ ajung
un nou conte de Monte Cristo. Va trebui s\ m\ recalific [i s\ m\ fac administrator de
bloc.“ Zilele acestea am vrut s\ verific ce mai în]elege un tîn\r de 16 ani din Ilf [i Petrov.
Amicul meu Max a citit cele dou\ romane pe ner\suflate [i mai vrea. A rîs cu poft\, cu
mare poft\. Eu m-am entuziasmat [i am concluzionat: da, aici nu e Rio, dar nu mai e chiar
a[a de r\u. Cu gîndul la Rio [i la tîn\rul meu amic Max, mi-am adus aminte de urm\torul
fragment din Vi]elul dde aaur.

* ** **
De cîte lucruri nu se apuc\ oamenii!
Paralel cu lumea mare în care tr\iesc oameni mari [i se fac lucruri mari, exist\ o lume
mic\, cu oameni mici [i lucruri mici. ~n lumea mare s-a inventat motorul Diesel, s-a scris
cartea Suflete mmoarte, s-a construit hidrocentrala de pe Nipru [i s-a înf\ptuit un zbor în jurul
lumii, în lumea mic\ s-a inventat balona[ul ]ip\tor „dor-de-duc\“, s-a scris cîntecul C\r\mizile
[i s-au f\cut pantalonii tip „plenipoten]iar“, în lumea mare oamenii sînt m`na]i de dorin]a
de a ferici omenirea. Lumea mic\ este departe de asemenea preocup\ri înalte. Locuitorii
ei au o singur\ dorin]\: s\-[i duc\ cumva zilele f\r\ s\ sufere de foame.
Oamenii mici se gr\besc s\-i ajung\ din urm\ pe cei mari. Ei î[i dau seama c\ trebuie s\
fie în pas cu vremea, c\ci numai atunci î[i vor putea desface marfa lor m\runt\, în era
sovietic\, er\ în care în lumea mare s-au cl\dit fort\re]e ideologice, [i în lumea mic\ se
observ\ o înviorare. Oric\rei inven]ii m\runte din aceast\ lume a furnicilor i se d\ baza
de granit a ideologiei „comuniste“. Pe balona[ul „dor-de-duc\“ s-a desenat un Chamberlain,
care seam\n\ foarte mult cu cel ce apare mereu în Izvestia. ~ntr-un cîntec de muzic\
u[oar\, un l\c\tu[ iste], ca s\ cî[tige dragostea unei comsomoliste, îndepline[te [i chiar
dep\[e[te în trei refrene planul industrial [i financiar. {i în timp ce în lumea mare au
loc discu]ii aprige asupra organiz\rii vie]ii noi, în lumea mic\ înnoirea e gata: exist\
cravata „Visului udarnicului“, bluza tip „Tolstoi-Gladkov“, statueta în gips „Colhoznic\
f\cînd baie“ [i subrauri de plut\ pentru femei: „Dragostea albinelor muncitoare“.
Tot a[a s-a sim]it un suflu nou [i în domeniul rebusurilor, [aradelor, cuvintelor încruci[ate
etc. Lucrul dup\ metodele vechi a încetat s\ mai fie la mod\. Secretarii rubricilor
„în orele de odihn\“ sau „Pentru a pune în mi[care circumvolu]iunile creierului“
încetar\ categoric s\ mai primeasc\ la ziarele [i revistele unde func]ionau marf\
f\r\ ideologie. {i în timp ce ]ara frem\ta de la un cap\t la altul al vastelor ei întinderi,
în timp ce se construiau uzine de tractoare [i se creeau grandioase fabrici de grîne,
b\trînul Sini]ki, de profesie autor de rebusuri, [edea în odaia sa [i, privind cu
ochi sticlo[i tavanul, compunea o [arad\ avînd la baz\ cuvîntul la mod\
industrializare“.
Obosit de acest ultim efort, Sini]ki se l\s\ pe speteaza scaunului [i închise ochii,
împlinise [aptezeci de ani. Cincizeci de ani din ace[ti [aptezeci compusese
rebusuri, [arade, ghicitori [i anagrame, dar niciodat\ nu-i venise venerabilului
rebusist atît de greu s\ lucreze ca acum. R\m\sese în urma vie]ii, nu avea
deloc nivel politic [i concuren]ii tineri i-o luau u[or înainte. Ace[tia aduceau
la redac]ie probleme cu o orientare ideologic\ atît de impresionant\
încît, citindu-le, b\trînul plîngea de invidie. Cum ar fi putut el, bun\oar\,
s\ compun\ o problem\ ca aceasta:
({i pentru luna viitoare v\ recomand s\ rezolva]i problema Aritmoid care
l-a obosit pe Sini]ki)...
Avem trei g\ri: Vorobiovo, Gracevo [i Drozdovo, cu un num\r egal de
func]ionari fiecare, în gara Drozdovo sînt de [ase ori mai pu]ini
comsomoli[ti decît în celelalte dou\ luate la un loc, iar în gara Vorobiovo,
doisprezece membri de partid mai mult decît în gara Gracevo, unde
num\rul celor f\r\ partid e mai mare cu [ase decît în primele
dou\. Cî]i func]ionari avem în fiecare gar\ [i care e, dintre ei, num\rul
membrilor de partid [i al comsomoli[tilor?

Vasile Ernu, 35 de ani, este n\scut în URSS. Este absolvent al Facult\]ii de
Filosofie (Ia[i) [i al masterului de Filosofie (Cluj). A fost redactor fondator
al revistei PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee.
A activat în cadrul FFuunnddaa]]iieeii IIddeeaa,, TTrraannzziitt [i EEddiittuurraa IIddeeaa. Actualmente
lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS
(2006).

afect
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Moscova - Bucure[ti

jurnalul vvremurilor dde iinfla]ie ((IV)

Jacques Lacan, TTéélléévviissiioonn,
Seuil, Paris, 1974.
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Alain Robbe-Grillet, 
CCuuvvîînntt îînnaaiinnttee llaa oo vviiaa]]\\ ddee ssccrriiiittoorr,

Traducere de Lucian Zup, Editura Cartier, 
[Colec]ia „Biblioteca deschis\”], 

[Chi[in\u], [2006], 224 p.

ddddrrrraaaaffffttttuuuurrrr iiii
ccccrrrr iiii tttt iiiicccceeee
prefa]` la Cuv\nt \nainte la o via]` de scriitor

P entru c\ m-a sup\rat la culme [i pe mine, ca [i pe al]ii care au vorbit pîn\ acum
despre recenta traducere a c\r]ii lui Alain Robbe-Grillet de la Editura Cartier, lipsa
unui aparat critic f\r\ de care Cuvînt îînainte lla oo vvia]\ dde sscriitor r\mîne f\r\
nici o garan]ie bio-biografic\, m-am apucat s\ scriu eu o prefa]\. 

Este vorba în carte despre transcrierea [i publicarea în volum a celor 25 de emisiuni radiofonice
]inute de Robbe-Grillet pe parcursul lunii august 2003 la Radio France-Culture. Ce sînt aceste
texte afla]i din Preludiu ssub fform\ dde cconversa]ie, interviul luat, în deschiderea seriei, lui
Robbe-Grillet de c\tre Bernard Comment. Data cînd s-au ]inut aceste emisiuni o afla]i de
la mine. Bernard Comment coordona de ceva vreme rubricile radiofonice din departamentul
„Fictions”. La data cînd îi venise ideea de a-l invita pe cel care fusese numit demult „papa
Noului Roman” s\ fac\ aceste emisiuni, Bernard Comment avea 38 de ani, se ocupase minu]ios
de operele lui Roland Barthes [i ale lui Jean Starobinski, scrisese vreo opt romane [i alte
multe culegeri de nuvele, dintre care ultima se nume[te Le CColloque ddes BBustes (2000).
În 2003, Alain Robbe-Grillet î[i cam epuizase expunerea programului acelor scriitori care,
în 1955 – cînd se produce coagularea cu puternica influen]\ a autorului Voyeurului, sufereau
de unul [i acela[i repro[ venit din tab\ra criticii: c\ nu scriau precum Balzac. Astfel încît aceste
din urm\ emisiuni radiofonice vin s\ recapituleze dezbaterile provocate de-a lungul vremii,
dar mai ales concluziile care au emers din aceste dezbateri. Lucruri noi de spus totu[i exist\,
[i cum ar putea s\ nu existe cînd preocuparea pentru literatur\ î]i e o form\ de nelini[te,
cînd e[ti un autor al incertitudinilor colosale, al interfe]elor juc\u[e. 
„Nu exist\ adev\r al textului”, iat\ o fraz\ de-a dreptul banal\ pe care Alain Robbe-Grillet
nu se fere[te s\ o plaseze la începutul excursului s\u teoretic, pentru c\ teoretic este, fiindc\
– zice acesta – „cînd m\ intereseaz\ un lucru, m\ intereseaz\ mai mult sau mai pu]in
teoria acelui lucru”. Iar teoria nu o faci chiar cum vrei tu. De aceea, 2. PPrincipiul iincertitudinii
este un fel de legitimare a r\spunsului la întrebarea „de ce am început s\ scriu?”. Exist\ autori
de romane, precum Balzac, care au un „discurs al adev\rului”, ei [tiu totul despre lume, nu
au nici o nelini[te; [i exist\ autori, cei de dup\ Balzac, care scriu pentru c\ nu în]eleg
lumea. {i Robbe-Grillet face parte din tagma acestora din urm\. Iar cînd nu în]elegi lumea
a[a cum ]i-e dat\, începi prin a chestiona totul, sfîr[ind prin a o reconstrui. Din temelii. Din
acest punct de vedere, lumea î[i începe cariera în textul scriitorului de Nouveau Roman prin
a fi perpetuu o „lume în ruin\” (3. OO llume dde rreconstruit nneîncetat). Despre La RReprise spune
c\ „am început s\ reconstruiesc lumea plecînd de la ruinele Berlinului [i s\-mi reconstitui
opera romanesc\, avînd con[tiin]a c\ va fi vorba de o reluare”. Dar „reluarea” nu este o
reiterare a lumii în acelea[i date calitative ale ei de la bun început, ci o îmbog\]ire ireversibil\

prin scrutarea ei de con[tiin]a creatoare,
prin depistarea momentelor de lips\ din
lume. La drept vorbind, o structur\ poate
exista – zice Robbe-Grillet, preluînd
observa]iile lui Gille Deleuze despre
structur\ - numai datorit\ lipsei, „coeren]a
sa se datoreaz\ chiar faptului c\ exist\
lipsuri” (4. ÎÎntoarcere lla rruine). Din acest
motiv, actul scriiturii devine un fel de
broderie continu\, în lupta narativ\ a
certitudinii cu lipsa, a ceea ce ar putea
exista ca [tiut [i ceea ce te cople[ete ca
b\nuial\, te contrariaz\. De aici [i statutul
special pe care îl are contradic]ia în scriitura
Noului Roman. O nara]iune nu se poate
mi[ca dac\, pe lîng\ lipsa care provoac\
incertitudine, nu întîmpin\ contradic]ii,
ambii poli ai contradic]iei avînd egal\
îndrept\]ire de a exista. Ca atare, contradic]iile
„nu vor mai avea acela[i statut de eroare,
ci vor fi, din contra, surs\ a progresiei
nara]iunii” (7. VVirtu]ile ccontradic]iei).  V\
da]i seama, prin urmare, cum se schimb\
lumea din acest unghi de vedere. Din
moment ce adev\rul este cel al textului,
libertatea creatoare este garantat\, iar
„lumea textului” este „locul unde lumea
are loc” (o parafraz\ la Maurice Blanchot,
în capitolul 8. EEra ssuspiciunii). Prin urmare, în Noul Roman „avem impresia c\ în orice
moment naratorul este pe cale s\ se înece în lupta dintre ordine [i dezordine. Încearc\
cu disperare s\ men]in\ ordinea, îns\, în mod constant, dezordinea e în avantaj.” 
(9. OOrdinea [[i ddezordinea). 
Iar „una din consecin]ele acestui dispozitiv care urmeaz\ s\ apar\ foarte repede e
fenomenul dedubl\rii. Divergen]ele, contradic]iile, diferen]ele incompatibile între
diversele posibilit\]i narative (sau impacte narative) vor aminti foarte rapid marea
problem\ a scriiturii literare: diferen]\ [i repeti]ie” (10. GGustul ddublului). În acest
punct al prefe]ei mele sîntem mai mult ca niciodat\ în miezul felului de a percepe
literatura a lui Alain Robbe-Grillet [i, odat\ cu el, a Noului Roman, pentru c\ ce
altceva decît „un constant apel la sens” poate fi repeti]ia pove[tilor scrise care produce
alte [i alte variante? 
Interesant\ este [i modificarea pe care o sufer\, dup\ p\rerea lui Robbe-Grillet, „pactul
autobiografic”. Pactul autobiografic el însu[i, din perspectiva celor expuse mai sus,
evolueaz\ foarte mult în direc]ia unei iriz\ri a amestecului de biografic concret [i
protez\ fic]ional\. Noua Autobiografie, profesat\ [i teoretizat\ de cel care
spunea c\ scrie pentru c\ nu în]elege lumea, nu putea s\ fie pe gustul lui
Lejeune care exact în aceea[i perioad\ publica celebrul eseu Pactul aautobiografic
[i în care una din axiome era c\ nu po]i face autobiografie dac\ nu ai în]eles
pe deplin existen]a despre care te apuci s\ scrii. Evident, de la Memorii dde
dincolo dde mmormînt a lui Chateaubriant pîn\ la Romanesques ale lui
Robbe-Grillet era o distan]\ considerabil\, iar faptul c\ Lejeune va „urla [i
înjura” peste cîteva zile în Centrul Popidou, repro[îndu-i scandalizat lui
Robbe-Grillet c\ n-a în]eles nimic din ce scrisese, nu mai avea nici o
importan]\.
Via]a de scriitor î[i terminase de scris cuvîntul înainte. La fel s-a
întîmplat [i cu filmul, dar despre asta, într-o alt\ prefa]\.

Iggoorr MMooccaannuu are 22 de ani [i este student în anul IV la Facultatea de Litere a
Universit\]ii din Bucure[ti. Colaboreaz\ la revistele CCoonnttrraaffoorrtt [i OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall [i este redactor-[ef la revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee. Mai colaboreaz\
cu articole la Radio România Cultural.igor mocanu
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L ui Octavian Soviany i s-ar potrivi remarca despre {erban Foar]\
pe care o f\cea Mircea Mih\ie[ în prefa]a la Opera ssomnia:
„Jocul cu semnificantul, valoarea incantatorie a cuvintelor
transform\ sunetele în obiecte culturale.” Ca [i în cazul

timi[oreanului, artizanatul [i virtuozitatea fac aici din poezie un spa]iu
mediatic în care naturalul, contactul individual, nondiscursiv cu
obiectele este absent, totul fiind captat în cuvinte [i în semnifica]iile
lor socio-livre[ti. Cuvintele sînt deci, la ambii, capcane culturale, care
nu las\ lucrurile s\ respire în afara conven]iilor. Diferen]a dintre
cei doi const\ în faptul c\ la Foar]\ virtuozul acapareaz\ [i conduce
intregul demers poetic dintr-o pozi]ie oarecum deta[at\, apolinic\

(în spatele impresiei imediate, acapara-
toare [i somptuoase cititorul trebuind
s\ caute o imagine demiurgic\ neclin-
tit\), pe cînd la Soviany virtuozul este
mai mult l\utar (asta nu trebuie s\
duc\ cu gîndul la lipsa con[tiin]ei teo-
retice, fiind vorba aici de modul cum
este aceasta aplicat\), care interpre-
teaz\ o partitur\ creat\ spontan, ne-
existînd deci un decalaj între obiectul
finit [i con[tiin]a auctorial\ (ele se
livreaz\ concomitent). Acest lucru
poate fi verificat [i în recent premiatul
volum (preferatul publicului la gala
Observatorului CCultural) DDilecta, în
care ni se propune o poezie senzual\,
cristalizat\, aliterat\, emanînd mesaje
contopite direct în senza]iile auditive:
„Dilecta, ilustrissimo [i divo/ Era într-o
gr\din\ din Bordeaux/ Treceau prin
fa]a noastr\, fugitivo,/ Visuri de cup\,
visuri de caro// Ce d\n]uiau, cînd

cast [i cînd lasciv, o/ Ciudat\ gig\ cred c\-n gama do./ Dilecto,
ilustrissimo [i divo,/ Era într-o gr\din\ din Bordeaux// Cînd molto
lento, molto sensitivo,/ Sorbeam din por]elanuri rococo/ Un ceai
adus din Antantanarivo/ Care-]i f\cea corneea indigo,// Dilecto
ilustrissimo [i divo.”
În Dilecta ddesnuda [i Evantaiul DDilectei ne afl\m în secolul al XVIII-lea,
în perioada rococoului, a marchizului de Sade [i a lui Giaccomo Casanova.
Îndr\gostitul se imagineaz\ un aristocrat care, prin pozi]ia sa î[i permite
s\ mascheze doar formal pornirile n\stru[nice, libidourile deviate care,
printr-o sublimare artificial\ sînt transformate în poezie: „Ca un marchiz
cu peruca pudrat\/ Din epoca rococoului/ scriu pe evantaiul Dilectei/
Versuri licen]ioase”; „Înainte s\/ Facem dragoste/ Dilecta î[i pune/ toate
bijuteriile.”; „Î]i desfac/ picioarele cu blînde]e./ Caut o boab\ zemoas\
de/ zmeur\”. Dilecta ddesnuda r\mîne concentrat pe imagini, turnate în
rafinamente rococo: „Caut binele,/adev\rul [i frumuse]ea./ În corsajul
Dilectei/ am g\sit dou\ c\pri]e.“ Evantaiul DDilectei e constituit din distihuri
rimate, înc\rcate de [ocuri lexicale [i procedee fonetice luxuriante (rime
rare, nume proprii, expresii fran]uze[ti [i italiene, anacoluturi etc): „Dilecta
se dezbrac\, încet, în fa]a mea./ Ca un emir din Samos, eu trag din narghilea.”,
„Amorul nostru mare devine echivoc:/ Dilecta m\ s\rut\ cînd clasic, cînd
baroc.”, „Amorul nu mai este. A mai r\mas speran]a,/ Un [ir de mun]i desparte
Italia de Fran]a”. Surprinz\toare sînt aici unele imperfec]iuni de m\sur\ a
versurilor („În degetele mele s-a de[teptat artistul/ Dilecta este pianul. Venetis
– pianistul”), sau de rim\ („Te-am d\ltuit, Dilecta, din marmur\ de Paros,/ Iar
[oldurile tale sînt Eros [i Thanatos”), contrabalansate imediat de lovituri de
teatru: „G\sesc c\ prea severe sînt regulile Cur]ii:/ Ce te-a[ iubi, Dilecta, ca pro[tii
[i incul]ii!“.
Ultimele dou\ grupaje de poeme (Les bbillets ddoux [i Gr\dina ddin {{iraz) sînt dedicate
Adorei [i sînt adevarata încununare a volumului. Decorul e de data aceasta orientul
lui Saadi [i Khayam. Filde[ul, m\tasea, catifeaua, voalurile, e[arfele sînt puse în
versuri care combin\ m\iestria versificatorie a distihurilor cu rafinamentul imagistic
al Dilectei ddesnuda: „În foi[orul verde a[tept s\ vin\ zorii./ Beau vin. {i vinul are
culoarea mandragorii./ Iar luna amurge[te departe spre Damasc./ Eu n-am p\scut azi
noapte c\pri]ele Adorii.”; „Îmi cade tot Adora atunci cînd dau cu sor]ii/ Bagdad, cetatea
p\cii! Bagdad, cetatea mor]ii!”.
Avem deci  o punere laolalt\ a dou\ incursiuni erotico-livre[ti în spa]ii de lux material
[i concupiscen]\, care au putut asigura materialul lingvistic [i imagistic pentru una dintre
cele mai importante c\r]i de poezie ap\rute în ultima vreme.

BBooggddaann BBoouurreeaannuu are 22 de ani [i este student în anul IV la Facultatea de Litere a Universit\]ii din Bucure[ti. A participat
la un proiect literar experimental, RRuubbiikk, coordonat de Simona Popescu. Este interesat de fenomenul poetic actual.  

bogdan boureanu

iiiimmmmppppaaaassss  
nnnnaaaarrrraaaatttt iiiivvvv
dilecta [[i aadora

m citit undeva, nu demult, o afirma]ie bizar\ apar]inînd unui tîn\r critic literar, care crede c\ ideologia
(fie ea [i artistic\) ar strica poezia. Eu cred c\, în literatur\, indiferent sub ce form\ s-ar manifesta ea, dar
mai ales în cazul poeziei, dac\ ideologie nu e, nimic nu e!
Cuvîntul „ideologie”, supralicitat în perioada comunist\ [i folosit barbar, le-a devenit multora antipatic.

