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D e fiecare dat\ cînd m\ întîlnesc cu str\ini vorbitori
de limb\ român\ ([i am cunoscut deja dou\ serii
de viitori traduc\tori bursieri ai Institutului Cultural
Român) nu m\ pot opri s\ nu pun întrebarea,

umilitoare pentru noi, dar atît de fireasc\: ce v-a venit cu
româna? Unul dintre ei mi-a r\spuns la un moment dat c\ un
francez n-ar pune niciodat\ o asemenea întrebare [i deci c\
ar trebui s\ ne trat\m [i noi cumva acest reflex de umilin]\
se pare foarte p\gubos... R\spunsul lui con]ine o întors\tur\
foarte flatant\ pentru urechi române[ti, dar din p\cate r\mîne
o simpl\ amabilitate. Gradul de acoperire mondial\ a ideei

de „francez”, „limb\ francez\” etc. nu se poate compara sub nici
o form\ cu biata acoperire a românei. {i nu e vorba doar de un

abstract branding de ]ar\, ci de chestiuni m\surabile. Cîte c\r]i
române[ti traduse în str\in\tate, cî]i scriitori români intra]i în

con[tiin]a public\ interna]ional\? Mi se poate r\spunde c\ lucrurile
sînt la început [i e chiar un început promi]\tor. Mi se poate r\spunde

cu C\rt\rescu. Cu cei cî]iva tineri care au ie[it de curînd în afara
grani]elor. Iar eu a[ putea spune, la rîndul meu, c\, deocamdat\,

nu exist\ înc\ un boom al literaturii române. Înc\ nu avem un scriitor
român care s\ fi f\cut cu adev\rat un mare, foarte mare succes în afar\,

de public, de vînz\ri sau de critic\. {i m\ gîndesc în acest sens la scriitorii
reziden]i în România, pentru c\ cei integra]i în sisteme de promovare

occidentale au un alt regim [i nu pot fi cuantifica]i aici. Atunci cînd o s\
avem un asemenea exemplu, despre care s\ se vorbeasc\ a[a cum se

vorbe[te despre Nadia sau Hagi, atunci o s\ fie evident pentru toat\ lumea
[i scriitorul respectiv n-o s\ aib\ nevoie s\ fie ap\rat de un critic sau de altul.

Doar c\ deocamdat\ un asemenea eveniment fericit nu s-a întîmplat. 
Scriitorii în[i[i ar putea s\ fac\ ceva în acest sens? În afar\ de a înv\]a m\car

o limb\ str\in\ [i a în]elege c\ polite]ea [i punctualitatea sînt cîteodat\ necesare,
nu prea pot face mare lucru. Cel mai greu e s\ te promovezi pe tine însu]i [i chiar

[i cei mai dezinvol]i dintre noi ajung s\ în]eleag\ ce penibil e s\ vorbe[ti
despre tine sau, [i mai r\u, despre c\r]ile tale. Îi admir pe cei care pot s-o fac\, le

invidiez lipsa de sim] al ridicolului, dar m\ [i sperie un pic. Cred totu[i în
diviziunea muncii editorial-scriitorice[ti sau m\car în faptul c\ sînt roluri alternative,

pe care le juc\m în secven]e. Nu po]i face pentru cartea ta ce po]i face pentru cartea
altuia. 

Doar c\ în România, în lipsa unui sistem profesionist, nu ne putem baza pe rela]ii
neutre. Rela]iile intra-române[ti sînt sublime, dar atacate de virusul simpatie-antipatie.

Str\inii, traduc\tori sau editori, nu prea în]eleg mare lucru. Nu c\ în patriile lor totul ar fi curat
ca lacrima, dar în general exist\ o marj\ de obiectivitate, un nivel la care nu func]ioneaz\ absolut

relativizantul de gustibus, ci [i un pic de argumente estetice, ideologice, de form\ sau de con]inut,
ceva acolo, cît de cît explicabil. 