El e, la noi, mai degrab\ demonizat. Elevi fiind, trecem cu to]ii prin capitolele acela din manualele de literatur\
român\, greoaie, anoste, didactice, pr\fuite: despre curente, direc]ii, [coli, grupuri, genera]ii etc. Dac\ ar fi gîndite
ca o poveste a ideilor, a inteligen]ei teoretice a unor in[i (adesea tineri, plini de entuziasm) care simt intens
nevoia s\-[i regîndeasc\ raportul cu epoca, cu tot ceea ce înseamn\, de fapt, realitatea etc., poate altfel am privi
lucrurile. De-am putea ie[i din prejudec\]i, din iner]ia adînc didactic\, de-am vedea dincolo de manifeste [i
programe (transformate în materiale didactice precum mulajul de plastic al omului ecor[at de la ora de anatomie)
desf\[urarea unei pasionalit\]i a inteligen]ei, o poveste cu oameni vii…! Paul Ricoeur vorbe[te undeva despre
ideologie ca fiind nevoia unui grup social „de a-[i da o imagine de sine, de a se reprezenta, în sensul teatral al
cuvîntului, de a juca [i a se pune în scen\”. Am putea înlocui „grup social” cu „scriitor”. Cînd vorbim despre
artist (din orice domeniu ar fi el), ideologia nu este altceva decît o punere în scen\ a creativit\]ii lui. Un spectacol
fascinant.
Dac\ ne întoarcem la etimologie, ideologia este o vorbire (înv\]\tur\) despre imagini („eidos”). Imagini ale min]ii!
Vorbire despre ceea ce vede mintea ta. Dar ideologia, o spun [i al]ii, nu ]ine doar de idei, de concepte, de gîndire,
ci [i de „no]iuni intuitive”, sentimente sau presim]iri, de credin]e. Ideologia nu e doar ceva legat de politic\,
de „clase” [i „p\turi” (sociale), de aparate (de stat), de putere, de lupt\ (dintre clase, genera]ii), de
totalitarisme etc. A[a cum o v\d eu, ideologia (mai ales în epoca noastr\ de declarat „sfîr[it al ideologiilor”)
presupune idealism, crea]ie, entuziasm, dizolv\ orice form\ a totalitarismului, e radical anti-Putere.
S\ ne întoarcem la una dintre defini]iile de dic]ionar ale ideologiei: „totalitatea ideilor [i concep]iilor care
constituie partea teoretic\ a unui curent, a unui sistem”. Ca ea s\ existe, trebuie s\ existe, îns\, un „sistem”
– a[ prefera termenul lui Deleuze de „haosmos” sau pe cel al lui Urmuz de „Autocosmos”. Majoritatea marilor
scriitori au fost ni[te ideologi, au  dezvoltat un „sistem de semne”, propriul Autocosmos. To]i scriitorii
importan]i au creat ideologii directe sau în filigran (tot atîtea puneri în abis precum „nara]iunea” pictat\
cu migl\ de Van Eyck în oglinda convex\ din tabloul Portretul sso]ilor AArnolfini). Altfel, în literatura de ieri
[i de azi, mul]ime de epici f\r\ în\l]ime, de lirici purissimi, „cura]i” de orice ideologie. 
Exemple (frapante, poate) de scriitori cu „ideologie”? Hortensia Papadat-Bengescu. N-a avut parte de
exege]i pe m\sura ei. Cu cîteva mari excep]ii. Încercînd s\ scrie despre proza ei subiectiv\, pe care
majoritatea criticilor literari o ignor\ pîn\ în ziua de azi, Lovinescu porne[te de la ni[te întreb\ri, g\se[te
o formul\ de descriere a proiectului acestei foarte inteligente scriitoare [i o titulatur\ genial\: „ideologie
pasional\”. Minunatul critic f\cea chiar o pledoarie pentru „literatura ideologic\” într-o epoc\ dominat\
de opinii [i gusturi provinciale, conservatoare: „Dup\ cum în via]a public\ aten]ia merge spre
for]\, spre gest [i nu spre idee, tot a[a [i în literatur\ se îndreapt\ spre fapte [i ac]iune. […] Literatura
ideologic\ î[i reclam\, deci, drepturile de existen]\ [i chiar de superioritate. O astfel de literatur\
e întreaga oper\ a scriitoarei [i, mai ales, Femeia îîn ffa]a ooglinzei, goal\ de orice ac]iune, dar bogat\
în ideologie pasional\”. Un alt exemplu: Bacovia. A devenit el însu[i în momentul în care [i-a gîndit
o ideologie personal\ (pe care o va dezvolta magistral pîn\ la ultimul volum), cam pe vremea
cînd îl îngropaser\ deja de viu [i înc\ tîn\r în liricul, purul (verde, roz [i alb) simbolism.
Altfel, la noi, dac\ e[ti poet, lumea te vrea liric, dac\ e[ti prozator, lumea te vrea epic. Dac\ ]ii
jurnal, lumea te vrea intim. Ce atîtea ideologii? Mie îmi plac prozatorii lirici (în felul lui Radu
Petrescu) [i poe]ii narativi (în felul lui M. Iv\nescu), jurnalele care sînt crea]ie (în felul lui Livius
Ciocîrlie) [i esei[tii cu sistem (precum Gheorghe Cr\ciun). Cu to]ii, creatori de subtile,
emo]ionante ideologii.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 41 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca membr\ a grupului de la Bra[ov
în volumul colectiv PPaauuzz\\ ddee rreessppiirraa]]iiee în 1991. A publicat mai multe volume de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee

ppooeemmee - 1990, JJuuvveennttuuss - 1994, LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii - 1997) [i eseuri (VVoolluubbiilliiss -
1999, CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004). 

dac` ideologie 
nu e, nimic nu e!

simona
popescu
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premii lliterare \\n

SSPPAANNIIAA

Comparativ cu România, în Spania exist\ un num\r [i o varietate absolut inti-
midant\ de premii literare, l\sînd la o parte premiile de imens prestigiu ca
Planeta (cel mai generos din lume dup\ Nobel, 601.000 euro, premiu de
editur\) sau Cervantes (extrem de onorant, suma oferit\ fiind îns\ doar 90.000
de euro). 

Exist\ o carte publicat\ o dat\ la doi ani, un fel de ghid al premiilor literare
spaniole, Guía dde ppremios ee cconcursos lliterarios een EEspaña, a c\rei edi]ie pe
anii 2006-2007 ofer\ informa]ii despre aproximativ 1600 de premii literare
numai în Spania. 

Premiile spaniole sînt mai ales concursos públicos, adic\ acelea care
apar anun]ate în presa spaniol\ [i la care accesul este liber, în general
indiferent de na]ionalitatea autorului, important este ca textul (sau
cartea) s\ fie trimise în limba spaniol\, iar\[i, indiferent dac\ au fost
scrise direct în spaniol\ sau traduse. Se insist\ în anun]uri asupra
acestui aspect, ceea ce mi s-a p\rut înc\ o dovad\ a spiritului profund
ne-xenofob al spaniolilor de azi. De pild\, pentru concursul de
poezie Ramón Gómez de la Serna (care intr\ la categoria certáme-
nes, adic\ concursuri de manuscrise), organizat anual împreun\ cu
ceea ce s-ar traduce prin „guvernul local” andaluz, se ofer\ 12.000
de euro pentru un manuscris care s\ con]in\ nu mai pu]in de 500
de versuri în limba spaniol\. Cî[tigarea premiului include, desigur,
în afar\ de bani, publicarea c\r]ii. 
Asemenea concursuri sînt la tot pasul. Fiecare prim\rie de ora[
mai mic sau mai mare ofer\ cîteva premii literare, fiecare scriitor
cît de cît cunoscut, prin urma[ii s\i, contribuie la perpetuarea [i
sprijinirea ideii de carte nou\. Exist\ premii dedicate cîte unui
ora[ – dac\ în cartea respectiv\ apare ora[ul cu pricina, a[a cum
exist\ premii pentru fiecare posibil\ categorie de text: roman
obi[nuit [i roman de mici dimensiuni (novela corta), proz\
scurt\, articole, biografie [i autobiografie, critic\ general\ [i
critic\-cronici, poezie (dar [i tipuri speciale de poezie, de pild\
décima, adic\ o form\ fix\ de zece versuri etc.), eseu, epistolar,
slogan (publicitar) sau carte de interviuri, diverse tipuri de
teatru, diverse tipuri de scenarii sau de campanii publicitare,
care de asemenea intr\ la premii literare.  

Iat\, pentru a exemplifica sumar,  cîteva intr\ri din lista de
anun]uri pentru premiile literare pe luna aprilie: Certamen
Literario RRevista AAxolotl (poezie [i proz\, poate participa
oricine în afar\ de redactorii revistei), Premio LLiterario
Internacional RRelatos dde CCine FFestival IInternacional dde CCine dde
Huesca (textul poate fi în spaniol\ sau englez\, valoarea
premiului este de 800 de euro),  Premio NNacional dde CCuentos
Fundación AAnade ppara PPersonas ccon DDiscapacidad oo
Enfermedad MMental (sînt premii pentru persoanele cu
handicap, organizate de o funda]ie umanitar\ cu ajutorul
prim\riei Madridului, iar valoarea lor este de 400 [i 600 de euro
[i exist\ mai multe categorii),  Concurso dde CCuentos ««Juventud
en PPositivo» ((este un premiu al prim\riei ora[ului Oliva, de lîng\

Valencia, const\ în 400 de euro [i publicarea respectivei proze
care trebuie s\  aib\ ca tem\ o imagine pozitiv\ asupra

tineretului, în opozi]ie cu imaginea negativ\ care apare cu
preponderen]\ în mass-media), Vlll CCertamen IInternacional dde

Cuentos „„Lenteja dde OOro dde lla AArmuña“ (organizat de prim\ria
or\[elului Parada de Rubiales de lîng\ Salamanca, pentru proz\, un

premiul de 2500 de euro [i înc\ unul de 500), XI PPremio dde NNovela
«Juan PPablo FForner»  (este un premiu al bibliotecii municipale [i al

prim\riei din Mérida, din regiunea Extremadura, în valoare brut\ de
24.000 de euro, pentru o oper\ inedit\ în proz\, de minim 200 de

pagini),  Premio dde BBiografía AAntonio DDomínguez OOrtiz 22007 yy PPremio
Manuel AAlvar dde EEstudios HHumanísticos 22007  (este un premiu de

funda]ie, pentru o biografie a unui personaj, preferabil andaluz, premiul
const\ în publicarea c\r]ii [i 18.000 de euro), Premio dde LLiteratura SSor

Juana IInés dde lla CCruz 22007  (un premiu pentru c\r]i publicate în ultimii trei
ani, scrise de autoare-femei, c\r]i de minim 120 de pagini [i un tiraj minim

de 1000 de exemplare, premiul este de 10.000 de dolari americani [i se va
înmîna cu ocazia tîrgului de carte din septembrie de la Guadalajara), XXXXIII

Concurso dde CCuentos ““Puente ZZuazo”  (un premiu al ora[ului San Fernando de
lîng\ Cadiz, pentru o povestire care s\ aib\ între 3 [i 6 pagini, 1000 de euro), VII

Certamen LLiterario AAl-AAndalus dde PPoesía yy RRelato CCorto (pentru poezie nu mai
extins\ de 80 de versuri [i proz\ scurt\ nu mai mare de 5 pagini, cu tematic\

andaluz\, premiile sînt cîte dou\ pentru fiecare categorie, de 900, respectiv 600
de euro), XXI CCertamen LLiterario „„Álvarez TTendero“, PPremio „„ARJONA“ RRelato

Breve (premiul prim\riei din Arjona, lîng\ Cordoba,  pentru proz\ scurt\, de 3000,
respectiv 1500 de euro), IV EEdición ddel PPremio IInternacional dde NNarrativa JJavier

Tomeo (un premiu de (12.000 de euro pentru proz\, oferit de Universitatea Rey Juan
Carlos),  Concurso ““El CColoquio dde llos PPerros” dde RRelato CCorto yy FFotografía ((premiul

unei asocia]ii culturale din Cordoba, pentru proz\ [i fotografie cu tema “supereroul”,
de 500 [i respectiv 200 de euro), 2.º PPremio dde NNovela CCorta ““Maestrazgo” (roman scurt,

adic\ între 30 [i 60 de pagini, care se va publica într-un tiraj de 700 de exemplare [i va
primi 1500 de euro), III PPremio ““Paralelo SSur” een llas mmodalidades dde nnarrativa yy ppoesía

(premiul de poezie [i proz\ al revistei Paralelo sur, const\ doar în publicarea integral\ a
textelor în revist\), VI PPremio IInternacional dde RRelatos ““Ron yy MMiel” (premiul unei asocia]ii

culturale din Granada, cu titlul La Habana – de la Havana, capitala Cubei, titlul înseam\ de
altfel „rom [i miere” –  pentru povestiri nu mai mari de 10 pagini, premiul const\ în publicare

[i într-o minivacan]\ de weekend, pentru dou\ persoane, într-o cas\ de ]ar\ de lîng\ Granada),
XVI CConcurso IInternacional dde CCuentos „„Valentín AAndrés“ (un premiu al Principatului de Asturia,

de 1500, respectiv 800 de euro, pentru proz\)...

Repet, aceste premii [i concursuri literare spaniole sînt doar cele care au dat\ deschis\ de
participare în luna aprilie a acestui an! (L.M.) 15
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Premii dde aasocia]ii [[i ffunda]ii

Premiile UUniunii SScriitorilor ddin RRomânia se acord\ atît membrilor Uniunii cît [i debutan]ilor,
pentru volume ap\rute în anul calendaristic anterior elabor\rii deciziei. Juriul USR. este
format din 11 membri [i este ales prin vot secret de c\tre Consiliu. Hot\rîrile juriului se
iau prin vot secret. În afara premiilor acordate de juriu, Comitetul Director al USR. decerneaz\
anual Premiul Na]ional de Literatur\, Premiul „Opera Omnia”, Premiul „Ovidius” [i Premiul
Festivalului „Zile [i nop]i de literatur\” unor scriitori de mare prestigiu din str\in\tate.
Despre condi]iile de participare [i elaborarea deciziilor nu se specific\ nimic pe site-ul
Uniunii, [i nici despre remunerarea premiilor. Off the record, remunera]ia exist\, dar ea
variaz\ de la un an la altul. Se mai acord\ anual premii pentru volume în limbile minorit\]ilor
na]ionale, de c\tre juriul U.S.R. la propunerea Comisiei Minorit\]ilor, [i premii pentru
traducerea literaturii române în limbi str\ine. În afar\ de premiile acordate „la centru”,
[i filialele jude]ene ale USR pot acorda premii.

Uniunea SScriitorilor organizeaz\ [i Concursul dde vvolume ppentru aautori ssub 335 dde aani,
în colaborare cu Editura Cartea Româneasc\. Premiile, constînd în publicarea manuscriselor,
se acord\ indiferent de afilierea la USR a autorilor. 

Tot Uniunea SScriitorilor a organizat, în 2005, [i Concursul dde bburse dde ccrea]ie,
constînd în suma de 100 de euro pe lun\, timp de [ase luni, la sfîr[itul c\reia scriitorii
predau manuscrisele în stadiu final. 

Premiile AAsocia]iei SScriitorilor ddin BBucure[ti sînt acordate de un juriu cu componen]\
variabil\. Categoriile premiate sînt: Poezie, Proz\, Teatru, Critic\ [i istorie literar\, Traduceri
din literatura universal\, Literatur\ pentru copii [i tineret [i Debut. 

Asocia]ia EEditorilor RRomâni ofer\ premii din 2001. Aici editurile sînt cele care trebuie
s\-[i propun\ c\r]ile pentru premii, în func]ie de cele 6 sec]iuni: „Succesul anului”, „Cartea
pentru copii a anului”, „Cea mai frumoas\ carte”, „Cea mai bun\ colec]ie”, „Cea mai
frumoas\ carte ilustrat\”, „Cea mai bun\ editare în limba româna a unei c\r]i str\ine”, [i
în func]ie de cîteva criterii minu]ioase, descrise la fiecare sec]iune în parte. Pentru „succesul
anului”, de exemplu, criteriile sînt: succesul de pia]\ –  tirajul vîndut al c\r]ii propuse
pentru concurs (conform declara]iei semnate a directorului editurii); dosar de pres\ din
care s\ rezulte metodele de promovare a c\r]ii, valoarea ei cultural\ cît [i impactul pe care
l-a avut asupra publicului nespecific; calitatea edit\rii. Suma de bani oferit\ – editurii –
la fiecare categorie este de 1.000 RON.   

Premiul „„Prometheus” ppentru CCartea aanului: este oferit de revista România lliterar\ cu
sprijinul Funda]iei Anonimul, la sfîr[itul fiec\rui an, indiferent de specia lucr\rii. Suma de
bani oferit\ este de 10.000 RON. Laureatul din 2006 a fost Florin ?urcanu pentru cartea
Mircea EEliade. PPrizonierul iistoriei, Editura Humanitas. Din cî[tig\torii edi]iilor precedente:
Florina Ilis, cu romanul Cruciada ccopiilor [i Andrei Cornea cu volumul de studii Cînd SSocrate
nu aare ddreptate, în 2005, traducerea Septuagintei în 2004, Monica Lovinescu, pentru
Jurnal IIII, în 2003, [i Gabriel Liiceanu pentru U[a iinterzis\, în 2002.

Marile PPremii „„Prometheus”, acordate de Funda]ia Anonimul, începînd cu anul 2002,
pentru literatur\, muzic\, arte vizuale [i artele spectacolului. Exist\ dou\ sec]iuni:

Marele Premiu Prometheus „Opera Omnia”, pentru întreaga carier\ – în valoare
de 100.000 RON [i un trofeu.

Marele Premiu Prometheus „Opera Prima”, pentru debut – în valoare de
10.000 RON [i, de asemenea, un trofeu.

Pre[edintele actual al juriului (se schimb\ o dat\ la [ase ani) este Andrei Ple[u, iar de
literatur\ se ocup\ Mircea Martin. Cî[tig\torii edi]iilor anterioare: în 2006, C\t\lin
Ghi]\, la categoria Opera PPrima, pentru Lumile llui AArgus. OO mmorfotipologie aa ppoeziei
vizionare, iar la Opera OOmnia, Ileana M\l\ncioiu. În 2005, debutul premiant a fost 69 a
lui Ionu] Chiva, „micul Burroughs”, cum îl numea prefa]atorul s\u, Mircea Martin, iar

premiul pentru întreaga activitate a revenit lui Constantin }oiu. Debutul anului 2004 a
fost considerat de Prometheus romanul Ioanei B\e]ic\, iar Opera OOmnia i-a revenit lui
N. Manolescu.

Premiile dde eexcelen]\ îîn lliteratur\ aale UUniunii NNa]ionale aa PPatronatului RRomân au avut
loc la sfîr[itul anului 2006 [i au fost acordate de un juriu desemnat de Uniunea Scriitorilor,
care a premiat cu bani categoriile „debut”, „excelen]\ pentru activitate literar\” [i „opera
omnia”.

Premiile AASPRO [i-au oprit, pentru moment, func]ionarea (ultima edi]ie a fost în
2004). Ele au început în 1996, din dorin]a de a acorda premii „alternative” fa]\ de premiile
acordate de institu]iile subven]ionate de stat –„ideea principal\ a fost aceea c\ via]a
cultural\ româneasc\ duce lips\ de structuri asociative [i de instrumente de promovare
a ideii de literatur\, a scriitorului ca actor social, pe o pia]\ care se transformase radical
fa]\ de cea strict etatizat\ [i centralizat\ din comunism”, declara I.B. Lefter, unul dintre
ini]iatorii Asocia]iei Scriitorilor Profesioni[ti din România, ulterior pre[edintele
acesteia, într-un interviu din revista Contrafort. Desf\[urarea, transparent\, consta în
selectarea de c\tre membrii Asocia]iei a unor titluri care urmau s\ fie votate. Dup\
prima rund\, cea a propunerilor, urmeaz\ selec]ia dintre cele cinci nominaliz\ri r\mase
la fiecare categorie: poezie, romane, proz\ scurt\, critic\ [i eseistic\ [i debut. În urma celui
de-al doilea vot, la care de asemenea participau to]i membrii, se organiza Gala
Premiilor AASPRO, gîndit\ ca un spectacol în care, pe lîng\ anun]area cî[tig\torilor [i
înmînarea diplomelor, a trofeelor [i, uneori, a premiului în bani, se citeau fragmente din
volumele cî[tig\toare.

Premii dde ppublica]ii

Premiile dde ddebut aale „„României lliterare”: se acord\ în fiecare an, în aprilie sau mai,
pentru anul precedent, cu sprijinul Funda]iei Anonimul. Sînt în num\r de trei [i au o valoare
de 1.000 RON fiecare. Nu se acord\ pe genuri sau specii. Cî[tig\torii din 2006 sînt
Monica Heintz, cu volumul de antropologie social\ Etica mmuncii lla rromânii dde aazi, [i Tudor
Lavric, pentru romanul Draculaland. Între laurea]ii edi]iilor precedente: Ioana Bradea
cu romanul B\g\u [i Filip Florian cu Degete mmici, în 2005, Ciprian {iulea cu volumul de
eseuri Retori, ssimulacre, iimposturi [i Claudiu Komartin pentru volumul de poezie P\pu[arul
[i aalte iinsomnii în 2004 [i Adrian Buz cu volumul de proz\ scurt\ Ultimul ccapitol, în
2002.

Premiile „„Observator ccultural”: se decerneaz\ începînd cu acest an. Categoriile premiate
au fost: „proza [i memorialistica”, „poezie”, „critic\, eseu [i teorie literar\” (remunerate
fiecare cu 3.000 RON), „premiul cititorilor” (neremunerat) – care [i-au exprimat voturile
pe nou-înfiin]atul  blog al revistei –, „premiul redactorilor” (1.000 RON) [i un premiu
special, în memoria lui Gheorghe Cr\ciun, „Opera Omnia” (5.000 RON). Carmen Mu[at,
redactorul-[ef al revistei, a rezumat premiile pe care le ofer\ Observatorul prin formularea:
„Premiem centralitatea, indiferent de situarea geografic\, [i tinere]ea, indiferent de vîrsta
biologic\“.

Premiile „„Cuvântul”: nominaliz\rile sînt f\cute de redactorii [i colaboratorii revistei, în
ultimul an fiind înso]ite [i de o fi[\ de justificare. Din acest an pot face propuneri [i cititorii,
pe site-ul revistei, unde timp de 2 s\pt\mîni o interfa]\ special\ le permite acestora s\-[i
voteze cartea preferat\ dintre cele nominalizate; au fost cam 5-600 de voturi în medie
(unii cititori nu au votat la toate sec]iunile). Despre desf\[urare [i ecouri, R\zvan }upa,
redactorul-[ef al revistei, spune: „Am încercat s\ dep\[im mai multe probleme care par
s\ fie regul\ pentru premiile culturale române[ti. Am reu[it în parte. Am reu[it s\
oferim o list\ de nominaliza]i [i premian]i care nu au fost deloc contesta]i, ba mai mult,
s-a considerat chiar c\ premiile sunt bine acordate. În ce prive[te spectacolul pe care l-am
gândit noi, unii au v\zut c\ este vorba despre o raportare nou\ la actul cultural, al]ii s-au
încruntat la tinerii studen]i care veniser\ s\ prezinte fragmente din beletristica selec]ionat\

LLaa ccee pprreemmiiii ssee ppoott 
aa[[tteeppttaa ssccrriiiittoorriiii ddiinn RRoomm~~nniiaa

Informa]ia despre premiile literare române[ti este incredibil de
nesistematizat\, contestat\ [i colportat\. Nu exist\ nici o alt\
eviden]\ decît referin]ele întîmpl\toare din cutare autobiografie,
prezentare de carte sau cîte un comunicat de pres\ incomplet [i,
desigur, cuvîntul vorbit. Culegerea unei minime informa]ii despre
cele cîteva premii literare române[ti trece prin discu]ii telefonice
repetate, asta în cazul în care telefonul nu sun\ în gol, cum se
întîmpl\ la Academie – de[i premiile de acolo nu intr\ neap\rat în
aria de interes pentru „noua literatur\” –, prin e-mail-uri f\r\ r\spuns,
prin search-uri cît mai ingenioase pe Google, prin întrebarea cît mai
multor cunoscu]i [.a.m.d. Unele informa]ii r\mîn, de aceea, nespuse,
de exemplu cea privind felul în care se fac nominaliz\rile – dac\ în
aceast\ faz\ autorii sau editurile î[i pot trimite c\r]ile, sau juriul se
autosesizeaz\; sau specificarea eventualelor remuner\ri ale premiilor
– în general, trecut\ sub t\cere. Acestea ar fi fost cîteva detalii
semnificative, care ar fi putut ad\uga o not\ de transparen]\ [i
accesibilitate mult-discutatelor premii române[ti. 
A[a cum se v\d azi, monotone, 
uneori previzibile, ele nu sînt înc\ ni[te 
adev\rate evenimente, [i nici motive 
de bucurie real\ pentru scriitori. 
În aceste condi]ii, iat\ cam ce am reu[it 
s\ afl\m, totu[i, despre  premiile  
literare din România 
[i cum ar ar\ta o minim\ sistematizare a lor. 
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pentru premii.” Tradi]ia revistei Cuvântul este ca premiile s\ nu fie înso]ite de bani, dar
„anul acesta am fi vrut s\ schimb\m tradi]ia [i s\ oferim sume de bani al\turi de premii”,
mai precizaz\ R\zvan }upa. 

Premiile rrevistei „„Convorbiri lliterare” se acord\, în afar\ de categoriile obi[nuite de
poezie, proz\, eseu [i traducere, [i pentru categoriile „reviste literare” [i „edituri”. Ultima
edi]ie despre care se pot g\si informa]ii, cea din 2005, a fost generoas\ în premii – nu
se [tie dac\ [i în bani – num\rul total de premian]i fiind de 25.

Premiile rrevistei „„Ramuri” pentru lliteratur\ se aleg dintre propunerile f\cute de redactorii
revistei, un criteriu fiind ca „autorii propu[i s\ aib\ o leg\tur\ cu revista „Ramuri”, cum
a declarat redactorul-[ef al revistei, Gabriel Chifu. În 2006, juriul a decis s\ premieze
scriitori craioveni, cu suma de cîte 700 RON, la categoriile „poezie”, „proz\“ [i „critic\ [i
eseistic\”.

Premiul NNational dde PProz\ „„Ziarul dde IIa[i”, ini]iat în 2003, în valoare de 5.000 RON,
este acordat pentru cea mai bun\ carte de proz\ ap\rut\ în anul anterior celui în care se
organizeaz\ selec]ia.
O sub-sec]iune este Premiul ppentru ddebut „„Aurel LLeon”, în valoare de 10 milioane de lei,
în amintirea scriitorului [i ziaristului ie[ean Aurel Leon, fost director onorific al cotidianului.
Acesta din urm\ se ofer\ doar autorilor ie[eni debutan]i. Juriul reune[te scriitori [i critici
ie[eni.

Premii dde eedituri

De curînd s-au desf\[urat Premiile dde ddebut aale EEditurii CCartea RRomâneasc\. Juriul a desemnat
un singur cî[tig\tor, pe Tudor C\lin, pentru romanul Clubul dde bbiliard. Pentru celelalte sec]iuni,
poezie, teatru, critic\ literar\/eseu, juriul a considerat c\ manuscrisele depuse au fost pu]ine
[i neconving\toare.

Premiile eediturii PPolirom – Concursul dde ddebut „„Ioan PPetru CCulianu” pentru c\r]i de studii [i
eseuri, ajuns la a doua edi]ie, a ales dou\ volume cî[tig\toare care urmeaz\ s\ fie publicate în
acest an. Premiul I este recompensat cu 1.000 de euro. Editura precizeaz\ c\ „cea de a treia
edi]ie a concursului se va desf\[ura în perioada mai-octombrie 2007, pentru manuscrise din
domeniile: istoria religiilor, studii culturale, mentalit\]i, antropologie, [tiin]e socio-umane (psihologie,
sociologie, istorie, [tiin]\ politic\, studii de gen, asisten]\ social\), comunicare, rela]ii publice, studii
media”. 

Editura Polirom a acordat în acest an burse dde ccrea]ie unui num\r de trei scriitori tineri, a c\ror valoare
a fost confirmat\ în ultimii 2-3 ani prin acordarea unor importante premii na]ionale pentru
literatur\. Cei trei au fost: Filip Florian (2.000 euro), Ioana Bradea (1.500 euro) [i Dan Sociu (1.000
euro). Directorul editurii, Silviu Lupescu, a oferit dou\ motiva]ii pentru existen]a acestor burse: înlesnirea
dobîndirii statutului de „scriitor profesionist”, care func]ioneaz\ ca o garan]ie în plus a faptului c\ scriitorii,
putînd astfel s\-[i dedice timpul scrisului, vor crea [i alte opere valoroase, [i stimularea acord\rii de
burse de crea]ie pentru scriitori de c\tre companiile din România.

Premiile „„Radio RRomânia CCultural”, desf\[urate în martie 2007, au oferit premiile Lux mmundi lui Bujor
Nedelcovici [i Premiul dde EExcelen]\ lui Ion Iano[i. Alte categorii premiate au fost: proz\, poezie, educa]ie,
„Reviste culturale”, suplimente culturale, „Emisiuni culturale de televiziune” [i „Site-uri web culturale”.

Premii sspecializate

Premiile KKult (Galele AtelierKult) pentru literatura fantastic\ au avut prima edi]ie anul trecut [i au anun]at deja
data [i locul ceremoniei pentru acest an, 4 aprilie 2007 la libr\ria C\rture[ti de pe Magheru. Sînt singurele premii
specializate pe un tip de literatur\ (SF [i fantasy) iar procedura de jurizare, criteriile [i categoriile bine definite (cea mai
bun\ traducere pentru debut absolut, pentru cel mai bun volum individual) par s\ fac\ din aceste premii unele dintre
cele mai coerente din domeniu. (A.C.)

vasile g~rne]:
ãruletaÒ premiilor 

literare \n Basarabia
Premiul pentru eseu [i critic\ literar\ al

Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2005,
pentru volumul IIntelectualul cca ddiversiune.

FFragmente ttragicomice 
de iinadecvare lla rrealitate.

Cele mai importante premii literare din Republica Moldova s`nt cele
acordate de Uniunea Scriitorilor. Îns\, cum ar spune englezul, the point

is c\ nu exist\ o coeren]\ a criteriilor de evaluare. E un fel de rulet\ ruseasc\.
Dac\ într-un an juriul este compus din persoane care practic\ în mod curent

comentariul literar, persoane racordate la modernitatea culturii române
[i europene – aici, de regul\, vorbim despre scriitorii din genera]ia ’80 [i

confra]ii mai tineri – putem fi siguri c\ va rezulta o selec]ie onorabil\ de titluri,
de care s\ nu-]i fie ru[ine. A[a s-a înt`mplat de c`teva ori în ultimul deceniu.

Dac\ îns\ juriul este format aleatoriu, pe criterii de „patriotism” [i ga[c\
scriitoriceasc\, rezultatul va fi dezam\gitor: penibil spre hilar. A[a, din p\cate,

se înt`mpl\ de cele mai multe ori la Chi[in\u. Ceremonia premierii este anost\,
provincial\, f\r\ pic de „glamour” (se desf\[oar\ într-un bar de la subsolul
Uniunii Scriitorilor), iar valoarea b\neasc\ a premiilor e derizorie. 
Anonimatul în care se zbate institu]ia premiilor literare în Moldova relev\ condi]ia
umil\ a scriitorului basarabean, devenit o „cantitate” neglijabil\ at`t în ochii
Puterii, c`t [i în cei ai Opiniei publice. {i vina este numai a lui.

ion manolescu
Premiul pentru teorie literar\ al Societ\]ii de

Comparatistic\ din România, în anul 2004, pentru 
volumul Videologia; premiul redactorilor revistei 

Observator ccultural, 2006, pentru romanul Derapaj.

Inexisten]a criteriilor estetice, incompeten]a profesional\ [i defec]iunile etice ale
membrilor juriilor sînt principalele obstacole în calea unei evalu\ri corecte. La noi,
selec]ia autorilor nominaliza]i [i jurizarea premiilor literare se bazeaz\, de regul\,
dar nu în totalitatea cazurilor, pe urm\torul mecanism: oamenii una î]i spun cînd te
v\d, alta gîndesc [i cu totul altceva voteaz\. Sociologic, e un mod de legitimare a
propriilor interese extra-estetice. Cultural, e un procedeu de evitare a r\spunderii
critice. Psihologic, e o problem\ de caracter.

dan sociu
Premiul Na]ional pentru Poezie „Mihai Eminescu“, 2000,

Premiul pentru poezie al U.S.R. pe 2005, 
pentru Cîntece EExcesive.

Deci cam la vreo trei zile dup\ ce am luat premiul USR, îmi scrie Bogdan Cre]u,
laureat [i el, pentru debut:

“Dane, p\ze[te-te, dup\ norocul de luni seara, la mine a venit reversul. Ca s\ m\
conving c\ via]a asta e de c\cat am avut, azi diminea]\, o trezire foarte odorizat\ la
o realitate pe care nu mi-o imaginam nici cu mili]ia: eu stau la parter, iar pe la 8 [i
un pic, cînd am f\cut ochi, am g\sit toat\ casa plin\ de c\cat. În baie, în sufragerie,
pe hol, ba chiar [i-n dormitor pu]in, a[a, de gust... Ce s\-]i spun? E de c\cat. A[a c\-]i
dai seama, tot am sp\lat (noroc cu ni[te vecine, de fapt), am dat cu clor, acum stau
cu geamurile deschise [i a[tept s\ ias\ mirosul acru de clor. Asta-mi aminte[te de
povestirile bietului Iordache care, exact în ziua în care mi-am luat apartamentul \sta
nenorocit, mîndru nevoie mare c\ eram vecini [i anun]îndu-l eu victorios, mi-a spus
calm, sec: „Ei, ai s\ sco]i [i tu c\catul afar\ cu g\leata, c\ [i eu l-am scos la vremea
mea, cînd st\team la parter în Frumoasa”. Nu l-am crezut atunci... A[a c\
p\ze[te-te, ai grij\, ceva tre’ s\ întoarc\ totul cu cracii în sus. Ne z\rim, zilele astea,
s\-mi rezolv [i eu problema, c\ mi-e [i fric\ s\ mai ies din cas\. Baft\, noroc,
toate bune, auguri, maestre!
Pîn\ la gît, Bogdan.”

Dar astea sînt supersti]ii, eu n-am p\]it nimic.

adrian buz
Premiul pentru debut acordat de revista România

literar\ pentru volumul Ultimul ccapitol, 2002.

Probabil datorit\ faptului c\ premiile române[ti sînt atît de pu]ine, o lung\
vreme dup\ ce am fost premiat am stat [i m-am întrebat cum ar trebui s\
resimt ce mi s-a întîmplat. Sînt unul din pu]inii oameni care a zburat în
cosmos sau doar un mutant? Am înclinat spre al doilea r\spuns, cu atît
mai mult cu cît România literar\ n-a mai premiat un alt prozator o vreme,
din cîte [tiu. Dac\ ar fi s\-mi amintesc momentul, ar trebui s\ spun c\
eram ]eap\n [i pu]in ostil, a[a cum îi st\ bine oric\rui debutant [i eram
convins, mai degrab\, c\ ceva r\u mi se întîmpl\. Da, se întîmpla s\
fiu luat în serios – mie mi-a reu[it abia mai tîrziu. A[a c\ m-am dus
[i mi-am luat banii [i diploma - nu neap\rat în ordinea asta -, decernate
în cadrul unei ceremonii intime, a[ spune, în sediul Funda]iei (pe
atunci) Culturale Române. Poza care a consfin]it momentul st\
m\rturie c\ ar\tam exact ca un Arturo Bandini sup\rat pe ceva.
Foarte greu de precizat pe ce, mai degrab\ sup\rat din principiu.

Dar, vorbind despre premii, am fost surprins, cred c\ înc\ mai
sînt, s\ v\d cum un asemenea eveniment face din om neom.

Din omul scriitor român. Probabil din acela[i motiv: fiind
pu]ine, miza lor spore[te; dac\ încasezi unul, te bucuri de

el, dar la pachet cu f\]\rnicia otr\vit\ a unora dintre colegi;
dac\ te premiaz\ o anumit\ institu]ie, suferi de atacuri

din partea sus]in\torilor institu]iei inamice; dac\ e[ti
tîn\r [i te-a premiat USR, te-ai f\cut frate cu dracu’ etc.

B\nuiesc c\, dac\ premiile astea ar fi de zece ori
mai multe, lucrurile s-ar mai lini[ti. Dar oare chiar

a[a s\ fie? 
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Premiul AAlfred-DDöblin se acord\ la fiecare doi ani prozatorilor/prozatoarelor pentru
texte înc\ nepublicate [i însumeaz\ 12.000 euro. Ceremonia are loc la Berlin sub egida

Akademie der Künste. 
Premiul AAdelbert-vvon-CChamisso se acord\ din 1985 de c\tre funda]ia Robert Bosch

sub egida Bayerische Akademie der Schönen Künste autorilor/autoarelor de limb\
german\ [i de provenien]\ negerman\. Premiul însumeaz\ 15.000 euro 

Berliner LLiteraturpreis se acord\ autorilor/autoarelor pentru întreaga oper\. Însumeaz\
30.000 euro oferi]i prin intermediul Funda]iei Preussische Seehandlung. Printre

laurea]i: Herta Müller (2005) 
Premiul TTîrgului dde CCarte dde lla LLeipzig- se acord\ noilor apari]ii la patru categorii: Beletristic\,

Carte de Specialitate, Eseu, Traducere. Premiul însumeaz\ 45.000 euro.
Premiul EErich FFried- finan]at de sec]ia Art\ din cadrul guvernului Austriei. Se acord\ de c\tre

un scriitor/scriitoare consacrat(\) scriitorilor tineri de limba german\. Însumeaz\ 14.600 euro.
Premiul ppentru PPace aal UUniunii EEditurilor GGermane se acord\ în cadrul Tîrgului de Carte de

la Frankfurt scriitorilor/scriitoarelor recunoscu]i interna]ional. Însumeaz\ 25.000 euro. Printre
laurea]i: Orhan Pamuk, Peter Esterhazi, Jürgen Habermas, Mario Vargas Llosa.
Premiul GGeorg BBüchner se acord\ autorilor/autoarelor de limb\ german\ pentru contribu]ia la

dezvoltarea literaturii germane. Însumeaz\ 40.000 euro. Printre laurea]i: Max Frisch, Paul Celan,
Heinrich Böll, Elias Canetti, Peter Handke, Christa Wolf, Elfriede Jelinek.
Marele PPremiul SSchiller se acord\ de c\tre funda]ia elve]ian\ Schiller scriitorilor/scriitoarelor elve]iene.

Însumeaz\: 30.000 de franci elve]ieni. Printre laurea]i: Max Frisch, Francesco Chiesa, Denis de Rougemont.
Premiul IIngeborg BBachmann se acord\ în Kärnten (Austria) în urma unui maraton literar de trei zile.

Premiul însumeaz\ 25.000 euro.
Premiul MMülheimer ppentru DDramaturgie se acord\ anual în Mülheim pe Ruhr pieselor de teatru jucate

în spa]iul de limb\ german\ în stagiunea precedent\. Însumeaz\ 15.000 euro. (Ovidiu Pop)

DDee llaa MMéddiicciiss [[ii
GGoonnccoouurrtt llaa SSaanngglliieerr
dduu MMeeiilllleeuurr DDeessssiinn [[ii
CCrriittiiqquuee dduu PPeenn CClluubb

F ran]a are 984 de premii literare, adic\ „prix littéraires”, pentru c\ în aceast\
categorie intr\ burse în bani, premii în bani, premii sub form\ de suport editorial
sau premii pur [i simplu, neremunerate. Criteriile sînt dintre cele mai variate,
de la seriozitate impozant\, obiectivitate (a criteriilor) dus\ la extreme pîn\ la

abracadabran]\ [i partizanat. Institu]iile care le acord\ sînt de o diversitate descump\nitoare.
S-ar p\rea c\ în Fran]a toat\ lumea acord\ premii literare, Academiile acord\ premii,
posturile de radio acord\ premii, funda]iile acord\ premii, revistele dau [i ele, grupurile
editoriale, libr\riile sînt campioane în acest sens, prim\riile nu mai pu]in, ministerele
nici ele nu r\mîn în urm\, consiliile dau [i ele tonul, scriitorii în[i[i, trecu]i prin botezul
acestor gale cu reputa]ie incontestabil\, acord\ premii f\r\ scrupule. 
Academia Francez\ îi d\dea lui Romain Rolland în 1913 vestitul Grand pprix dde llittérature
de ll’Académie ffrançaise, în 1977 Margueritei Yourcenar, în 2001 lui Milan Kundera, iar în
2005 lui Danièle Sallenave. Premiul devenind între timp unul bienal, a[tept\m luna octombrie
s\ vedem cine e merituosul anului 2007. Un premiu mai dinamic, deschis mai mult debutan]ilor
decît scriitorilor consacra]i, este Prix llitteraires RRadio-CCanada. Trimi]i manuscrisele „originales
et inédites dans les deux langues officielles” la sec]iunile „recit”, „poesie” sau „nouvelle” [i
a[tep]i luna aprilie. Dac\ ai oferit texte bune, precum cî[tig\torii pe 2006, de care sigur
ve]i mai auzi, (Mélanie Vincelette – Guardalavaca [i Dania El-Khechen – Où eest BBaba ?? la
categoria „recit”, Rachel Leclerc – If [i Isabelle Forest – Elle pparmi sses ddésordres, pentru
„poesie”, Hugo Dubreuil – Voir aailleurs [i André Marois – Petit ffeu, la categoria „nouvelle”),
te alegi cu 60.000 de dolari, oferi]i de Conseil des Arts du Canada, [i e[ti publicat în revista
enRoute.
Un premiu mai original este Prix CChronos dde LLitterature, creat în 1996 de Fondation Nationale
de Gérontologie, „pentru a înlesni dialogul intergenera]ional”. Juriul este alc\tuit din
profesori [i înv\]\tori la clasele primare, colegii [i licee. C\r]ile candidate sînt selectate,
în schimb, de un comitet alc\tuit din „éditeurs et spécialistes de la littérature jeunesse,
de représentants des libraires spécialisés jeunesse, de bibliothécaires, de documentalistes,
d’enseignants, de personnes âgées et de réprésentants de la Fondation Nationale de
Gérontologie”. La fel cum neobi[nuit, prin condi]iile de înscriere, este [i Prix dde LLittérature
française dde lla VVille dde TTournai // LLiteratuurprijs vvan dde SStad DDoornik. Acesta este un premiu
în valoare de 7.500 de euro. Premiul pe 2007 se va da în noiembrie. Nu e pe categorii,
pot candida c\r]i din orice domeniu, atîta timp cît cartea are cel pu]in un an vechime
[i autorul e belgian vorbitor de francez\ sau e în Belgia de cel pu]in trei ani. Este un
premiu trienal, în 1989 i s-a dat lui Henri Bauchau pentru cartea Poésies, în 1992 lui
François Emmanuel pentru La nnuit dd’obsidienne, în 1995 lui Jean-Claude Pirotte pentru
cartea Plis pperdus, în 1998 lui Nicole Malinconi pentru Rien oou ppresque, în 2001 lui
Xavier Hanotte pentru Derrière lla ccolline [i în 2004 lui Daniel De Bruycker pentru
«Eitô».
Desigur, exist\ [i premii, ca s\ zic a[a, specializate, cum e Le GGrand PPrix dde llittérature
policère sau Grand PPrix dde LLitterature DDramatique. Dar în Fran]a, pe lîng\ prestigioasele
Prix GGoncourt sau Prix MMédicis, în edi]ii care au loc la distan]e de cîteva zile, po]i
fi premiat [i pentru cea mai bun\ carte literar\ de „Cuisine Régionale” ori
pentru cea mai bun\ „Livre de Littérature du Vin”, în aceste cazuri iei premiul
Gourmand AAwards (sic!), sau dac\ ai f\cut un scenariu literarmente valid [i bun
te po]i alege cu „Prix du meilleur scénario” din cadrul galei Eléphants dd’Or,
dac\ ai un proiect literar în lucru [i ai nevoie de sprijin financiar sau
editorial Bourse CCioran, BBourse PPoncetton sau alte burse, î]i rezolv\ problema.
Iar premii precum Grand PPrix ddu FFestival dde lla BBD dde BBlois, Grand PPrix dde
l’Humour NNoir, Grand PPrix ddu rroman ddes llectrices dde CCôté FFemme, Grand
Prix IInternational dde PPoésie dde LLangue FFrançaise LLéopold SSédar SSenghor,
Prix AAlbert UUderzo - SSanglier ddu MMeilleur DDessin, Prix dde lla BBiographie -
Le PPoint, Prix dde lla CCritique ddu PPen CClub, Prix dde LLittérature RReligieuse,
Prix ddu LLivre IIncorrect, Prix ddu LLivre SSportif IIllustré, Prix MMax JJacob sau
Prix TTristan TTzara, vorbesc de la sine. În România, ca s\ conchid patetic
[i autoflatant caragialesc, nu [tii nici pentru ce iei premiu, nici
cînd, nici dac\ [i nici de ce. De ce? Iat\ înc\ o tem\ pentru acas\.
(I.M.)
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În AAnglia:
1. MMan BBooker PPrize ffor FFiction, cunoscut [i sub numele de Booker PPrize, este unul dintre
cele mai prestigioase sau rîvnite premii literare. Se acord\ în fiecare an pentru cel mai
original roman scris în limba englez\ de un cet\]ean al comunit\]ii de na]iuni anglo-
saxone sau din Irlanda. Un premiu separat care se acord\ oric\rui autor în via]\, indiferent
de na]ionalitate, este Man BBooker IInternational PPrize, înfiin]at in 2005. Suma de bani
acordat\ cî[tig\torului este de 50.000 de £.
2. HHawthornden PPrize este unul dintre cele mai vechi premii literare din Anglia. Din 1919
se acord\ în fiecare an. Nu se acord\ pe categorii (poezie, proz\, eseu etc.), ci pentru
cea mai bun\ crea]ie literar\ de orice gen. Suma de bani acordat\ este de 10.000 de £. 
3. JJohn LLlewellyn RRhys PPrize se acord\ celei mai bune lucr\ri literare (fic]iune, non-
fic]iune, poezie sau teatru) din Anglia sau comunitatea de na]iuni anglo-saxone
scrise de o persoan\ sub 35 de ani. Cî[tig\torul prime[te 5.000 de £, iar ceilal]i nominaliza]i
primesc fiecare cîte 500 de £. 
4. OOrange PPrize ffor FFiction este unul dintre cele mai cunoscute premii literare din Regatul
Unit, se acord\ în fiecare an pentru cel mai bun roman publicat în Anglia în anul precedent,
scris în limba englez\ de o femeie de orice na]ionalitate. Cî[tig\toarea prime[te 30.000
de £ [i o statuie din bronz numit\ Bessie, creat\ de artista Grizel NNiven, sora actorului
[i scriitorului David NNiven.
5.  SSamuel JJohnson PPrize este unul dintre cele mai importante premii literare din
lume acordat pentru c\r]ile de non-fic]iune (istorie, politic\, [tiin]\, sport, biografie
etc.) publicate în Anglia, na]ionalitatea scriitorilor nu este o condi]ie. A fost creat în
1999, bazat pe dona]ii anonime [i administrat de canalul BBC 4. Fiecare finalist prime[te
2.500 de £, iar cî[tig\torul 30.000 de £. Anul acesta lista de nominaliz\ri a adunat 20
de titluri [i va fi anun]at\ la sfîr[itul lunii martie. Lista cu cei 6 finali[ti va fi dezv\luit\
pe 3 mai, iar pe 18 iunie va fi anun]at cî[tig\torul.
6. TThe TT. SS. EEliot PPrize ffor PPoetry este acordat pentru cea mai bun\ antologie de
poezie nou\ englez\ publicat\ pentru prima dat\ în Anglia sau Irlanda. Premiul const\
în 10.000 de £ dona]i de v\duva lui Eliot, Valerie EEliot, [i anul acesta a fost decernat
pe data de 15 ianuarie. 