A[adar, poate c\ ar trebui s\ ne gîndim de dou\ ori cînd sîntem în fa]a „str\inului”. Pe cine
recomand\m. Cum ne recomand\m. Cum s\ ne asum\m dorin]a fireasc\ de a fi citi]i de ceilal]i. {i

apropo de dorin]a asta, nu mic\ mi-a fost mirarea s\ v\d c\ o avea [i autorul celebrelor „De la Nistru
pîn-la Tisa”. Dup\ ce i-a dat lec]ii de român\ Mitei Kremitz, Eminescu s-a ar\tat jignit de cei dou\ sute de

lei pe care doamna i-a oferit. Cu un gest tipic poeticesc, i-a rupt în buc\]ele [i i-a r\spuns: V-am înv\]at
române[te ca s\ pute]i citi poeziile mele!

v-am \nv`]at 
rom‰ne[te 

ca s` pute]i citi 
poeziile mele!

„F
ursecurile” mele îmi creeaz\, aici, un fel de jurnal. Observ asta recitind cele scrise pîn\ acum, în [ase
numere. Întîmpl\ri [i nedumeriri din propriul cotidian, teme care m\ atac\ [i asupresc uneori. Mi-am
g\sit rubrica, altfel spus. De fapt, m-a g\sit ea pe mine, ca s\ fiu sincer. Trebuie s\ recunosc c\, de
fiecare dat\ cînd sînt invitat s\-mi iau o rubric\, intru într-un fel de blocaj care, dac\ nu-mi creeaz\ nop]i

albe, m\car cîteva ore de culoarea asta tot îmi ofer\. 
Am început s\ scriu „la gazet\”, dac\ mi-e permis s\ zic a[a, dintr-o întîmplare. Un bun prieten scriitor, Radu

Pavel Gheo, coleg [i la revista în care m\ citi]i acum, renun]ase la rubrica pe care o avea într-un ziar ie[ean. Cum
cei de-acolo îi ceruser\ un înlocuitor, m-a recomandat. Asta se întîmpla cu vreo [apte-opt ani în urm\, dac\-mi
amintesc bine. „Ce [tii s\ faci?” „P\i... adic\? Eu scriu literatur\.” „Las\ literatura, c\ asta nu intereseaz\ pe nimeni.
Politic\ [tii?”. Cam a[a s-a purtat discu]ia. Nu  [tiam politic\. Urm\ream [i eu, ca tot omul, televizorul. Dar, cu
adînc\ ipocrizie, am dat din cap c\ da. {i m-am ales cu o rubric\ politic\. Surpriza a fost cînd am început s\
am reac]ii încurajatoare de la cititori.

Apoi, o revist\ cultural\, tot ie[ean\, la care lucram „în umbr\”, ca s\ zic a[a, adic\ ajutam la culegerea
textelor de la colaboratori, la aranjarea lor în pagin\ [.a.m.d., m-a somat s\-mi iau o rubric\. Pîn\ atunci scriam
rar acolo, doar cînd m\ bîntuia o idee. „Politic\?”, am gl\suit cu speran]\ în voce, dat fiind c\ deja aveam
confirm\ri în domeniu. „Hai, dom’le, sîntem revist\ de cultur\, ce naiba!”. Ok, politica ie[ea din discu]ie. M-am
apucat, dup\ multe ore albe, s\ fac un soi de critic\ literar\. Nu, gre[esc. Un soi de impresii literare – o
rubric\ în care am început s\ vînez veleitari [i pe care am intitulat-o: {i eei aau ffost pprin AArcadia. {i, spre
amuzamentul cititorilor [i al redactorilor revistei, d\deam num\r de num\r în cîte un om ce se visa scriitor
[i a[ternea poezele sau proz\ strîmb\ între copertele vreunei c\r]i publicate în cincizeci de exemplare.
Se amuzau unii de ironiile mele arogante, nu m\ amuzam îns\ eu. A[a c\ mi-am încheiat rubrica într-un
mod teribilist, cu o radere la propria-mi carte [i cu un autodenun]: sînt [i eu un veleitar pe-acolo,
deci s\ nu se supere pe mine cei pe care i-am luat pîn\ acum în t\rbac\. Plus o promisiune:
niciodat\ nu o s\ mai fac critic\ literar\ sau ceva asem\n\tor ei. M-a învins sistemul, ca s\-l citez
pe un fost pre[edinte.  