În SState:
1. PPulitzer PPrize ffor LLiterature are 21 de sec]iuni (jurnalism, fic]iune, non-fic]iune, teatru,
poezie, biografie sau autobiografie, muzic\ etc.). Cî[tig\torii a 20 dintre aceste sec]iuni
primesc 10.000 de $ [i o diplom\. Doar cî[tig\torul din sec]iunea „serviciul public
adus de jurnalism” prime[te o medalie de aur. Acesta se acord\ unui ziar, nu unei
persoane, de[i numele autorului unui articol poate fi men]ionat.   
2. National BBook AAward: a fost înfiin]at în 1950 de un grup de edituri ce au dorit s\ atrag\
aten]ia asupra unui num\r de c\r]i excep]ionale scrise de autori americani [i s\ încurajeze
cititul [i scrisul în general. Se acord\ pentru: fic]iune, non-fic]iune, poezie [i literatur\
pentru copii. Cî[tig\torii acestor sec]iuni primesc fiecare cîte 10.000 de $ [i o
sculptur\ de cristal. În noiembrie 2006, în cadrul ceremoniei de decernare, Adrienne
Rich a primit medalia pe acest an pentru contribu]ia deosebit\ adus\ în domeniul
literaturii americane (Medal for Distinguished Contribution to American Letters). 
3. Pen/Faulkner AAward a ap\rut în 1980 [i este administrat de Folger SShakespeare
Library. Premiul poart\ numele lui William Faulkner deoarece el [i-a folosit premiul
Nobel Prize pentru a crea un  premiu pentru scriitorii tineri [i organiza]ia interna]ional\
a scriitorilor, PEN (Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists). Membrii juriului,
ei în[i[i scriitori de fic]iune, citesc în jur de 250 de romane [i colec]ii de proz\ scurt\
publicate în anul precedent [i selecteaz\ cele mai bune 5 c\r]i. Nominaliza]ii primesc
5.000 de $, iar cî[tig\torul prime[te suma de 15.000 de $.
4. TThe AAmerican BBook AAwards ap\rut în 1978, se acord\ autorilor americani contemporani
f\r\ restric]ii în leg\tur\ apartenen]a social\, etnic\ sau sexual\, pentru contribu]ii
deosebite în domeniul literaturii. Scopul acestui premiu este de a face cunoscut\
diversitatea [i multiculturalismul din scriitura american\. 
5. TThe JJohn NNewbery MMedal, decernat\ prima dat\ în 1921, se acord\ celei mai bune
c\r]i pentru copii publicat\ în anul precedent. 
6. TThe RRandolph CCaldecott MMedal se acord\ în fiecare an de c\tre Association ffor LLibrary
Service tto CChildren, artistului care a publicat în Statele Unite, în anul precedent, cea mai
bun\ carte ilustrat\ pentru copii. (Gruia Dragomir)

pprreemmiiii lliitteerraarree ddiinn ssppaa]]iiuull aanngglloo-ssaaxxoonn

Pentru a sublinia importan]a premiilor primite de
un scriitor `n selectarea sa pentru traducere [i pro-

movare, am adresat urm\toarele `ntreb\ri c`torva
actori ai procesului editorial românesc:

- Premiile literare (române[ti [i str\ine) s`nt un criteriu
pentru selec]ia de c\r]i [i autori pe care o face]i?

- ~n care premii ave]i dv personal mai mult\ ̀ ncredere [i care
s-au confirmat `n rela]ie cu publicul românesc pe parcursul

timpului?

R\spunsurile primite s`nt consemnate mai jos.

bogdan-alexandru
st`nescu:

„Nu vreau s\ neg importan]a unui premiu literar, îns\ nu trebuie
s\ uit\m nici titlurile „gigantice“ r\mase în afara oric\rui premiu.
V\ amintesc numai despre Nobel ccontra NNobel. OK?
În general, în cazul unui premiu important, m\ uit pe toat\ lista
nominaliz\rilor. Pe acolo se ascund „perlele“. De exemplu, din
Booker-ul 2006, în BP vor ap\rea înc\ dou\ romane shortlisted, pe
lîng\ cel care a cî[tigat. M\ intereseaz\ extrem de mult Booker PPrize,
Goncourt, OOrange PPrize, PPulitzer, NNational CCritics AAward, QQuills
etc. Nu spun c\ nu m\ intereseaz\ Nobel-ul, îns\ îl simt prea politizat
pentru gustul meu.”

simona kessler:
„Agen]ia noastr\ p\store[te mii de autori str\ini, premia]i [i
nepremia]i, din listele editurilor [i agen]iilor literare pe care le
reprezent\m exclusiv `n România. C`nd recomand\m editurilor
române[ti un autor sau altul,  premiile literare s`nt, fire[te, un
criteriu major.

Pentru mine personal conteaz\ Man BBooker [i Orange, pentru
c\ nu se dau pe criterii etnice, sociale sau politice, ci dup\
singurul criteriu valabil c`nd vorbim despre beletristic\:
valoarea literar\. Fiind vorba de literary fiction „confirmarea
`n rela]ie cu publicul românesc“ nu `nseamn\ v`nz\ri
spectaculoase, ci priza la un public cultivat, fire[te, mai
restr`ns.
Pot da c`teva exemple : Vernon GGod LLittle de D.B.C. Pierre
(Booker 2003), publicat de Humanitas sub titlul }ap
isp\[itor `n 2004 sau Marea de John Banville (Booker
2005) publicat de Nemira ̀ n martie 2007, dou\ romane
foarte bune, dar care la noi nu ating tiraje ame]itoare
ca `n str\in\tate unde au ajuns `n topul listelor de
besteseller.

Singurul Booker care „ a rupt gura t`rgului“ la noi
este Pacientul EEnglez (Booker 1992) de Michael

Ondaatje, publicat de Editura Univers `n 1997,
succesul romanului fiind, evident,  ajutat [i de

filmul lacrimogen cu acela[i  titlu.

Margaret Atwood,  Zadie Smith, Anne Michaels
(Editura Leda), distinse cu premiul Orange,

`ncep abia acum s\ se afirme [i la noi.“
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E ditura Polirom [i Facultatea de Litere, respectiv Facultatea de Limbi
[i Literaturi Str\ine au organizat, în luna martie, consecutiv, dou\
întîlniri cu scriitorul Aris Fioretos, pe marginea celui mai cunoscut
roman al s\u, Adev\rul ddespre SSascha KKnisch, tradus în române[te

de Gabriella Eftimie. Întîlnirea de la Limbi Str\ine a avut ca tem\ familiarizarea
cu prezentul culturii suedeze. Discu]ia de la Litere a avut tema „Identitate
f\r\ frontiere” – prilejuit\ de variatele identit\]i na]ionale pe care le
are scriitorul suedez: p\rin]i de origine greac\, respectiv austriac\, cu
r\d\cini evreie[ti [i italiene, n\scut în Suedia, cu studii în Fran]a [i SUA,
actualmente locuind în Berlin. Moderator a fost Decanul facult\]ii, Liviu
Papadima. 
Înainte de a r\spunde la întreb\rile publicului, Fioretos a discutat, cu
exemple personale, aspecte ale identit\]ii culturale [i regionale, dar
[i corporale, în rela]ie cu romanul pe care îl prezenta, subliniind în
cîteva rînduri relevan]a mai larg\ a conceptului de diferen]\ fa]\
de cel de identitate. Pornind de la exemplul lui Nabokov, pe care
l-a mai invocat de alte cîteva ori, scriitorul a vorbit atît despre
situarea fa]\ de o cultur\, de exemplu cultura european\ („dac\
se pune problema identit\]ii europene, ea ar trebui explicat\ mai
degrab\ prin diferen]\ decît prin identitate”), cît [i despre
relativitatea construirii identit\]ii, care nu e numai un dat sau
un produs individual, ci [i o construc]ie a celorlal]i proiectat\
asupra ta. 
Discu]ia a continuat pe tema literaturii – pe care Fioretos o vede

ca pe o „experien]\
a pierderii, care trebuie
transformat\ în
cî[tig.” Desigur, nu
unul financiar. Cît
despre literatura
pe care o scrie,
autorul a explicat
c\ Adev\rul ddespre
Sascha KKnisch este
partea de mijloc a
unei trilogii care se
ocup\, în cîte un
volum, de „suflet [i
creier”, sex [i emo]ii.
Încercarea nu e nou\,
dar ce-l intereseaz\
pe Fioretos s`nt, dup\
cum declar\, efectele
fizice pe care lectura le
poate avea asupra
cititorului, de exemplu
înro[irea la pasajele expli-
cite. Naratorul Sascha Knisch
este un travestit – din nou,
o tem\ de maxim\ actualitate
literar\, mai ales cînd se combin\
cu tema identit\]ii. Autorul declara
c\ vede identitatea sexual\ ca pe
o pendulare cu diverse nuan]e de
gri între doi poli „ideali”, niciodat\
puri, masculin [i feminin. 
Subiectul controversat [i situarea ac]iunii
în timpul Republicii de la Weimar, în Berlinul
anilor 1928-1929, au fost documentate atent,
în special cu lucr\rile lui Magnus Hirschfeld,
medic sexolog [i militant pentru drepturile

homosexualilor, oprit de ascensiunea nazi[tilor la putere. Hirschfeld este [i unul dintre primii
teoreticieni ai existen]ei unui sex intermediar, pe care Adev\rul ddespre SSascha KKnisch o
exploateaz\ cu folos, la fel ca alt roman al c\rui autor „multina]ional”, Jeffrey Eugenides, îl [i
recomand\ pe Fioretos.
În final, provocat de întrebarea Ioanei Pârvulescu, coordonatoarea colec]iei „Cartea de pe noptier\”
de la Editura Humanitas, despre op]iunea Editurii Polirom pentru varianta englez\, Fioretos a
l\murit auditoriul c\ traducerea romanului din suedez\ în englez\ îi apar]ine [i i se pare chiar o
versiune mai bun\, el neavînd o rela]ie „natural\” cu o limb\ sau alta [i ad\ugînd [i c\ „o carte poate
fi la fel de original\ în orice limb\”. Discu]ia despre limbile naturale sau adoptive, ca [i cele anterioare,
despre identitatea sexual\, cultural\ [i geografic\, au adus în discu]ie, ca provocare de încheiere –
pentru c\ o dezbatere cu teme atît de complexe nu se putea încheia decît cu provoc\ri viitoare –,
tema transferului (displacement) în literatura contemporan\. (A.C.)

ãIdentitate 
f`r` frontiereÒ 
- despre 
cultur` [i sex 
cu prozatorul 
Aris Fioretos

Aris Fioretos, AAddeevv\\rruull ddeesspprree SSaasscchhaa KKnniisscchh,
Colec]ia „Biblioteca Polirom“, 
Editura Polirom, 2006.

A m de cîteva s\pt\mîni o b\nuial\: tr\iesc într-un col] de curte a miracolelor. Sau m\car asta se str\duie[te
televizorul s\ m\ conving\ c\ e lumea din imediata mea apropiere, lumea-n care m\ învîrt. Bine,
dumneavoastr\ ve]i concluziona c\ e vorba de o mic\ problem\ patologic\, în fapt, dar pot s\ m\ împac cu
gîndul. Pentru c\, pîn\ la urm\, eu r\mîn în lumea asta de miracol, iar dumneavoastr\ o ve]i vedea numai la

televizor. S\ v\ explic. 
De-o vreme, zaparea pe diferite canale, în rarele momente de plictiseal\, se opre[te, parc\ ghidat\ de o mîn\ supranatural\,
pe cîte o [tire despre animale minunate care fac lucruri minunate. De exemplu, am v\zut, date ca evenimente ie[ite
din comun, vreo trei [tiri cu cîini cînt\re]i. Mai exact, cu cîini ce url\ de mama focului, acompaniindu-[i st\pînul. Care,
la rîndu-i, cînt\ tot de mama focului. {i-acum s\ v\ spun ce se întîmpl\ în curtea miracolelor: în fiecare duminic\, în timp
ce preotul de la biserica din fa]a casei mele î[i ]ine slujba – [i [i-o ]ine temeinic, c\ci a cump\rat difuzoare, astfel c\
vocea lui se aude în jum\tate de cartier – mai to]i cîinii de pe strada mea îl acompaniaz\. Dac\ ceea ce am v\zut la
teve se cheam\ cîntat, s\-i auzi]i atunci pe cîinii mei: \[tia [tiu acorduri, unul e bas, altul e tenor, mai sînt vreo dou\
c\]ele soprane. Iar cînd bat clopotele... V\ las s\ v\ imagina]i.

O alt\ [tire cu iz de senza]ional prive[te leg\turile strînse de prietenie între o pisic\ [i un cîine. A[ fi zis, prima dat\
cînd am v\zut o astfel de informa]ie transformat\ în mini-reportaj, c\ vreun reporter aflat în pan\ de inspira]ie a

vrut s\-[i mediatizeze mî]a. Numai c\ mai apoi am v\zut [i alte [tiri ce mizau pe vreun love-story asem\n\tor.
{i revenim în curtea miracolelor: am [i eu dou\ pisici. Cea mare, dac\ e s\ v\ spun drept, are ni[te tendin]e.

Acum vreo doi ani, împreun\ cu so]ia mea, ne-am hot\rît s\ ]inem [i-un cîine. Cum respectivul s-a întîmplat
s\ fie cocker, hot\rîrea noastr\ a ]inut doar pîn\ cînd canapeaua [i fotoliile au fost f\cute praf de dr\gu]ul

animal. Adic\ vreo dou\ s\pt\mîni. Îns\ perioada a fost de ajuns pentru a descoperi o dragoste nebun\
între pisica noastr\ mare [i cîine. Dormeau împreun\, ea coco]at\ (inocent) pe el, distrugeau canapeaua

[i fotoliile împreun\... Era frumos. Iar cînd cockerul ne-a p\r\sit, ave]i cuvîntul meu c\ pisica a suferit
cel mai mult. Vreo s\pt\mîn\ a fost în neagr\ depresie.

În fine, colac peste pup\z\ a pus, acum cîteva zile, o [tire teve în care o pisic\ din Rusia cînta la pian.
Adic\ numita felin\ d\dea cu laba într-o clap\, în timp ce st\pîna zdr\ng\nea ceva ce aducea a

Balad\ pentru Adeline. Senza]ional, observa reporterul, crucit de performan]a mî]ei. Retur: curtea
miracolelor. Pisica mea, tot cea mare, de fiecare dat\ cînd dau jos capacul b\trînului meu pian,

se repede dement\ pe clape [i începe s\ se preumble pe ele. E adev\rat, n-are ureche muzical\,
altfel ar observa c\ pianul e dezacordat, dar cu pu]in efort a]i putea zice c\ [tie totu[i s\

cînte. Nu chiar Balad\ pentru Adeline, dar sînt convins c\, dac\ mi-a[ pune mintea, într-o
lun\ m\car o Ceat\ a lui Pi]igoi tot ar înv\]a. 

Ar mai fi cîteva asemenea miracole prin curtea mea. Cum îns\ spa]iul nu se-ndur\ s\
m\ lase s\ le povestesc, a[tept televiziunea m\car pentru acestea. Dac\ vorbeam îns\
la început de-o b\nuial\, pot s\ v\ confirm, pentru final, o alta: m\ tem c\ mai to]i
ave]i asemenea pove[ti senza]ionale. De fapt, uitîndu-m\ la televizor, uneori am
impresia c\ noi, telespectatorii, tr\im într-o curte a miracolelor. Numai aceia dintre
noi care devin reporteri de televiziune, nu. Pentru c\, la cum se entuziasmeaz\
prezentîndu-ne ni[te [tiri banale, nu exist\ decît dou\ explica]ii: ori lumea lor e
una tare searb\d\, ori sînt incapabili, de fapt, s\ se dumireasc\ pe ce lume tr\iesc. 

LLuucciiaann DDaann TTeeooddoorroovviiccii, 31 de ani, prozator, coordonatorul colec]iei EEGGOO..PPrroozz\\ de la
Editura Polirom, membru în colegiul de redac]ie al s\pt\mînalului SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\ [i
redactor al revistei TTiimmppuull. Autor al romanelor CCuu ppuu]]iinn ttiimmpp îînnaaiinntteeaa ccoobboorrîîrriiii
eexxttrraatteerree[[ttrriilloorr pprriinnttrree nnooii (roman), OuTopos, Ia[i, 1999 (edi]ia a doua, rev\zut\ [i ad\ugit\,
Polirom, Ia[i, 2005) [i AAttuunnccii ii-aamm aarrss ddoouu\\ ppaallmmee (proz\ scurt\), Polirom, Ia[i, 2004.

lucian dan

teodorovici
fursecuri

curtea miracolelor
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ntîlnirea a decurs ca de obicei. S-a fumat mult, s-a discutat [i mai mult despre deadline-
uri, sugestii, observa]ii, premii, tot felul de lucruri au fost notate în agende, carne]ele sau
pe marginea unor articole. Hîrtii cu texte, poze, c\r]i, au circulat din mîn\ în mîn\ pîn\
s-a f\cut tîrziu. Am plecat în grab\. Acas\ am descoperit în geant\ cîteva foi cu poezii:

Twenty-oone LLove PPoems, Adrienne Rich. Nu-mi apar]ineau. Purtasem tricoul negru pe care
scria cu  litere albe: POET™. Cineva observase acest lucru [i se gîndise s\-mi ofere o lectur\
pl\cut\, pe gustul a ceea ce tricoul meu sus]inea c\ sînt. Sau poate ajunseser\ în geanta
mea dintr-o pur\ coinciden]\. Sau poate despre asta c\zuser\m de acord c\ trebuie s\ scriu
pentru acest num\r, dup\ ce în num\rul anterior
prezentasem o scriitoare din cel\lalt val feminist;
cele dou\ sînt exemple pentru ceea ce s-a
numit, în America anilor ’80, The FFeminist SSex
Wars. În orice caz, le-am citit [i am încercat s\
aflu cîte ceva despre aceast\ autoare nou\ –
pentru mine, [i probabil [i pentru mul]i dintre
cititori. Înainte de informa]ii [i distinc]ii,
verdictul meu e c\ Adrienne Rich merit\
descoperit\ [i de publicul român.
Prin Twenty-oone LLove PPoems (ap\rut în 1977,
iar în anul urm\tor integrat în Dream oof aa
Common LLanguage), Rich provoac\ valorile
culturale dominante din societatea american\
[i rupe t\cerea care înconjura iubirea lesbian\.
Poezia ei urm\re[te deschis s\ provoace
mentalitatea mainstream. Are un rol social,
o ideologie, deoarece leag\ fragmente din
interiorul nostru, le aduce la suprafa]\ [i
în acela[i timp creeaz\ o punte de leg\tur\
între noi [i ceilal]i, asemenea nou\ sau
diferi]i. Cuvintele exprim\ mai mult decît
ceea ce înseamn\ [i înseamn\ mai mult
decît ce se exprim\ prin ele. Rich încearc\
s\-l fac\ pe cititor con[tient de cli[eele
auto-impuse asociate heterosexualit\]ii
de discursul dominant [i de felul conven]ional
în care se scriu [i se citesc de cele mai
multe ori textele, fie ele poezie sau proz\,
sau articole de ziar. În aceea[i încercare
de a dezv\lui  falogocentrismul, [i spa]iul
urban este prezentat ca un mediu alienant,
un loc în care cuplul este supus în permanen]\
agresiunii: 
„Wherever in this city, screens flicker 
with pornography, with science-fiction
vampires,
victimized hirelings bending to the lash,

we also have to walk... if simply as we walk
through the rainsoaked garbage, the tabloid

cruelties
of our own neighborhoods.”*
Prin aceste dou\zeci [i unu de poeme, alc\tuind

de fapt unul singur, Adrienne Rich vorbe[te
despre dragostea [i sexualitatea dintre dou\

femei. Un poem cu dou\zeci [i unu de episoade
în care este prezentat\ o iubire ce oscileaz\ între

posibilitate [i imposibilitate în func]ie de
for]ele interioare, dar mai ales de cele exterioare

care ac]ioneaz\ asupra ei. Rich observ\ c\ lumea
în care tr\im nu este ostil\ doar leg\turilor dintre

dou\ persoane de acela[i sex, dar oric\rui fel de
leg\tur\ autentic\ între doi oameni, este condi]ionant\,

prohibitiv\. 
„Two women together is a work

nothing in civilization has made simple,
two people together is a work

heroic in its ordinariness…”*
Dorin]a, senzualitatea [i erotismul din The FFloating PPoem,

Unnumbered, plasat între poemele XIV [i XV, plute[te asupra
întregului volum. Este punctul de maxim\ intensitate al

volumului, dar [i de maxim senzualism, [i, într-un fel, de
confesiune.  

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 22 de ani, student în anul IV la Facultatea de Litere din
Bucure[ti, ]ine rubrica DDrr.. GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii, scrie ocazional în ZZiiuuaa [i pe  site-ul

MMeettrrooppoottaamm [i este  logo-designer la revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee.

aaaammmmeeeerrrr iiiiccccaaaannnn  rrrreeeeaaaaddddeeeerrrr

gruia dragomir 
poezie de dragoste cu ideologie

our friend the poet comes into my room
where I’ve been writing for days,

drafts, carbons, poems are scattered
everywhere   

- Adrienne Rich 

M ult\ vreme, scriitorii români au fost acuza]i c\ produc art\ pentru art\, [i sînt
indiferen]i la „pia]a cultural\”. Lucrurile par s\ se schimbe, iar unii dintre ei
cap\t\ apetit pentru gîndirea literaturii în termeni de marketing, chiar dac\
asta nu înseamn\ în toate cazurile c\ valorizeaz\ pozitiv nego]ul cu fic]iune.

De exemplu, în vara anului trecut, o tîn\r\ scriitoare mi-a m\rturisit c\ se gînde[te serios s\
nu-[i mai semneze urm\toarele c\r]i. Unul dintre motive era acela c\ nu voia ca apari]ia
numelui ei pe copert\ s\ influen]eze în vreun fel judecata criticilor. Un altul, contiguu cu
primul, era de natur\ ideologic\. Doamna respectiv\ dorea s\ evite transformarea numelui
s\u într-un brand [i, prin consecin]\, a c\r]ilor ei într-o marf\. Nu era prima dat\ cînd auzeam
a[a ceva. Cu vreo cî]iva ani înainte, v\zusem la televizor alt scriitor care, considerînd, pare-mi-se,
c\ versurile a[ternute de el sînt de inspira]ie divin\, publicase un volum anonim. {i atitudinea
doamnei, [i cea a domnului m-au mirat destul de mult, pentru c\, în feluri distincte,
fiecare credea c\ a semna ce ai scris e o m\sur\ a trufiei. Iar modestia îi împiedica, fire[te,
s\-[i pun\ numele pe copert\. Nici unul nu avusese în vedere c\ aceasta nu func]ioneaz\
doar ca un afi[ publicitar, ci [i ca un contract între scriitor [i cititor. Nici unul nu se gîndise
c\ a-]i semna cartea este un semn de responsabilitate, prin care î]i asumi un eventual e[ec.
O pozi]ie complet diferit\ am întîlnit la alt scriitor care, de[i a publicat pîn\ acum doar o
carte, se declar\ „unul dintre cele mai bine construite brand-uri de pe pia]a cultural\
tîn\r\ din România”. S-ar putea s\ gre[esc, dar, din cîte [tiu, orice brand este mai mult
decît o etichet\ – el con]ine, deopotriv\, atributele produsului, convertite în beneficii
pentru consumator. {i presupune stabilirea unui set precis de valori care s\ fie comunicate
publicului. Odat\ ce acestea sînt fixate, urmeaz\ serializarea produc]iei. Nu po]i vinde
unicate sub p\l\ria unei m\rci, iar un scriitor adev\rat tocmai cu acest lucru se
îndeletnice[te – cu producerea de unicate. A deveni, din scriitor, un brand, presupune
extinc]ia, fie biologic\, fie literar\. Înseamn\ c\ ai spus deja tot ce-ai avut de
spus. A[adar, în cazul literaturii vii, produsul total nu exist\, pîn\ cînd scriitorul nu
pune ultimul punct pe ultima carte a sa. Abia de atunci înainte se pot deduce
atributele operei (horribile dictu), v\zut\ ca un ansamblu, [i se pot a[eza sub
umbrela unui nume care poate deveni (sau nu) brand. Fire[te, exist\ mul]i autori
care au devenit brand-uri. E vorba despre profesioni[tii care umplu o re]et\
la nesfîr[it [i care s-au resemnat s\ se adreseze unui orizont de a[tept\ri limitat,
pentru c\, în cazul lor, cel\lalt element de identificare de pe copert\, [i anume
titlul, a devenit futil. 
{tiu, într-o revist\ care se nume[te Noua lliteratur\, trimiterile la textele
de [coal\ sînt tot ce poate fi mai creepy. Totu[i, nu m\ pot ab]ine s\
spun c\, dup\ mintea mea, brand-ul de scriitor este „un nume adunat pe-
o carte”, unul care se configureaz\ abia în testament [i prin care
autorul respectiv d\, într-un fel sau altul, seam\ de cîte a scris.

TT..OO.. BBoobbee, 38 de ani, poet, prozator [i autor de scenarii de film [i televiziune. A debutat
în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee, 1995, Editura Leka-Brîncu[. A mai publicat volumul
de poeme BBuuccllaa, 1999, reluat [i completat în CCeennttrriiffuuggaa, ed. ro. 2005, tradus\ în german\
la Ed. Merz&Solitude, Stuttgart, 2004, [i romanul CCuumm mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\,
ap\rut în 2004, în colec]ia EEGGOO..PPrroozz\\ la Editura Polirom.

Adrienne Rich cî[tig\ recunoa[terea
na]ional\ cu volumului de poezii Snapshots
of aa DDaughter-iin-LLaw (1963), pentru
vocea liric\ aparte, dar mai ales pentru
felul în care abordeaz\ unele dintre
temele feminismului. Între 1966 [i 1971
public\ NNecessities oof LLife, LLeaflets, Will
to CChange, care reflect\ un sim] al formei
poetice, dar [i al angaj\rii ei sociale aflate
într-o continu\ evolu]ie. Tot în aceast\
perioad\, Rich începe s\ devin\ implicat\
activ în mi[carea de eliberare a femeilor.
În 1974, volumul Diving IInto tthe WWreck
a primit premiul NNational BBook AAward
pentru poezie. Rich refuz\ s\ îl accepte
individual, al\turîndu-se altor dou\ poete
[i sus]inînd c\ acesta ar trebui acordat
tuturor femeilor reduse la t\cere (în
spiritul mi[c\rilor Take BBack tthe NNight
care începuser\ s\ fie organizate în SUA
[i Europa de Vest de feministele militante,
din care se va na[te volumul cu acela[i
titlu al Andreei Dworkin, al\turi de
care Rich a [i f\cut parte dintr-un grup
de feminism radical îndreptat împotriva
pornografiei). În 1997 Rich prime[te The
NNational MMedal oof AArts, dar îl refuz\ [i pe
acesta, afirmînd c\ nu poate accepta un
premiu de la pre[edintele Clinton sau
Casa Alb\ pentru c\ sensul artei a[a cum
îl în]elege ea este incompatibil cu politica
acestor institu]ii. Printre numeroasele
sale premii se mai num\r\: premiul
inaugural Ruth LLilly PPoetry PPrize (1986),
Wallace SStevens AAward oof tthe AAcademy
of AAmerican PPoets (1997), NNational BBook
Critics CCircle AAward pentru poezie (2004)
[i The MMedal oof DDistinguished CContribution
to AAmerican LLetters (2006).  

**„Peste tot în acest ora[ lic\resc ecrane
pline 
de pornografie, de vampiri S.F.,
victimele salariate se indoaie sub lovitura
biciului,
[i printre astea trebuie s\ umbl\m... la fel
de simplu cum ne plimb\m 
printre gunoaiele `nmuiate de ploaie,
printre cruzimile gen tabloid 
din propriile noastre cartiere.”

„împreunarea a dou\ femei e o chestie 
pe care civiliza]ia n-a f\cut-o nicicum mai
simpl\,
împreunarea a doi oameni e o chestie 
eroic\ în banalitatea ei.”

Traducerea îmi apar]ine.

teatrul la chineji

t.o.bobe

un nume
adunat 
pe-o carte
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La sfîr[itul lunii februarie, la Galeria Nou\, odat\ cu vernisajul expozi]iei

FEMiDOM sscript ((after tthe ssex wwar), a avut loc lansarea unui volum inedit în

cultura vizual\ româneasc\: Fotografia îîn aarta ccontemporan\. TTendin]e îîn

România, ddup\ 11989, publicat de Galeria Nou\ la Editura UNARTE [i realizat cu

sprijinul Administra]iei Fondului Cultural Na]ional, al MNAC, Erste Foundation,

Henkel România [i al Programului Cultural Elve]ian. 
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e[i cî]iva arti[ti români care vin din aceast\ zon\ s-au f\cut deja remarca]i [i pe plan interna]ional, în continuare,
în lipsa promov\rii [i a unor publica]ii specializate în domeniu, multe nume r\mîn necunoscute în afara unor
grupuri specializate (arti[ti, curatori, teoreticieni, critici [i publicul pe care [i l-au fidelizat). 
F\r\ preten]ia de a fi exhaustiv\, cartea î[i propune mai mult decît o analiz\ a mi[c\rii fotografice române[ti: „am
urm\rit ca, pe lîng\ cîteva nume deja cunoscute, prin aceast\ publica]ie s\ lans\m [i o nou\ genera]ie de
teoreticieni capabili s\ analizeze produc]iile artistice române[ti din domeniul fotografiei [i noilor medii într-un
context istoric [i cultural mai amplu, dep\[ind barierele de ordin geografic [i politic care au constituit serioase
handicapuri de-a lungul mai multor decenii” (Aurora Kiraly, director la Galeria NNou\ [i coordonator al volumului). 
Fotografia îîn aarta ccontemporan\. TTendin]e îîn RRomânia, ddup\ 11989 este un proiect articulat [i coerent, o ampl\
investiga]ie asupra fotografiei contemporane, nu numai din perspectiv\ teoretic\, ci punînd în discu]ie [i multe
dintre numele devenite de referin]\. 
Cosmin Costina[ („Romanian UUrban PPop” îîn eera rreproducerii mmondiale aa ssistemului aartei ccontemporane) face o
analiz\ a pozi]iilor discursive ocupate de arta din România [i a întîlnirilor acesteia cu spa]iile artistice occidentale,
urm\rind paradoxurile pe care astfel de întîlniri le-au generat: „Spa]iul cultural românesc a fost forjat de la
început ca un proiect continuu de construc]ie, înscris în schema în care o elit\ constructoare se raporteaz\ la un
model superior preexistent (observat de multe ori mai degrab\ într-o stare fix\ [i finit\ decît ca un model de
evolu]ie) [i care, pentru ducerea la bun sfîr[it a misiunii sale, se afl\ într-un conflict ireconciliabil cu masele
reticente. Acest model definitoriu, nu doar pentru cultura, ci [i pentru politica din România, a favorizat un anumit
tip de produc]ie cultural\, în care metafizicul zîmbea întotdeauna aristocratic [i mefiant ideii de ancorare în
contextul social imediat”. Articolul urm\re[te arta româneasc\ în evolu]ie începînd cu anii ’60, trecînd prin
turnura anilor ’80, cu experimentalismul acestei perioade [i intrarea în mainstream-ul cultural de dup\ 1989 [i, nu
în ultimul rînd, intensificarea nevoii de sincronizare cu pia]a interna]ional\. 
Irina Cios (Fotografia cca mmediu dde eexperimentare aartistic\ îîn ccontextul rromânesc ddup\ ’’89) surprinde pe scurt
istoria recent\ a fotografiei, considerat\ unul din simptomele postmodernit\]ii române[ti ca domeniu de
experimentare, analizînd apoi suportul teoretic [i contextul institu]ional în care s-a dezvoltat fotografia [i
contribu]ia acesteia la impunerea unei noi paradigme: „traducerea clipei în form\/imagine. Clipa este de fapt acea
coordonat\ atemporal\ a prezentului perpetuu hr\nit\ printr-o bulimie vizual\. Click-ul declan[atorului devine
unul din gesturile reflexe ale artistului contemporan, concurat doar de «dublu-click» la începutul noului mileniu”.
Raluca Nestor scrie despre Un nnou nou vval, despre artist ca produs al erei informa]ionale [i despre introducerea
noilor tehnologii în art\, amintind cîteva proiecte ale tinerei genera]ii de arti[ti (mul]i dintre ei masteranzi ai
Universit\]ii Na]ionale de Arte Bucure[ti). 
Textele teoretice sînt urmate de o sec]iune consistent\ cuprinzînd articole semnate de curatori [i teoreticieni deja
consacra]i, dar [i de cî]iva  newcomers în domeniu, analizînd pe larg proiectele unora dintre cei mai importan]i
arti[ti români din zona artei fotografice: Irina Botea, Mircea Cantor, {tefan Cosma, Alexandra Croitoru, C\lin Dan,
Duo van der Mixt, Maria Dr\ghici, Daniel Gontz, Teodor Graur, Ion Grigorescu, Nicu Ilfoveanu, Mihaela Kavdanska,
Iosif Kiraly, Dan Mih\l]ianu, Vlad Nanc\, Gheorghe Rasovsky, subREAL, Gabriela Vanga, Mona V\t\manu & Florin
Tudor. Ultima parte a volumului cuprinde cîteva interviuri care completeaz\ tabloul tendin]elor în fotografia
contemporan\ (un interviu realizat de Cosmin Moldovan cu Ruxandra Balaci, director artistic al Muzeului Na]ional
de Art\ Contemporan\, precum [i o serie de interviuri cu C\lin Dan, Teodor Graur, Iosif Kiraly, Dan Mih\l]ianu [i
subREAL, semnate Raluca Nestor).  
Fotografia îîn aarta ccontemporan\. TTendin]e îîn RRomânia, ddup\ 11989 e genul de carte pe care o po]i deschide de
fiecare dat\ altfel, r\sfoind-o [i oprindu-te asupra fotografiilor, într-un fel de explorare personal\ ca o plimbare
concentrat\ prin vernisajele [i proiectele ultimilor ani sau citind-o din scoar]\-n scoar]\, [i asta f\r\ s\ fii neap\rat
un profesionist într-ale fotografiei. Volumul e mai degrab\ un  guidebook  foarte prietenos, consistent, serios [i
profesionist, f\r\ s\-[i piard\, vreo clip\, aerul proasp\t [i dinamismul.  

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 22 de ani, student\ în anul IV la Facultatea de Litere din Bucure[ti, scrie în OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall [i în revista facult\]ii, EElliitteerreebbeellllee. PR
la revista OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall.. A tradus Tim Lott [i Tibor Fisher la Editura Humanitas.
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mihaela michailov
Personajul principal e catalizatorul construc]iei dramatice, locomotiva
care trage dup\ ea [inele lumii în care ac]ioneaz\. Care motiveaz\ interven]ia
tuturor celorlalte personaje. Exist\ structuri dramaturgice [i perspective
regizorale care anuleaz\ din start orice demers de departajare legat de
marca de pondere  personaj principal-presonaj secundar. Tipologia
prevalen]ei nu mai are nici un fel de importan]\. În After SSun al lui Rodrigo
Garcia trebuie s\ nu în]elegi nimic din ce cite[ti ca s\ te gînde[ti la o posibil\
ruptur\ de genul principal-secundar. La fel [i în History oof RRonald,
Clown oof MMcDonald’s al aceluia[i dramaturg. Construc]iile anticonsumiste
ale dramaturgului argentinian nu ]in cont de formulele cunoscute [i
nici de compartimentarea frecvent\, care devin irelevante pentru ce
are de spus Garcia, pentru conceptul hibrid al textelor sale. Amestec de
reflec]ie „hamburg-ist\” [i metafizic\, dramaturgia lui Garcia sfideaz\
tiparele conven]ionale de scriitur\.
Multe dintre personajele contemporane, foarte puternic îmbibate de
experien]e cotidiene deraiante, compun un teatru al biografiei zilei, un
teatru care pune în cu totul al]i termeni problema relevan]ei rolurilor [i
a teatralit\]ii. Rolul devine arhivarea unei experien]e proxime care d\ un
sens spectacolului numai dac\ este în]eles dincolo de nivelul tran[\rii
preponderen]ei partiturilor. De fapt, de o redramatizare a conven]iei,
de o radicalizare a sintaxei dramaturgice vorbe[te teatrul contemporan
mai mult decît despre orice. În acest context, principalul [i secundarul nu
mai au valoare, în multe cazuri, de operatori teatrali. Problema ]ine,
pîn\ la urm\, de doi piloni foarte importan]i în construc]ie, afla]i într-un
acord de inten]ie pîn\ la un punct: viziunea textual\ [i viziunea spectacular\.
În teatrul contemporan, evolu]ia extrem situa]ional\ a subiec]ilor e
mult mai puternic\ decît cea psihologic\. În cazul în care spectacolul e
capabil, argumentat bineîn]eles, s\ distribuie într-o formul\ proprie
materialul textual, s\ nu-i respecte specificatorii de rol, atunci accentele
se pun altfel. {i anume declin\rile din fa]a ochilor no[tri sînt singurele
care au semnifica]ie major\ pentru c\ ele ]in de ceea ce regizorul alege
s\ submineze sau s\ poten]eze.
Re]eaua link-urilor din spectacol poate ridica un personaj, îl poate echivala
cu un altul mai mult sau mai pu]in consistent sau îl poate coborî. Toate
aceste opera]ii ]in de construc]ia scenic\ sau, mai exact spus, de reordonarea
imaginarului dramatic [i de principiile reprezent\rii. În func]ie de ele
putem discuta categorial.  
În teatrul contemporan, comunit\]ile  cap\t\ din ce în ce mai mult\ for]\.
Comunitatea e un ansamblu de identit\]i, uniformizate ca pondere,
care ac]ioneaz\ în virtutea unui ax de interese, preocup\ri, nevoi, nostalgii
împ\rt\[ite. Texte ca {efele de Werner Schwab, regia Sorin Militaru, joi.
mega JJoy de Katalin Thuróczy, regia Radu Afrim, Monged de Garry Duggan,
regia Vera Ion, Vremea ddragostei, vvremea mmor]ii de Fritz Kater, regia Radu
Alexandru Nica mar[eaz\ pe acest tip de gîndire dramaturgic\ de tip coral,
compact,  care anuleaz\ discrimin\rile de greutate. Experien]a care leag\
indivizii este cea care joac\ rolul principal. 
Individualul – desigur c\ nu absolutizez, exist\ numeroase texte concentrate
în jurul unui personaj-ghid: Adam GGeist de Dea Loher, regia Radu Afrim,
Plastilin\ de Vasili Sigarev, montat de Radu Afrim [i de Vlad Massaci  –
las\ loc, de multe ori, subiectului multiplu. Unicul generator de surs\
luminoas\ se polarizeaz\. „Statutul personajului locutor” (Anne Ubersfeld,
Lire lle tthéâtre IIII ,  Éditions Belin, 1996) se schimb\ permanent.
„Idiolectul – ansamblul particularit\]ilor lingvistice care diferen]iaz\
discursul unui personaj de al celorlalte” e una dintre sursele acestei
schimb\ri. Susan Sontag o define[te [i ea extrem de clar în Împotriva
interpret\rii (Univers, Bucure[ti, 2000): „Arta de azi este un nou tip de
instrument, un instrument pentru modificarea con[tiin]ei [i pentru
organizarea unor noi tipuri de sensibilitate”. Tocmai acest nou instrumentar
contemporan anuleaz\ vizibil pozi]ion\rile conven]ionale. Mare parte
din dinamica dramaturgiei actuale porne[te de la un con]inut hipercotidian
care schimb\ receptarea consacrat\. Sau, mai exact spus, propune un
cu totul alt  frame de lectur\.
Acolo unde nu se pot aplica înregiment\ri de genul principal-secundar,
e bine ca ele s\ nu fie for]ate, pentru c\ duc la inevitabile confuzii. În lumi
generate de un personaj-orchestr\, distinc]iile sînt total ineficiente. 
Nu caracteristica vulnerabilit\]ii sau for]ei este cea care determin\ diferen]a
dintre principal [i secundar. Maxim din Plastilin\ face parte din comunitatea
slabilor pentru care Radu Afrim are, evident, în toate spectacolele sale,
o afinitate estetic\. Maxim este îns\ cel în jurul c\ruia textul graviteaz\
[i, implicit, spectacolul. Faptul c\ el e un recipient al violen]ei din jur, un
neputincios sac de box alimentat de agresivitate, pe care ajunge, la rîndul
lui, s\ o pun\ în aplicare, nu îl face mai pu]in apt de apartenen]a la categoria
de principal. Retorica psihologic\ nu trebuie luat\ în calcul atunci cînd
discut\m despre ponderea dramatic\ a unui personaj. Calitatea  de
erou implic\ ast\zi cu totul alte determin\ri. Eroii teatrului contemporan,
dac\ sim]im nevoia p\str\rii denomina]iei, sînt oamenii de pe strad\,
„obi[nui]ii zilei”, cotidienii exponen]iali, care compun un teatru al derizoriului
cinic. Una dintre temele grele ale dramaturgiei contemporane este
vulnerabilitatea inocen]ilor revolta]i, preluarea puterii de c\tre copii sau
adolescen]i. Dar despre spa]iul lor de ac]iune vom mai vorbi. 

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 29 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, cî[tig\toare a bursei de
dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\. Public\ în SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\,
aaLLttiittuuddiinnii, 77 sseerrii. 

{{eeffeellee, regia Sorin Militaru
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Miercuri, 20 ianuarie 1999, AccRo

Am ajuns la Roma. Cu sentimentul c\derii în necunoscut,
infinit [i indefinit. O parte din mine era atent\ la
inscrip]iile de parcurs (un fel de semne de circula]ie
ale traseului prin aeroporturi [i v\mi, prin sta]ii [i

parc\ri, prin por]i [i praguri). O alt\ parte p\[ea m\runt în sine-[i,
în spaima [i necazul din mine îns\mi. Nu mai era vorba de
presim]iri negre, ci de „negrul” realit\]ii efective. Propriul meu
slogan, resemnat, din ultimii ani, m\ sperie acum. Nu-i adev\rat
c\ nu se poate mai r\u ca „a[a”. Se poate. Oricînd poate fi [i mai
r\u decît ne a[teptam, vulnerabili în mla[tinile realului. La
aeroportul din Fiumicino nu ne a[teapt\ nimeni. Sun\m la
Accademie (num\rul mi-l d\duse Papahagi, înainte de Anul
Nou, altminteri nu are nimeni nici o coordoant\ de contact, aici),
se mir\ cu to]ii, la telefon, de noi, c\ adic\telea am sosit (De
ce am venit? Nu am auzit vestea cea rea? De ce am mai
venit?), ne vor trimite ma[inile. Care vin într-o or\ bun\, timp
destul s\ ne cunoa[tem, s\ ne povestim, s\ ne l\s\m usca]i [i
r\ci]i de aerul condi]ionat al aeroportului. Unii din noi (eu nu,
deocamdat\) vor c\dea prad\ gripei romane, care face
ravagii (!?!). Prilej s\ ne doftoricim reciproc în primele zile, ceea
ce ne d\ un con]inut, ne canalizeaz\ spaimele nedefinite, ne
ocup\ min]ile bezmetice. Primirea la Accademie, seara, la sosire,
e aiurea (previzibil, ei au alte necazuri, de ce am mai venit…?),
dar aerul ([i mirosul interioarelor) de c\min studen]esc provincial
ne izbesc. Discursul directorului adjunct în hol, în picioare.
Mizeria din camere, problemele de cazare (deja nu mai e decît
jum\tate din ceea ce îmi spusese, acas\, Papahagi), frazele
alunecoase… „La noi” (sîntem trei) în apartament arat\ totul
ca devastat de o mutare pripit\: mobile desperecheate, cîl]i
de pîsl\, mizerie, jeg încleiat pe lemn\rie, clor solidificat la col]uri.
Surpriz\: mobila e de-aia proast\, de case române[ti de oaspe]i
de prin anii ’70. Pe la 2 noaptea ne culc\m, epuizate [i îngrozite.
Nu au venit banii de burse, s\ ne a[tepte aici, cum ni se spusese
la Minister (evident, ei [tiau c\ ne mint), nimeni nu ne vrea.
Cel care ne voise a murit. Nu [tim cum va continua aceast\
aventur\ care abia de reu[e[te s\ înceap\. Am colegi care au
venit f\r\ nici o lir\ la ei, contînd pe burse.
Senza]ia nou\ de a descoperi o ]ar\ într-un grup de români.
Care e dr\gu] pîn\ la proba contrar\, care e solidar, pîn\ la pragul
propriilor orgolii (exist\, spunea cîndva dna Anca, români geniali
care accept\ c\ uneori au de capsat foi de hîrtie [i al]ii, la fel
de geniali, care nu fac asta pentru c\ e sub rangul lor…).
Dup\ toate cele necazuri, mai am [i acest balet de executat.
Solidaritatea ne e necesar\ tuturora, îi p\strez – caut s\ îi protejez
– structurile fragile. {i-i ghicesc fisurile, [i m\ simt b\trîn\, trecut\
prin toate, s\tul\ de lupta cu birocra]ia (româneasc\) [i de
naviga]ii abile printre orgolii (la fel de române[ti).
{ederea noastr\ aici se scrie sub semnul lui NU: nu este
(spa]iu de cazare pentru to]i), nu au venit (banii de burse), nu
avem (e-mail, ma[in\ de sp\lat, a[ternuturi, p\turi), nu se poate
(s\ lucr\m pe computerele Accademiei, pentru c\ e „spa]iu
de ambasad\” – adic\ tocmai ceea ce, dup\ legile italiene, nu
are voie s\ fie [i Papahagi reu[ise s\ o fac\ s\ nu fie, cu programul
nostru de burse). Moartea lui Papahagi a spus NU, e nega]ia
absolut\. Pe care încerc\m s\ o îndep\rt\m prin negocieri
m\runte, pa[i diplomatici, mi[c\ri (uneori) abile. Facem primul
shopping. Ne-am descurca, e bine, totul ar fi ok dac\… NU.
Amestec de nelini[ti, într-un ora[ auriu în iarn\, opulent,
unde frigul iernii bate, neputincios, palmieri [i rododendroni,
cyclame [i liane de munte. Accademia e într-o zon\ verde,
elegant\ ca-n filmele lui Visconti [i pu]ind a cîine (de lux).
Villa Borghese e locul de întîlnire/ofertare al „prostituatelor
homosexuale”, e prima informa]ie despre parc pe care administra]ia
]ine s\ ne-o dea: nu e bine s\ ie[im din cas\, ni se sugereaz\, e
periculos, zona nu e bun\, sîntem mereu amenin]a]i de
lumea roman\ cea periculoas\: de ce am mai venit? Ce p\cat
c\ a]i venit… Senza]ia de viscontinian, de decaden]\, de moarte
aurie, vine s\ glazureze toate celelalte nelini[ti ale noastre,
atmosfera amenin]\tor-îmbîcsit\ care se ]ese abil în jurul nostru,
în\untrul Accademiei.
O, da, rezist bine. Nu plîng, nu smiorc\i, nu urlu. Dup\ cinci zile,
pierd prima plomb\, indicator implacabil al stress-ului. Nu am
timp nici s\ îmi fie dor, s\ îmi elaborez, adic\, senza]ia de dor,
s\ evoc chipuri întregi, gesturi [i întîmpl\ri de-acas\. E un fel
de lips\ de „ei” visceral\, dinainte de orice elaborare. Scriu
scrisori acas\, rupte [i inconsistente [i neelaborate, nici ele. Dau
telefoane disperate, în care m\ plîng [i nu spun tot, uit s\-ntreb
de ei, eu, eu, eu.
Minerii continu\ s\ înainteze spre Bucure[ti.
Ieri sear\, evocarea dlui Papahagi, abia încropit\, ne d\ [i mai
tare senza]ia de abandon. Iar întîlnirea grupului români[tilor
îmi pare un moment ratat, pe care nu am cui s\ îl explic, pentru
c\ nu-i cunosc – nici eu pe ei, nici ei pe mine. Cum s\ le spui c\
ne-a scos bibliotecarul s\ ne arate de unde s\ ne facem cump\r\turile
de alimente tocmai cînd urmau s\ vin\ ei – [i c\, evident, nu ne-a
spus de vizita lor aici? Ne-ar crede? Eu îns\mi nu a[ crede,
dac\ aceast\ realitate mi s-ar povesti. Alt balet, printre alte
orgolii. Am obosit. Dar dac\ adorm, co[marurile îmi reiau acelea[i
– aceste – spaime.
{i Roma, lene[\, la soare, ca propriile-i pisici, ce va fi fiind? Spa]iul
c\rei prezen]e e ora[ul acesta, cine sînt aici – pentru c\ eu, una,
nu-i întîlnesc, de fapt…?
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29 ianuarie 1999, AccRo

Un fel de nebunie a zilelor goale. În care st\m unii dup\ al]ii, 10 bursieri
precum 10 negri mititei, pentru c\ birocra]iile sînt de rezolvat în grup.
{i unii se mi[c\ încet, ca melcii, indiferen]i la cei din jur, la a[tept\rile
pe holuri ale grupului adunat la ora aproximativ exact\. Încerc s\ iau

partea bun\ a lucrurilor, care spune c\ trebuia s\ trec prin aceast\ prob\ a grupului,
ca s\ a[tept cu sufletul la gur\ momentul cînd m\ voi putea rupe de el. Singur\.
Ironia sor]ii: s\ regret singur\tatea Zürichului. Dreptul meu de a face ce vreau.
Deprim, deprim, mi-e tot mai dor de cas\. Imaginez scenarii. Îmi pare r\u c\ am
plecat într-un moment prost, l\sîndu-mi balt\ adev\ratele [anse, adev\ratele
interese. Ceea ce m\ reconforteaz\, probabil, fiindc\ îmi d\ impresia c\ a[ avea
„a[a ceva”. FM-urile italiene, de neascultat.
Retragerea minerilor m\ mai lini[te[te. Am sc\pat de un r\zboi? Senza]ia (ce de
senza]ii, ce de impresii, ce cunoa[tere epidermic\ a lumii…) de la plecarea de la
Bucure[ti, c\ D. m\ conduce pe un drum f\r\ întoarcere, c\ plec din fa]a dezastrului,
a r\zboiului civil, a… {i c\ el r\mîne, speriat de moarte (Ce trebuia s\ fac cînd
mi-a spus c\ îi e fric\? Dar cînd m-a întrebat dac\ am unde s\ r\mîn, în Vest, în
cazul în care acas\ lucrurile merg r\u? Ce a în]eles cînd i-am recitat la repezeal\,
din portiera deschis\ a ma[inii, num\rul de telefon al lui A., num\rul pe care
trebuie s\ îl [tiu forma din orice loc, din orice lume, pentru a fi „scoas\ de-acolo”?
Cît de patetici trebuie c\ eram!), de catastrofe, de mineri. I could still use that hug.
I miss it now, scriind, adormind, arom`ndu-m\, trup de aluat dospind în a[teptarea
unor imposibile miracole.
Azi, prima plimbare prin Roma. Centrul, Forurile, Coloss., metroul. Descop\r un
ora[ locuibil, st\pînibil, frumos, de[i frumos nu pentru mine, cum eu nu pot, frumos

mie, s\ mi-l socot. Cu mintea mea. Tot mai
limpede, convingerea c\ pe-aici n-am mai
fost în alt\ via]\. Telefon lung acas\, telefon
e[uat cu D. Pe un frig însorit, cu mine îns\mi
la drum. Accademia, tembel\ prin reprezentan]ii
s\i de frunte, ne trimite pentru permisele
de sejur la Consulatul Român, unde ni se
vor rezolva acelea, pare-mi-se. Indica]iile
sînt vagi, ca [i cum nimeni din Accademie
nu ar [ti unde e Consulatul nostru; umbl\m
ca proastele, ne e frig. Ajungem nu la
Consulat, ci la Ambasada noastr\ la Vatican,
unde o feti]\ speriat\ de a[a apari]ii ([i,
probabil, de motivul invocat: de aici ne
ridic\m permisele de sejur?) ne explic\:
nu, nu am ajuns bine, dar ne d\ fotolii, ap\,
aspirine [i sfaturi mai clare. {i acces la o
baie.
Pe un drum lung, înapoi la Consulat. Unde,
de fapt, nu aveam ce c\uta, func]ionarii
de la Accademie [tiau c\ ne trimit degeaba.
Permisele nu-s treaba lor, [i un poli]ist
cu frez\ pe stînga, ghiul [i p\mînt sub
unghiile lungi de la degetele mici, ne
îndrum\ spre Chestura cartierului. Acolo
s\ mergem, acolo se dau permisele. Eu nu
mai rezist. Fetele se vor duce, degeaba,
din nou: nici acolo nu avem ce c\uta, cerem
primul permis de sejur, acelea se elibereaz\
la Chestura central\. Dar nimeni nu ne
poate spune, la Chestura cartierului, ce
acte avem de pus în dosare, ideea e c\ ele
depind de func]ionarul de la ghi[eu.
Aleatoriu. Dup\ ce c\ absurd.
Zac apoi toat\ ziua. De boal\, de jale, de
frig. Nu avem c\ldur\, cic\ s-a stricat cazanul
din aceast\ arip\ a cl\dirii. Gripa australian\
m\ ocole[te în continuare. Banii de burs\
tot n-au venit. Administratorul m\ caut\,
sînt vestit\. M\ duc la el. Omul spune c\
vrea s\ îmi fac\ un bine, s\ îmi dea un sfat:
a auzit c\ ministrul nostru de Externe e pe
moarte, [i [tie (nu spune de unde, nu întreb,
m\ îneac\ grea]a, mi se umple gura de o
acreal\ ca-n romane) c\ a[ fi protejata lui.
M\ sf\tuie[te s\ plec acas\, [i ca s\ îl mai
prind viu, [i pentru c\, dup\ moartea lui,
mie aici, în Accademie, nu îmi va fi u[or.
Îl asigur c\ nu plec. De[i a[ pleca, cum nu?!

Iar de m\ gîndesc la Rectorul „meu”, incidental Ministru, îmi intr\ spaima ve[tii
administratorului în oase. Ies tremurînd, m\ închid în baie, vomez icnit, mi-a[
înveli tremurul în pat, dar p\tura ce mi s-a dat miroase a mucegai. Nu sun acas\,
nu am curajul: ce s\ spun? Ce s\ întreb? Cum s\ explic? Stau o vreme nedefinit\
pe marginea v\nii cu pete de pecingine, gîndind la ceea ce mi s-a transmis, de
fapt. Dar mi s-a transmis ceva?
Iar de m\ gîndesc la mine, construiesc infinite ipoteze, pe întrebarea „Oare am
f\cut bine c\ am plecat?”.
Iar de privesc pe geamul prost al camerei, deasupra hîrtiei de camuflaj, v\d
pinii Romei cum deseneaz\ hieroglife str\ine mie. Soarele bate altfel, lumina e
altfel, nu sînt de aici, nu am mai fost aici, nu m\ recunosc.

Ioana Both are 42 de ani, absolvent\ a liceului Ady {incai din Cluj Napoca, [i apoi a Facult\]ii de Litere
a Universit\]ii Babe[ Bolyai din Cluj, în 1986. În 1997 devine doctor al aceleia[i universit\]i.
Debuteaz\ în revista EEcchhiinnooxx [i editorial în 1990 cu volumul EEmmiinneessccuu [[ii lliirriiccaa rroommâânneeaasscc\\ ddee aazzii, la
editura Dacia din Cluj. Ultimul volum critic: SSeemmnnee ddee ccaarrttee.. EEsseeuurrii ddee iissttoorriiee lliitteerraarr\\ rroommâânneeaasscc\\,
2004. A colaborat substan]ial în varii volume colective printre care mai recent este LL’’iimmmmaaggiinnee ddeellllaa
RRoommaa aannttiiccaa nneellllaa ppooeessiiaa ppaattttrriioottiiccaa ddii MMiihhaaii EEmmiinneessccuu, in Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M.
Zerilli (coord.), LLaa rriicceerrccaa aannttrrooppoollooggiiccaa iinn RRoommaanniiaa.. PPrroossppeettttiivvee ssttoorriicchhee eett eettnnooggrraaffiicchhee, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2003. A coordonat volume [tiin]ifice (MMiihhaaii EEmmiinneessccuu,, SSccrriissoorrii.. EExxeerrccii]]iiii
ddee lleeccttuurr\\, 2004, cu Monica Columban), a tradus din literatura de specialitate (Charles Mauron, DDee llaa
mmeettaaffoorreellee oobbsseeddaannttee llaa mmiittuull ppeerrssoonnaall, traducere în colaborare cu Raluca Lupu, 2001), a îngrijit edi]ii
critice (Ioana Em. Petrescu, SSttuuddiiii ddee lliitteerraattuurr\\ rroommâânn\\ [[ii ccoommppaarraatt\\,, 2005), a alc\tuit dic]ionare în
colaborare (WWhhoo’’ss WWhhoo in CCoonntteemmppoorraarryy WWoommeenn’’ss WWrriittiinngg, J. Eldridge Miller (coord.), London & New
York, Routledge, 2001), a publicat studii importante în reviste de specialitate (CNCSIS, ISI) recente
(2000 – 2004). Cu proz\ îns\ „debuteaz\” acum.

~
n loc de orice explica]ii: Am
f\cut parte, în anii 1999-
2000, din prima genera]ie
de bursieri guvernamentali

„Vasile Pîrvan”, la Accademia
român\ din Roma. Profesorul
Marian Papahagi, pe-atunci
director al Accademiei,
resuscitase {coala Român\ de
acolo [i murise, apoi, cu dou\
zile înainte de sosirea
bursierilor. Plecam, în ianuarie
1999, dintr-un Bucure[ti spre
care se îndreptau minerii, c\tre
o Rom\ absolut necunoscut\.
Aveam s\ locuiesc, îns\, nu „în
Roma”, ci în intermundiul
Accademiei di Romania, unde
dispari]ia Directorului punea
sub semnul întreb\rii toate
construc]iile sale institu]ionale.
Paginile de fa]\ sînt un
fragment din jurnalul acelui
purgatoriu (foarte) românesc,
în[urubat în inima Romei.
Consider, pîn\ ast\zi, c\ mi-a
fost dat s\ tr\iesc un concentrat
alegorizabil al tranzi]iei
române[ti. Un erzatz de patrie
nostalgic, mediocru, b\nuitor,
rezistent la schimbare, îmbîcsit,
reclamagiu, dureros, balansînd
între Kafka, Orwell [i Caragiale.
I-am purtat ani de zile urmele în
mine, ca pe o boal\. De[i am
frecvente colabor\ri
profesionale cu universit\]i
italiene, nu a[ mai locui acolo
niciodat\.

C ine î[i mai aminte[te de ma[inile de scris din vremea lui Ceau[escu are
ce povesti nepo]ilor. Grele, misterioase, ambalate în cutii ovale sau
dreptunghiulare cu mîner de piele [i încuietoare de fier, ce te duceau cu
gîndul la servietele lui James Bond din anii ’60 (varianta Sean Connery).

Pentru majoritatea copiilor, primul contact cu obiectul misterios al lui Bond avea
loc prin clasa a doua sau a treia. Intrai smerit la secretariat, str\lucind în costumul
de tergal bleumarin [i, în timp ce a[teptai s\-]i fie verificat\ cravata de pionier
sau s\ ]i se pun\ o semn\tur\ pe carnetul de note, te doborau bubuiturile metalice
ale clapelor. Zgomotele veneau din ni[te ma[in\rii de culoare incert\ (mu[tar,
oranj închis sau c\c\niu aprins), pe care degetele puternice ale secretarelor b\teau
o decizie UTC sau o hot\rîre de consiliu profesoral. Ie[eai de acolo blînd, mitraliat,
ca dup\ o audi]ie la cor.
Care avea norocul unor p\rin]i profesori, medici sau scriitori se trezea cu ma[in\ria
acas\. Era o voluptate s\-i deschizi carcasa de lemn sau înveli[ul din piele cartonat\
[i, tr\gînd de clapeta metalic\, s\-i vezi str\lucirile negre ale tastelor.
În\untru, mai g\seai o cîrp\ moale, alb\ sau bleu, care ascundea dou\ [urubelni]e
minuscule, cît jum\tate de creion. Nu te-atingeai de ele, doar mîinile experte
ale tat\lui se puteau scufunda în spa]iul infim dintre taste, pentru a-l [terge de
praf sau a-i strînge un [urub ascuns. 
O dat\ pe an, obiectele grele [i misterioase se-aliniau, pentru a da raportul
Partidului. Continentaluri interbelice sau Consuluri trecute prin prim\vara
de la Praga luau pozi]ie de drep]i în fa]a Mili]iei [i-a Securit\]ii. Fiecare font
era b\tut de dou\ ori pe-o foaie de hîrtie, apoi la fel, pe-o a doua foaie. P\rin]ii
mergeau la Mili]ie [i, sub semn\tur\, depuneau foile sub privirea atent\ a
ofi]erilor. Nici o ma[in\ de scris nu sem\na cu alta. Dac\ se întîmpla ca
mai mult\ lume s\ aib\ acela[i model, securi[tii î]i luau ma[ina [i-i deformau
unul sau mai multe fonturi, s\-i poat\ recunoa[te scrisul. Te pomeneai
astfel cu metalul strîmbat pe c\ciuli]a lui \ sau cu o-ul spart milimetric,
ca un covrig din care mu[case un cîine. A[a sc\pau mai-marii epocii de
pericolul manifestelor anti-comuniste: dac\-]i trecea prin minte s\ le ba]i
la ma[in\, te recuno[teau dup\ amprentele fonturilor. {i, evident, ajungeai
dup\ gratii.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 38 de ani [i este lector doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti. Specializat
în teorie  cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a comunismului românesc.
Romancier prin voca]ie, instinct [i pl\cerea de a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu,
Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura Polirom, 2006).
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grupul editorial corint

S uccesul unui job de PR ]ine în primul rînd de cuno[tin]e.
Trebuie s\ cuno[ti persoanele potrivite [i neap\rat s\
p\strezi leg\tura cu ele. Un prieten, PR [i el, îmi spunea
c\ meseria noastr\ nu se termin\ la sfîr[itul programului;

[i mare dreptate avea... A[ min]i dac\ a[ afirma c\ acest  job nu are
gradul lui de dificultate, îns\ dac\ munce[ti cu pasiune [i e[ti
optimist, aproape c\ nici nu observi p\r]ile grele.
Trebuie îns\ s\ te implici la maximum, s\ [tii s\ ascul]i, dar în
acela[i timp s\-i faci pe ceilal]i s\ te asculte. Eu îmi doresc s\ înv\]
ceva din fiecare întîlnire, pentru a putea aprecia lucrurile cu
adev\rat valoroase, în speran]a c\ într-o zi voi deveni [i eu o
persoan\ de valoare.
A[a c\ nu [tiu cum au început al]ii, îns\ eu, dup\ bacalaureat, am
avut de ales între Facultatea de Geografie (pentru c\ în timpul
liceului eram olimpic\ la aceast\ frumoas\ materie, acum nici nu-mi
vine s\ cred, dar…), Facultatea de Limbi Str\ine (eram, [i din fericire
înc\ mai sînt, fascinat\ de limbile str\ine – cred c\ mo[tenesc
aceast\ pasiune de la tat\l meu) [i Facultatea de Drept.
Sincer, nu mai [tiu de ce m-am oprit la ultima variant\, dar a[a a fost
s\ fie. Cred c\ îmi pl\cea ideea de meserie liberal\. Facultatea în sine
a fost o experien]\ foarte pl\cut\, îns\ anii de practic\ m-au ajutat s\
cunosc mult mai bine realitatea.
A[adar, totul a pornit de la dezam\girea l\sat\ de anii de practic\, trei
la num\r, presta]i în sistemul juridic român. La început, ca la toate
începuturile de altfel, mi s-a p\rut ceva extraordinar, dar cu timpul am
dat de gustul am\rui care nu a f\cut decît s\ m\ ajute s\ m\ îndrept spre
cu totul altceva, chiar dac\ petrecusem patru ani într-o facultate de drept
a c\rei finalitate fireasc\ ar fi fost un job de avocat, notar, judec\tor sau
procuror.
A[a c\ dup\ terminarea facult\]ii m-am angajat ca Asistent de Marketing &
PR la reprezentan]a din România a uneia dintre cele mai cunoscute
televiziuni pentru copii din lume – JETIX (cunoscut\ anterior ca FOX KIDS).
Acest  job a fost pentru mine o a doua [coal\.
În cadrul firmei care se ocup\ de PR-ul [i Marketingul pentru Jetix în România
am crescut [i am înv\]at totul. Am avut marele noroc s\ lucrez al\turi de o
persoan\ deosebit\ care mi-a fost în acela[i timp [i [ef\ [i prieten\.
Astfel am avut ocazia s\ cunosc foarte multe persoane interesante. Mi-a pl\cut
foarte mult noua lume în care tocmai intrasem. M\ sim]eam ca într-o gelaterie,
iar eu sînt înnebunit\ dup\ înghe]at\.
Acum lucrez ca PR Manager în cadrul Grupului Editorial Corint. Acest grup
editorial se num\r\ de mai bine de 5 ani printre liderii de pia]\ în segmentul
educa]ional, situîndu-se printre primele 3 mari grupuri editoriale din România. 
Anul 2006 a însemnat o diversificare semnificativ\ în sfera literaturii pentru copii [i
adolescen]i prin Editura Corint Junior [i în beletristica contemporan\ prin Editura
Leda. Astfel, îmbun\t\]irea imaginii a venit din alegerea titlurilor, din portofoliul
m\rit [i diversificat, din campanii media [i retail [i nu în ultimul rînd din accentuarea
a ceea ce se nume[te branded publishing: Ice Age cu care s-a spart ghea]a, Spider-Man,
Superman, X-Men [i, mai nou, Warcraft [i Totally Spies/ Spioanele. Iar la Leda, prin
aducerea în aten]ia cititorilor a unor nume extrem de apreciate în str\in\tate ca: Zadie
Smith, Kate Atkinson, Margaret Atwood, Don DeLillo [i, nu în ultimul rînd, Dos Passos.
Îmbun\t\]irea imaginii s-a produs în primul rînd printr-un plan editorial mai elaborat, mai
adaptat cerin]elor pie]ei [i care a exploatat mai bine poten]ialul acesteia. 
{i noile site-uri lansate: www.corintjunior.ro [i www.ledabooks.ro contribuie la o mai bun\
interac]iune cu cititorii - prin forum [i site-uri nominale ale celor mai importante titluri. 
A[adar pot s\ m\ laud c\ m-am al\turat lor într-un moment pe cît de dificil, pe atît de frumos. 

C iulesc urechile la tot ce înseamn\ protec]ie social\, subven]ie, subversiune cu finan]are public\. În
fiecare zi fac o plimbare mai special\ prin Victoriei, pe lîng\ Guvernul României. Foarte special\,
condimentat\ cu un miros intim de benzin\. 

E emanat de sticlu]a mea molotov din buzunarul de la piept, e singurul fel de a face fa]\ în acest loc nici r\u,
nici bun, de o mediocritate f\r\ fund. Am f\cut studii în Vest vreo doi ani, am citit pîn\ n-am mai putut din
în]elep]ii lumii dec\zute a Occidentului [i apoi a trebuit s\ aterizez înapoi în ]ar\. Nu sînt nici str\lucit, nici n-am
r\bdare s\ ling funduri în limbi str\ine. În plus, m-a [i ridicat poli]ia de vreo dou\ ori în timp ce m\ revoltam în
sprijinul tinerilor musulmani din suburbiile Parisului.

Un estic trebuie s\ fie cuminte [i civilizat. De aceea m-am întors acas\. Aici e de luptat mult [i de citit mai pu]in.
Intelectualii de aici laud\ proprietatea, laud\ liberalismul puternic, se laud\ între ei.

Eu n-am nimic. Pe vremea lui Cea[c\ a[ fi fost un element model, f\r\ absolut nimic, cu p\rin]i s\raci, cu un arbore
genealogic cu maxim 5-6 crengu]e, cu str\bunici anonimi. Aveam dosar beton. Acum n-am nimic. Am multe
facturi. {i trebuie s\ le pl\tesc pe toate pentru c\ n-am nimic. 

M-am lipit de un grup de b\ie]i cool [i de bani gata, frec\m podelele MNAC împreun\ cu arti[ti ultramoderni,
ne revolt\m, pream\rim ac]iunea pur\, anarhic\ [i cump\r\m haine în prostie de la un tip care fur\ numai
brand-uri adev\rate. 

Ne-am reapucat de citit Marx. Ne-am apucat s\ construim noi [ai[optul pe care p\rin]ii no[tri nu l-au mai f\cut
pentru c\ erau prea ocupa]i s\ stea la coad\. Recuper\m [i hippiotismul p\rin]ilor apuseni, cu mult\ iarb\ [i
sex haotic. O orgie î]i d\ m\car senza]ia de apartenen]\. O boal\ veneric\ î]i d\ [i mai acut sentimentul
comunit\]ii.

Sînt pe ultima sut\ [i singurul mod de a-mi rec\p\ta suflul este o plimbare cu un molotov pitit în interiorul
paltonului. Probabil sînt doar dependent de miros de benzin\. Îmi place s\ m\ plimb încet [i s\ a[tept cîte o
deversare de mer]ane negre cu girofar pentru a atinge orgasmul. A[ vrea s\ fim mai organiza]i. A[ vrea s\ fiu
o amenin]are real\. A[ vrea s\ pot pl\ti chirie dintr-un salariu de profesor.

Nu e corect cum gîndesc. M-am s\turat de evazioni[ti fiscal scuipînd bancnote verzi ca ni[te bolnavi de
bil\, m-am s\turat de evazioni[ti estetic scuipînd texte frumoase [i trase la fa]\. Nu am dreptul s\ nu fac
nimic. Nu am dreptul s\ stau aproape degeaba. {i atunci m\ plimb. O iau încet pe Victoriei, m\ opresc
lîng\ o gheret\, mai dau cîte o ]igar\ vreunui soldat disperat dup\ un fum.

O iau pe lîng\ Gr\dina Botanic\ spre Cotroceni. Am intrat o dat\ [i la un vernisaj al unui mare pictor
ling\u premiat de Pre[edinte. Aveam invita]ie [i nu mai aveam de mîncare. M-au controlat la intrare
mult. Nu eram cu molotov, dar eram cu acela[i palton cu miros de atac. M-au l\sat pîn\ la urm\.

Nu sînt ei de vin\. Eu sînt de vin\ c\ nu pot s\ am de mîncare sau cas\ sau ma[in\. C\ nu sînt în stare
s\-mi reduc cheltuielile, c\ nu pot s\ c\l\toresc, s-o frec cîte o lun\ la o caban\ de munte [i s\ citesc
numai Nabokov ca s\ m\ calmez, ca s\-mi vin\ s\ scriu [i s\ citesc despre fluturi. Eu sînt de vin\ [i
de aceea îmi place s\ fac pa[ii din ce în ce mai mici pe lîng\ Cotroceni sau Victoria.

Mi-am diversificat traseul. Opresc [i pe la sediile Romtelecom, Vodafone, Orange. Mai dau o fug\
[i pe la sediul Rompetrol. A[tept la Banca Na]ional\ s\ v\d cum iese Is\rescu. Îmi place c\ sînt ca
un paparazzo sufletesc. I-a[ fotografia cu un blitz puternic de hemoglobin\. Dar mi-i imprim
sub stern doar cu explozii controlate de adrenalin\. Unii stau cu o camer\ spînzurat\ de gît, eu
stau cu o sticl\ de [ampanie plin\ de benzin\ cu fitil în cap\t, cufundat\ în c\ptu[eala hainei,
printr-un buzunar rupt. 

Sînt aproape inofensiv. Pîn\ la urm\ voi g\si [i bani, [i destul\ mîncare. M\ voi plictisi [i de
perora]iile b\ie]ilor de bani gata pe care i-au purtat teni[ii la mod\ c\tre textul-ac]iune [i
lupta de clas\. Mai am a[a o mic\ gaur\ de dep\[it ca s\ ajung la complet inofensiv. O
mic\ gaur\ pe care, z\u, nu [tiu cu ce s-o umplu.

* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice asem\nare cu
persoane reale nu e întîmpl\toare. Numai c\ eu sînt cel care le compun m\rturiile,
momentele crude de sinceritate. Pentru c\ ei singuri n-o vor face niciodat\.

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 29 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri în RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo ttvv,
actualmente editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, ap\rut în 2006

la Editura Polirom.
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fuckinÕ clive

L -am cunoscut într-un blues-bar din or\[elul bavarez Bamberg. Era un b\rule] strîmt, unde pe o scen\ improvizat\ evoluau în fiecare sear\
tot felul de in[i care cîntau la chitar\ piese celebre blues, folk, rock sau country. El era singur, eu la fel [i, cum st\team unul lîng\ altul la o
mas\, am început s\ discut\m într-una din pauzele de cîntat. Omul mi-a cerut bricheta s\-[i aprind\ ]igara, eu i-am r\spuns în englez\ c\
poate s-o ia [i, dup\ ce [i-a aprins, a început s\ o studieze. Era o brichet\ banal\ Zippo, dar care, în locul unde de obicei e scris „Zippo”,

avea [tan]at „Jack Daniel Distillery, Lynchburg, USA”. Dup\ cum avea s\-mi spun\ apoi, îi atr\sesem de dinainte aten]ia pentru c\, spre deosebire
de ceilal]i nem]i de-acolo, nu aveam în fa]\ o halb\ de bere, ci un pahar de bourbon. Din întîmplare, chiar Jack Daniel’s.
Dup\ ce s-a uitat la brichet\, mi-a înapoiat-o [i m-a întrebat de unde sînt. M\ obi[nuisem cu întrebarea asta, dup\ atîta timp de stat în Germania, [i
m\ s\turasem de fe]ele pe care le f\ceau interlocutorii mei dup\ ce le spuneam c\ sînt din România, a[a c\ de data asta am plusat: „I’m from
China.” „No shit!”, îmi zise rîzînd [i ridic\ paharul s\ d\m noroc. „I’m not joking!”. „So you are from fuckin’ China!”. „Yes, from fuckin’ China!”. „Un-
fuckin’-believable!”. {i-am mai dat o dat\ noroc [i am golit paharele. „I’m from fuckin’ USA. Lynchburg, USA.”
Nu era din Lynchburg, dar era american [i se numea Clive. {i, dup\ cum aveam s\ v\d [i dup\ aceea, folosea cuvintele „shit” [i „fuck” – separat sau,
dup\ caz, combinate – cu o frecven]\ uluitoare.
Nu-mi mai amintesc mare lucru din ce-am vorbit în seara aceea. {tiu c\ am b\tut cîmpii despre muzicile pe care le ascultam, c\ vînam gre[elile
celui care se producea pe scen\ ([i atunci b\team victorio[i palma în stil gimme five), c\ am s\rb\torit înfr\]irea americano-chinez\ golind mai
multe pahare, [i c\, la sfîr[it, dup\ ce muzicantul se dusese de mult acas\ la el, am improvizat un jam-session de pomin\ cu instrumentele de pe
scen\. Eu mi-am luat inima-n din]i [i am pus mîna pe o chitar\, iar el s-a instalat la ni[te bongos. Chitara era pu]in dezacordat\, eu nu mai
repetasem de mult [i aveam degetele cam încleiate, el îns\ sus]inea destul de bine ritmul de blues.  Nu a ie[it cine [tie ce, dar, la cît de pili]i erau
to]i cei de fa]\ (inclusiv noi), improviza]ia a fost un succes. Ne-am desp\r]it la ie[irea din bar, nu înainte de a bate, euforici, palma. Gimme five!
A doua oar\ l-am întîlnit la biblioteca ora[ului – un loc luminos [i elegant, unde Clive, în ciuda ve[nicelor lui „shit” [i „fuck”, se potrivea foarte bine în
decor. Era, de altfel, [i familiarizat cu locul. Am început s\ vorbim despre ce c\r]i cite[te, mi-a enumerat ni[te autori despre care nu auzisem, pentru
ca, pîn\ la urm\, s\ ajungem la unul pe care-l [tiam [i eu: John Irving. {i am brodat vreo jum\tate de or\ pe marginea romanelor The WWorld AAccording
to GGarp [i The HHotel NNew HHampshire. Ne descoperiser\m o a doua pasiune comun\, pe lîng\ blues. Mi[to tipul!... Eram aproape fascinat de el.
L-am întrebat cu ce se ocup\ (între timp, îi zisesem [i eu ce-i cu mine). F\r\ s\-mi spun\ nimic, m-a tras în fa]a unui calculator pe unul din holurile
bibliotecii, s\-mi arate o pagin\ web. A deschis un site pe care trona, mare, o poz\ cu ni[te militari americani, pe scen\. „That’s me!”, mi-a zis,
ar\tînd înspre unul. M-am uitat mai bine la site: era despre o trup\ de hip-hop a solda]ilor americani din Irak. {tiam c\ la marginea ora[ului se afla
cea mai mare baz\ american\ din Europa [i c\ acolo erau adu[i militarii din Irak, dar nu-mi închipuisem c\ [i simpaticul Clive era din acel film. În
general, solda]ii americani puteau fi întîlni]i pe str\zile Bambergului numai în grupuri g\l\gioase [i be]i cri]\. Erau cu creierii pr\ji]i de r\zboi [i
nem]ii îi considerau pe to]i ni[te animale.
Dup\ ce mi-a ar\tat ni[te filmule]e cu trupa lui [i spectacole pe care le d\duse în Irak, omul mi-a pus [i cîteva care ar\tau scene de lupt\, cu insurgen]i
arabi cu arunc\toare de grenade, împu[ca]i în cap de luneti[ti. Am r\mas cu gura c\scat\. „Do you think  we are fuckin’ sadistic? Let me show you
something.” {i, pîn\ s\ m\ dezmeticesc, a dat dublu click pe un alt filmule] de pe site. Înregistrarea unei decapit\ri, necenzurat\. Prizonierul era un
asiatic [i, dup\ ce ni[te personaje mascate au citit ceva în arab\, probabil sentin]a, unul s-a repezit la el [i i-a t\iat scurt beregata. Corpul s-a zb\tut
pu]in, apoi a r\mas cu fa]a în sus, iar camera s-a concentrat pe t\ietura de la gît. De acolo, printre bolboroselile sîngelui, se auzea ritmic, la fiecare
respira]ie, un soi de gui]at.
{tiam c\ exist\ pe internet filme cu decapit\ri din Irak, dar niciodat\ nu mi-am dorit s\ v\d a[a ceva. Acum fusesem luat pe nepreg\tite [i m-am sim]it
ca un pu[ti abuzat sexual. O realitate stranie [i de o extrem\ violen]\, de care nu avusesem habar, n\v\lise brusc în via]a mea.
M-am desp\r]it de Clive mai beat ca la prima noastr\ întîlnire [i nu l-am mai v\zut niciodat\ de-atunci. O vreme, am evitat [i blues-barul cu pricina.
De gui]\turile asiaticului, în schimb, care mi-au r\sunat în urechi mult timp dup\ aceea, n-am avut cum s\ scap.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 38 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a.,
iar în prezent este redactor la DDiilleemmaa vveecchhee [i redactor-[ef la suplimentul MMeeddiiaa&&CCuullttuurr\\ al ziarului CCoottiiddiiaannuull. A debutat în 1995 în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este
coordonatorul antologiei de publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i LLuummiinnii]]aa,, mmoonn
aammoouurr (2006).

cezar paul -b`descu

elena dr`ghici

A m citit pentru prima dat\ despre Grammatron pe cd-ul Luciei Simona Dinescu intitulat: Aspecte
mediale aale iimaginii ddigitale. Cd-ul este o foarte bun\ surs\ de informa]ii despre tot ceea ce înseamn\
cultura digital\. Pornind de la „rela]ia text-imagine”, defini]ia conceptului de hypermedia  [i „raportul
art\/cultur\-[tiin]\/tehnologie”, autoarea î[i propune s\ familiarizeze oamenii cu noile concepte

media. Dar nu cd-ul Luciei Simona Dinescu este subiectul articolului de fa]\, ci proiectul Grammatron. Dup\ cum
spuneam la început, mai întîi am citit despre el [i de abia apoi am intrat pe pagina de Internet s\ v\d exact despre
ce e vorba. Chiar dac\ unii ar putea considera astfel de manifest\ri artistice drept efemere [i destul de simpliste/banale
(pentru c\ au la baz\ existen]a/apari]ia link-ului [i atît), eu am vrut s\ fac acest proiect mai cunoscut decît este.
De ce? Pentru c\ este necesar\ o mai bun\ identificare a noilor forme de literatur\, fie c\ aceste forme sînt respinse
sau consim]ite.
Autorul se nume[te Mark Amerika. Este artist [i profesor de istoria artei la University of Colorado. A publicat volumele
The KKafka CChronicles [i Sexual BBlood, apoi a început s\ se preocupe de rela]ia dintre text (literatur\) [i noile media.
Astfel apare Grammatronul. Lucrarea face parte dintr-o trilogie, celelalte dou\ componente sînt: Phon:e:me [i
Filmtext.
Acest proiect a fost expus în muzee interna]ionale [i la festivaluri precum Ars Electronica sau The International
Symposium for Electronic Art. În anul 2000 a putut fi privit la Whitney Biennal of American Art.
Mai exact, ce este Grammatronul: este o lucrare literar\ în care se îmbin\ textul, imaginea (static\ sau animat\)
[i muzica. Con]ine 2000 de link-uri, peste 1.200 de pagini [i 40 de minute de soundtrack original. Este genul
de text interactiv. Lectura este posibil\ numai în fa]a calculatorului. Lectorului îi sînt oferite trasee de lectur\,
adic\ fiecare pagin\ con]ine cel pu]in un link care ghideaz\ cititorul. Sînt, bineîn]eles, pagini care con]in mai
multe link-uri. Fiecare link este reprezentativ pentru ce urmeaz\ s\ citim. De exemplu în link-ul intitulat
home vom g\si detalii despre casa personajului [.a.m.d.
Este o poveste despre cyberspace, despre via]a real\ [i cea virtual\, despre sex într-o astfel de societate, despre
„goana dup\ «aurul» digital a marilor corpora]ii”. Personajul principal este Abe Golam (a[a se nume[te [i
prima parte a lucr\rii): „legendar info-[aman, cracker al codului vr\jitorului [i creator al Grammatronului
[i al Nanoscriptului (…). Sînt Abe Golam, un om b\trîn. Am condus un semn pîn\ la sfîr[itul drumului [i apoi
m-am pierdut. G\si]i-m\”. A[a începe Grammatronul. Apoi sîntem ghida]i în c\l\toria personajului în
c\utarea unei vechi iubite, Chyntia.
O alt\ parte important\ a lucr\rii o constituie „con[tiin]a hypertextual\” (hypertextual counsciousness),
care este suportul teoretic pentru cititor. Aici sînt explicate concepte precum: „naratorul cyborg din
viitorului imediat”, „folosirea con[tiin]ei hypertextuale pentru a investiga posibilit\]ile limbajului [i
ale experien]ei narative”, „ma[ina de scris”, „posibilit\]i alternative de lectur\” etc. {i în aceast\
parte explicativ\ navig\m prin text tot prin intermediul link-urilor: I llink ttherefore II aam..
Imaginea joac\ un rol important. Prima imagine care apare este animat\ de lumini, umbre [i
litere, fiind chiar „Grammatronul, ma[ina scrierii inventat\ de Abe Golam”.
Pe de alt\ parte, acest proiect este [i un alt mod de abordare a literaturii, o alternativ\ la
c\r]ile tradi]ionale, care ilustreaz\ perfect conceptul de e-book sau é-criture. La
momentul apari]iei, proiectul a fost un mare succes, motiv pentru care au mai ap\rut [i
urm\toarele dou\ p\r]i.
Grammatron este un exemplu despre cum vom citi.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii, 22 de ani, student\ în anul IV la Facultatea de Litere din Bucure[ti, colaboreaz\ în calitate de
fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii.
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\n curs de traducere la Editura Polirom
Traducerea din limba englez` de Mircea Pric j̀an

„„L
a o s\pt\mîn\ dup\ înmormîntarea casieri]ei, pe cînd conduceam
noaptea de-a lungul perimetrului vestic al aeroportului, Vaughan
vir\ pe marginea drumului [i lovi un uria[ cîine corcit. Impactul cu
corpul lui, ca lovitura unui ciocan capitonat, [i ploaia de sticl\

din momentul cînd acesta trecu peste acoperi[, m-au convins c\ vom
muri într-un accident de ma[in\. Vaughan nici m\car n-a oprit. L-am
privit cum accelereaz\ mai departe, cu fa]a plin\ de cicatrice ]inut\ aproape
de parbrizul spart, înl\turîndu-[i cu furie m\rgelele de sticl\ mat\ de pe
obraji. Deja actele sale de violen]\ deveniser\ atît de aleatorii, încît eu nu
mai eram decît un spectator captiv. {i totu[i, în diminea]a urm\toare, pe
acoperi[ul parc\rii aeroportului unde-am abandonat ma[ina, Vaughan
mi-a ar\tat cu calm adînciturile mari din capot\ [i acoperi[. Se uita cu
ochi mari la o curs\ de pasageri plin\ cu turi[ti cum se ridica spre cer la vest,
cu fa]a-i p\mîntie schimonosit\ ca a unui copil
vis\tor. Adînciturile lungi [i triunghiulare din
caroserie se formaser\ la moartea unei creaturi
necunoscute, identitatea ei evanescent\ fiind
abstractizat\ în termenii geometriei acelui
vehicul. Cît de misterioase ar fi fost propriile
noastre mor]i? Dar cele ale oamenilor celebri
[i puternici?
Pîn\ [i aceast\ prim\ moarte p\rea timid\ în
compara]ie cu celelalte la care luase parte
Vaughan, dar [i cu acelea imaginare care-i
umpleau mintea. Încercînd s\ se întreac\
pe sine, Vaughan gîndise un almanah îngrozitor
al dezastrelor automobilistice imaginare [i-al
r\nilor nebune[ti – pl\mînii oamenilor în
vîrst\ în]epa]i de mînere, piepturile femeilor
tinere str\punse de coloane de direc]ie, obrajii
tinerilor chipe[i g\uri]i de încuietoarele
cromate ale trapelor. Pentru el, aceste r\ni
erau cheia unei noi sexualit\]i n\scute din-
tr-o tehnologie pervers\. Imaginile acestor
r\ni atîrnau în galeria min]ii sale ca ni[te
exponate în muzeul unei m\cel\rii.
Gîndindu-m\ acum la Vaughan, cum se îneca
în propriu-i sînge sub girofarurile poli]iei,
mi-amamintit nenum\ratele dezastre imaginare
pe care le-a descris pe cînd ne plimbam
împreun\ de-a lungul [oselelor de la aeroport.
Visa la limuzine ambasadoriale izbindu-se de
rezervoare cu butan, producînd explozii, la
taxiuri pline cu odoarele celebrit\]ilor lovin-
du-se frontal sub vitrinele luminoase ale
supermagazinelor pustii. Visa la fra]i [i surori
înstr\ina]i, întîlnindu-se din întîmplare în
ciocniri inevitabile pe drumurile de acces ale
uzinelor petrochimice, incestul lor incon[tient
devenind explicit în acea lovire de metal pe
metal, în hemoragiile ]esuturilor lor cerebrale
înflorind sub camerele de compresie acoperite
cu aluminiu [i sub vasele de reac]ie. Vaughan
î[i imaginase masive tampon\ri dintre du[mani
pe via]\, mor]i n\scute din ur\ oficiate de
carburantul arzînd în [an]urile de pe marginea
drumului, vopseaua fierbînd în lumina fad\
a dup\-amiezii din ora[ele de provincie.
Vizualizase ciocnirile specializate ale criminalilor
evada]i, ale recep]ionerelor de hotel ie[ite
din serviciu, blocate între volanele [i poalele
aman]ilor lor pe cînd îi masturbau. Se gîndise
la accidentele cuplurilor aflate în luna de
miere, r\mînînd împreun\ dup\ impactul cu
unit\]ile posterioare de suspensie ale
autocisternelor cu zah\r sc\pate de sub control.
Se gîndise la ciocnirile stili[tilor auto, cele mai
abstracte mor]i posibile, r\ni]i în propriile
ma[ini împreun\ cu laborante promiscue.
Vaughan elaborase nesfîr[ite varia]iuni ale

acestor ciocniri, gîndindu-se mai întîi la o
repeti]ie a coliziunilor frontale: un molestator
de copii [i un doctor prea obosit de munc\
reconstituindu-[i mor]ile mai întîi într-o
coliziune frontal\ [i apoi într-o capotare;
prostituata care s-a l\sat de meserie zdrobin-
du-se într-un parapet de ciment al autostr\zii,
cu corpu-i supraponderal aruncat prin parbrizul
spart, cu pelvisul menopauzal sfîrtecat de

sigla cromat\ de pe capot\. La ceas de sear\, sîngele ei ar traversa cimentul
albit al terasamentului, bîntuind pe veci mintea unui poli]ist tehnician care-i
purtase buc\]ile cadavrului într-un lin]oliu de plastic galben. Din cînd în
cînd, Vaughan o vedea lovit\ de-un camion care d\dea cu spatele într-o
zon\ de alimentare de pe autostrad\, zdrobit\ de portiera propriei
ma[ini pe cînd se apleca s\-[i dezlege pantoful drept, contururile
corpului fiindu-i îngropate în structura însîngerat\ a panoului portierei.
O vedea azvîrlit\ printre balustradele podului rutier [i murind a[a cum
Vaughan însu[i avea s\ moar\ mai tîrziu, plonjînd prin acoperi[ul unui
autocar al liniilor aeriene, cu înc\rc\tura lui de destina]ii fericite multiplicat\
de moartea acelei femei mioape, de vîrst\ mijlocie. O vedea lovit\ de-un
taxi în vitez\ pe cînd cobora din ma[in\ ca s\ se u[ureze într-o latrin\ de
pe marginea drumului, cu corpul aruncat în rotire prin aer pe-o distan]\ de

treizeci de metri într-o ploaie de urin\ [i sînge.
M\ gîndesc acum la celelalte accidente pe
care ni le-am imaginat, mor]i absurde ale
celor r\ni]i, schilodi]i [i suferinzi. M\ gîndesc
la ciocnirile psihopa]ilor, accidente neverosimile
puse în aplicare cu venin [i dezgust fa]\ de
sine, crîncene coliziuni multiple executate
seara cu ma[ini furate pe autostr\zile pline
de func]ionari obosi]i. M\ gîndesc la accidentele
absurde ale gospodinelor neurastenice care
se întorc de la clinica de boli venerice, lovind
ma[ini parcate pe [oselele de la periferie. M\
gîndesc la ciocnirile schizofrenicilor surescita]i
intrînd frontal în furgonetele de la cur\]\torii
sta]ionate pe str\zi cu sens unic; la maniaco-
depresivi zdrobi]i cînd f\ceau inutile întoarceri
de o sut\ optzeci de grade pe drumurile de
acces spre autostrad\; la paranoici lipsi]i de
noroc intrînd cu toat\ viteza în zidurile de
c\r\mid\ de la cap\tul unor necunoscute
str\zi înfundate; la infirmiere-[efe sadice
decapitate în ciocniri inverse la intersec]ii
complexe; la lesbiene administratoare de
supermagazine murind în fl\c\ri în caroseriile
pr\bu[ite ale ma[inu]elor lor în fa]a ochilor
stoici ai pompierilor de vîrst\ mijlocie; la copii
auti[ti zdrobi]i în tampon\ri, cu ochii mai
pu]in goi în moarte; la autobuze pline cu
deficien]i mentali înecîndu-se stoic to]i laolalt\
în canalele industriale de pe marginea drumului.
Dup\ ultima sa încercare de a-mi ucide so]ia,
pe Catherine, mi-am dat seama c\ Vaughan
se retr\sese în cele din urm\ în propria-i minte.
În acest t\rîm supraluminat dominat de violen]\
[i tehnologie, el conducea acum pentru
totdeauna cu o sut\ [aizeci de kilometri la
or\ de-a lungul unei autostr\zi goale, trecînd
pe lîng\ sta]ii de alimentare pustii de la
marginea cîmpiilor întinse, a[teptînd venirea
unei singure ma[ini din sens opus. În mintea
sa, Vaughan vedea întreaga lume cum moare
într-un dezastru automobilistic simultan,
milioane de vehicule azvîrlite laolalt\ într-o
reuniune final\ de vintre ]î[nitoare [i freon.
Mi-amintesc prima mea coliziune minor\. A
avut loc într-o parcare pustie de hotel. Deranja]i
de-o patrul\ a poli]iei, ne for]aser\m s\ ducem
la cap\t un act sexual gr\bit. Dînd cu spatele
afar\ din parcare, am lovit un copac nemarcat.
Catherine mi-a vomitat peste scaun. Acea
balt\ de vom\ cu cheagurile ei de sînge ca
ni[te rubine lichide, la fel de vîscoas\ [i de
discret\ ca orice ar fi produs Catherine,
înc\ mai con]ine pentru mine esen]a delirului
erotic al accidentului de ma[in\, mai excitant
decît mucusul ei rectal [i vaginal, la fel de
rafinat ca excrementul unei regine dintr-un
basm sau ca minusculii stropi de lichid care
se formaser\ lîng\ bulele lentilelor ei de
contact. În acea balt\ magic\, ridicîndu-i-se
din gît ca o rar\ tromb\ de fluid ]î[nind din
gura unui altar îndep\rtat [i misterios, 
mi-am v\zut propria reflexie, o oglind\ de
sînge, sperm\ [i vom\, distilat\ de-o gur\ ale
c\ror contururi cu doar cîteva minute în urm\
m\ tr\seser\ cu fermitate de penis.”

P
rozatorul britanic J. G. Ballard
(n. 1930) devine cunoscut odat\ cu
al doilea roman al s\u, de factur\
science-fiction, TThhee DDrroowwnneedd

WWoorrlldd (1962), care îl apropie de mi[carea
New Wave. Dup\ moartea so]iei sale, în
1964, Ballard începe s\ scrie la volumul de
proz\ scurt\ TThhee AAttrroocciittyy EExxhhiibbiittiioonn, al
c\rei prim tiraj american a trebuit s\ fie
topit din cauza con]inutului controversat.
Acesta e momentul în care Ballard devine
cunoscut ca autor de proz\ literar\, mai
degrab\ decît de S.F. Una dintre povestirile
incluse în acest volum, CCrraasshh!!, continu\
prin romanul omonim (1973), care va fi
transpus pe pelicul\ de David Cronenberg.
Critica literar\ a stabilit genul proxim al
scrierilor lui Ballard ca fiind distopia, iar
unii comentatori l-au a[ezat între ini]iatorii
mi[c\rii cyberpunk. Urm\torul roman de
succes, EEmmppiirree ooff tthhee SSuunn, este distins cu
trei premii prestigioase în anul apari]iei -
BBooookkeerr PPrriizzee ffoorr FFiiccttiioonn (nominalizare),
GGuuaarrddiiaann FFiiccttiioonn PPrriizzee [i JJaammeess TTaaiitt BBllaacckk
MMeemmoorriiaall, [i va fi ulterior ecranizat în regia
lui Steven Spielberg. 
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simona ppopescu 
Lucr`ri \\n vverde 
sau PPledoaria mmea ppentru ppoezie
Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 2006, 325 p. 

Mintea [i inima
(Despre autenticitate & sinceritate)
Atîta am sucit în minte povestea asta, prieteni...
Atîta despre cele dou\ c\i (calea lui Wordsworth sau cea a lui Coleridge)...
Pîn\ cînd într-o zi v\zui un mincinos [i-un tic\los gr\ind cu patos
despre acela[i lucru (acela[i lucru?).
Vorbea el, pref\cutul, cu dezinvoltur\ despre...
„sinceritatea în literatur\”,
despre poezia care trebuie s\ fie via]\
despre alergia lui la livresc, intelect [i gîndire
despre poezia „cu suferin]\” [i cu „nefericire”
(pe care el a înv\]at a[a de bine s\ le administreze...
are pentru asta [i-o cutie cu metafore în mai multe viteze).
Din a]a groas\-a disper\rii-exhib\rii lucreaz\ [i domni[oara
picior peste picior la al s\u
Macrameu Depresiv,
Fakevopsitnegrucioar\ (ci pune-i poezia lui Enzesberger
pe policioar\, la subsol1).

Privind aceast\ creatur\ ce din incultur\ tot fîlfîia cuvinte,
le tot scotea [i iar
b\ga în gur\... – „anti-intelectualism”, „contra-cultur\” – 
mi s-a f\cut o tîr[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\....
{i-am început atunci s\ recit (r\t\cit!) un Hymn to Intellectual Beauty
s\ vorbesc despre Shelley [i despre Baudelaire [i-ale sale Paradisuri mon,
cher, despre cel select
intelect, despre poezia care e
o FORM| DE INTELIGEN}|2

despre Charles d’Orléans, prin] [i poet
(Dedens mon Livre de Pensée,
J’ay trouvé escripvant mon cueur...?)
despre Novalis3

despre Bacovia bunul4

care a zis: „Citesc pe to]i, nu-mi place nici unul!”
despre Artaud [i cerebralitate (din corp!),
despre Duchamp [i cervelitate
despre latini, despre umorul lor, despre ce de chestii [tiau, ce
seriozitate
(meserie, m\i frate!)
despre Witz-ul romantic
despre-acel Poem on the growth of my own mind
despre „Creierul meu e mai vast decît cerul”
despre La otra sentimentalidad 5

despre „noua sensibilitate” [i „neue Privatheit”6,
despre faptul c\ lumea e mai mult decît cele dou\ culoare cu zgur\
pe care se-alearg\ separat – minte [i inim\! – 
(c\ f\r\ una din ele nu exist\ nici un fel de literatur\!)
despre faptul c\ poezia nu se face în gur\ chiar dac\ a zis-o Tzara7

despre inteligen]a materiei, cum zicea Schrödinger8 undeva
despre patetismul inteligen]ei, despre capul de miere9 [i
despre inteligen]a cald\, senzorial\
despre inteligen]a drept în inim\ (ca s\ parafrazez pe-o copil\10)...
despre Seng Can11

despre Dao:
„Dao este ceva neclar [i nedeslu[it.
Cît de neclar [i cît de nedeslu[it!
Iar în\untru sînt imagini.
Cît de nedeslu[it! Cît de neclar!
Iar în\untru sînt lucruri.
Cît de obscur! Cît de confuz!
Iar în\untru este for]a intelectual\.
Pentru c\ aceast\ for]\ este adev\rat\,
în\untru exist\ încredere.”
Pentru c\ aceast\ for]\ este adev\rat\.
S\-]i prive[ti mintea cu inima.
S\-]i prive[ti inima cu mintea ta!

noua literatur`........................................................................................februarie 2007.................................................................................................num`rul 4

__________
1 {i a[a mai departe... pîn\ la 77 (se cînt\ à la tembel!).
2 Alte motive care fac poe]ii s\ mint\, de Hans Magnus Enzesberger („... Deoarece disperatu-
lui – nu-i place s\ spun\/ «sînt disperat»”). 
3 „Arta poetic\ este probabil doar întrebuin]are arbitrar\ – activ\ – productiv\ a organelor
noastre [i poate c\ îns\[i gîndirea s\ nu fie cu mult altceva; a gîndi [i a face poezie ar fi, prin
urmare, tot una, c\ci în gîndire sim]urile folosesc bog\]ia impresiilor lor spre a ob]ine un nou
fel de impresii” (Fragmente).
4 Despre care cred unii c\ f\cea pozie precum zidul igrasie!
5 Volum de Garcia Montero, un ’80-ist spaniol. Tipu-i smart, vorbe[te despre „caracterul ideologic
al sentimentelor”, nu cade-n lilin, în sfumato (spumato!)... Mi-ar pl\cea/ s\ beau cu el o
cafea... (S.P.) 
6 Cum ziceau prin anii ’80 poe]ii germani din România, legend sensibilitatea de Privat [i
poezia de un soi de percep]ie natural\, inteligent\…
7 O zicea în r\sp\r,
ca un ra(s)p\r
de azi. (P.O.)
8 Erwin Schrödinger, fizician. (Erudi]ian)
9 Teorie despre intelect a lui Joseph Beuys, dac\ bine îmi amintesc....
10 Adela Greceanu, poet\. Ea zicea parc\ ceva despre „cunoa[terea drept în inim\”.
11 Lui i se atribuie un poem numit Xin Xin Ming – Tratatul despre credin]\ în minte („Dac\ lucrezi
asupra min]ii tale cu mintea,/ Cum po]i evita o mare confuzie?”)

Poezie f`r` poeticitate 
Matei Predescu, 
student la Filosofie

}}ii-aauu ppll\\ccuutt ffrraaggmmeenntteellee?? DDee ccee ddaa?? DDee ccee nnuu??
Pentru c\ m-ai întrebat de ce da sau de ce nu, o s\-]i r\spund
da [i nu. Mi-a pl\cut aerul de b\[c\lie al c\r]ii, dezinvoltura ei
extrem\, asta a[a, pentru omul din mine care nu e mereu pus pe
citit Kant [i Heidegger. Îns\ nu mi-a pl\cut libertinismul de acolo.
NNuu ccrreezzii cc\\ pprriinn aattiittuuddiinneeaa ddeezziinnvvoolltt\\ aauuttooaarreeaa îînncceeaarrcc\\ ss\\
ssuuggeerreezzee ssttaarreeaa ddee ssppiirriitt nneecceessaarr\\ îînn]]eelleeggeerriiii ppooeezziieeii??
Desigur c\ trebuia s\ ajungem aici. Ce este poezia? Sigur c\
autoarea asta încearc\, doar este o pledoarie pentru poezie [i
nu contest deloc aceast\ tentativ\ doar c\... este un semi-e[ec
tocmai pentru c\ nu reu[e[te s\ se ridice la miza acestei pledoarii,
adic\ s\ fie poetic\. Aici desigur c\ nu func]ioneaz\ defini]iile
(în sensul lor originar de de-finis, dare de limit\), poetul are voie
s\ fac\ orice în numele poeziei, doar c\ ceea ce face trebuie s\
fie totu[i poetic.

DDeeccii aacceeaasstt\\ pplleeddooaarriiee nnuu ]]ii ssee ppaarree eeaa îînnss\\[[ii ppooeezziiee îînn ssiinnee......
Am sc\pat de demonul defini]iei poeziei spre a da acum de demonul poeticului. Dac\ o poezie reu[e[te nu
printr-un fel de canon (precum ne înva]\ americanul Poe), ci prin poetic, cum ne d\m seama cînd sîntem
poetici, cînd tr\im, sim]im poetic? Ei uite, abia acum intr\m în dialectica aburoas\ preferat\ de poe]i, de
majoritatea litera]ilor de azi, a[a cum îi percep eu; dialectica cuvîntului cu de la sine putere: studentul îng\lat,
bodega spectral\, eul meu din iubita mea, chilo]ii iubitei mele care m\ trimit cu gîndul la atrocit\]ile din
Birmania, un ou fiert care seam\n\ cu Dali, cuvîntul, necuvîntul, expresia, impresia, [ia[amaideparte etc.
Poezia e bun\ dac\ e poetic\, iar poetic este... tot ce este poetic.
DDeeccii ee[[ttii îîmmppoottrriivvaa ccuulleeggeerriiii ppooeettiiccuulluuii ggaattaa eexxiisstteenntt îînn nnaattuurr\\ [[ii lliivvrraarreeaa lluuii uulltteerriiooaarr\\ îînnttrr-oo ccaarrttee??
Nu, nu sînt. Sînt împotriva poeziei care nu e poetic\, împotriva muzicii care nu e muzical\, împotriva filosofiei
care nu e filosofic\. Poate ar fi fost mai bine s\ purt\m discu]ia asta deja în\untrul c\r]ii sau în spiritul ei,
cum se face critica în genere (cu multe cuvinte [i pu]ine idei), nu dincoace de pragul ei epistemic în care
d\m de întreb\ri tari. Dar eu am încercat s\ evit dificult\]ile de întemeiere plasîndu-m\ direct dincolo de
pragul de care vorbesc. Am trecut intermitent prin cartea Simonei Popescu, c\ci altfel nu se poate citi aceast\
carte (sînt sigur c\ autoarea îns\[i ar recomanda un oricare alt stil de citit în afara celui discursiv, de la
stînga la dreapta) [i am avut mereu un sentiment de spate al blocului, sau de supermarket, dac\ vrei. Am
în]eles c\ nimeni nu mai cite[te acum Faust, c\ poezia a rupt contractul cu marile probleme, dar dac\ a
f\cut-o, îi cer m\car un parfum de budoar, chiar cea mai efemer\ intimitate cu un eventual sentiment, fie el
[i unul superficial.
CCee ppooee]]ii îî]]ii ppllaacc??
Totul începe cu Eminescu. Apoi Alecsandri, Goethe, Poe, N. St\nescu, Baudelaire, Ana Blandiana, Dimov,
Foar]\, dar [i unii poe]i recen]i precum Lavinia Brani[te, Mircea C\rt\rescu [.a.

Pagin\ realizat\ de 
GRUIA DRAGOMIR [i BOGDAN BOUREANU
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A m intrat [i am închis u[a dup\ noi pentru a ne izola fonic. Degeaba. Din alt\ camer\ înc\ se mai
auzea genericul emisiunii Din dragoste. Pe o canapea, printre casete [i cd-uri cu hip-hop, am deschis
reportofonul pentru a sta de vorb\ despre fragmente din  Lucr\ri în verde de Simona Popescu,
cu Horia Hentea - fost student al facult\]ii Spiru Haret, a schimbat foarte multe locuri de munc\

fiind influen]at de cartea FFaaccttoottuumm de Charles Bukowski, a cîntat hip-hop în mai multe trupe (OFDR, Terra -
276, Komplot sub Terra -276, Supa Human Crew etc.) sau singur, sub numele de scen\  NTCK sau Horia, a
scos primul album: Ardem case de discuri la HHaaddeess RReeccoorrddss, iar în prezent se preg\te[te s\ dea la Facultatea
de Psihologie. Iat\ ce s-a înregistrat:  

N-am în]eles. N-are coeren]\ textul. Mintea [i inima... Nu are continuitate. De exemplu aici începe o fraz\
despre doi, un tic\los [i un mincinos care cred gr\iesc cu patos, care vorbeau cu dezinvoltur\ despre... bine,
vorbeau prostii, adic\ nu credeau în ce zic ei. {i dup-aia o d\ cu a]a groas\-a disper\rii  [i a[a mai departe [i,
frate, io, aici la treaba cu macrameu depresiv, nu în]eleg... n-are nici o leg\tur\, deci io nu în]eleg. B\nuiesc
c\ tre’ s\ cuno[ti anumite chestii, tre’ s\... m\ rog, asta cre’ c\ e f\cut\ pentru un cenaclu, pentru un cerc închis.
Sunt ni[te glume, nu [tiu ce pot s\ zic. (Bunica lui, Doamna Pu[a, îl strig\ pentru a-l anun]a ca masa este
gata. U[a se întredeschide [i reportofonul înregistreaz\ vocea lui Mircea Radu care zice de dragoste. Revenim.)
Deci, mintea dac\ nu ]ine cont d\ inim\ degeaba e minte. Mie mi se pare c\ atunci devii fals, devii un mincinos
[i un tic\los, atunci cînd cu adev\rat mintea ta nu ]ine cont d\ inim\. A[a, da’ asta e o poezie? P\i ce poezie
e asta? P\i ce-am în]eles din texte, din ce fac [i io, o poezie trebuie s\ aib\ rim\. Da’… nu, stai, aici e gre[eala
mea, pentru c\ eu am în]eles c\ aici e un fel de eseu. Aaaa, e postmodernist\ sau modernist\ sau nou\...
A[a, [i pe pagina astalalt\ se gînde[te ea, domne, la toate gîndurile care i-au trecut ei prin minte: despre
Novalis, despre Bacovia – asta îmi place cum sun\: îi citesc pe to]i, nu-mi place nici unul. O d\ tare Bacovia.
Da, m\ rog la un moment dat o zice bine [i ea, acolo cu cele dou\ culoare de zgur\. Adic\ f\r\ minte [i inim\
nu exist\ nimic, mai ales art\. Asta e o chestie de inteligen]\ emo]ional\. Dac\ ai inteligen]\ emo]ional\, ai
cea mai tare inteligen]\. M\, poezia asta, dac\ po]i s\ o nume[ti poezie, e interesant\, are cîteva chestii,
ni[te fraze interesante. Pentru mine toat\ chestia asta e un fel de rebus, pentru c\ eu încerc s\ în]eleg. Da’
nu cred c-a[ rezista s\ citesc toat\ cartea. De Studenta Alina ce s\ zic? Deci, aici zice de o student\, Alina,
care la un moment dat nu mai avea chef de poe]i. Nu-i mai pl\ceau. {i-a umplut prea mult timp cu poe]i [i
cu astea în loc s\-[i vad\ de ale ei [i b\nuiesc c\ nu mai avea nici un interes fa]\ de a[a ceva. Poate c\, poate
c\. Cum ar veni, e vorba aia la care ajung to]i poe]ii [i to]i arti[tii: cei mai tari s`nt oamenii simpli [i oamenii
care... [i de aia zice c\ ruleaz\. Poate c\, poate c\. Deci pîn\ la urm\ [i poezia la via]\ se rezum\ [i c\ e liber\

s\ aleag\ dac\ vrea s\ n-o mai intereseze de treaba asta. {i Bodiu
\sta, poetul, cred c\ prinsese drag d\ Alina asta [i toat\ [mecheria
lui era în poezie [i nu i-a mai mers treaba cu poezia s\ o îmbîrlige
pe studenta asta. A[a, [i a devenit, cum s\ zic io, toat\ treaba a
devenit o himer\. {i omu’ pe m\sur\ ce ea se îndep\rta, el prindea
[i mai mult\ pasiune pentru ea. Aici, dac\ stau s\ m\ gîndesc, e
un fel de poezie de dragoste. E clar. 

C
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