Ofertele au continuat. M-am trezit, o vreme, editorialist la un cotidian local. Timp de un an.
Am scris zilnic, tot mai convins c\ m\ pricep, pe teme politice. La un moment dat, patronii ziarului
la care lucram au cump\rat un alt cotidian local. Vreme de-o lun\, pentru c\ ambele
publica]ii ap\reau pe pia]\, m-am consacrat editorialului dublu: scriam în ambele p\r]i, zi
de zi, cu ardoare. Atacam în stînga [i-n dreapta politic\, de dou\ ori pe zi, din dou\ col]uri
de pagin\ diferite. Aproape c\ am f\cut carier\. Dac\ ar mai fi durat o vreme, cu
siguran]\ a[ fi ajuns s\ intru în polemic\, de la editorialist la editorialist, cu mine însumi.
E [i asta o experien]\ pe care pun pariu c\ nu mul]i o au. Din fericire pentru s\n\tatea
mea mintal\, unul dintre cele dou\ ziare a intrat în colaps. Apoi [i cel\lalt. {i mi-a r\mas,
pîn\ s\-mi revin complet, s\ m\ cert cu mine însumi prin cas\. 

Ca s\ concluzionez, dup\ atîtea rubrici (despre unele n-am mai apucat s\
scriu, din lipsa spa]iului – rubrican]ii [tiu despre ce vorbesc), m\ bucur s\ descop\r
aici, în  Noua lliteratur\, c\ pot s\ scriu despre mine. E o mare realizare, pe cuvînt.
Cît\ vreme am scris despre al]ii, mi-a fost permanent team\ s\ nu gre[esc,
s\ nu-i calomniez, s\ nu scriu neadev\ruri. Acum, m\car am lini[tea c\ n-o
s\ m\ dau singur în judecat\ dac\ o s\ descop\r c\ m-am autocalomniat.
De fapt, cine [tie? Orice experien]\ nou\ e plin\ de imprevizibil.  

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.
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Cum ss\ ssupravie]uie[ti 
f\r\ ss\ `̀nnebune[ti

Ana CChiri]oiu..: AAi sstat, ppractic, 99 aani îîn RRomâânia.. CContactul
t\u ccu mmediul rromâânesc aa ffost aatît dde ssurprinz\tor ssau
[ocant îîncît ss\ nnasc\ oo îîntreag\ ccarte?

Philip ÓÓ CCeallaigh: Nu cred c\ a fost ceva [ocant. Am locuit
în mai multe ]\ri [i am v\zut locuri mai la limit\ decît
România. Nu, nu a fost niciodat\ [ocant. Dar Bucure[tiul
e extrem, mai pu]in acum, dar dac\ vorbim de anii ’90 [i
pîn\ foarte recent de cartierele m\rgina[e. Iarna, cartierul
Titan este ceva extrem din punct de vedere vizual. Cred
c\ e unic în întreaga Europ\. Acum, c\ s-a schimbat, e mai
frumos, e amenajat, e schimbat... Nu e acela[i ora[ care a
fost cînd am scris cartea asta. Nu mai este valabil ca descriere,
e doar un document istoric.

Igor MMocanu: DDeci eeste [[i uun ddocument iistoric.. PPe ttine cce
te-aa iimpresionat lla cce aai vv\zut? PProbabil eerai aatent lla
comportamentul ooamenilor, [[i aai eexxtras dde aacolo mmici
segmente dde ccomportament.. 

Ph. ÓÓ CCh.: Nu a fost nimic gîndit în mod abstract. S-a întîmplat
s\ descriu ce v\d în jurul meu, chestii foarte banale care
se repet\ foarte mult. De mai multe ori eram stresat [i
enervat cînd scriam [i pentru c\ via]a mea nu mergea ca
lumea, am avut [i problemele mele. Dar eram înconjurat
de oameni cu alte probleme. {i nu e vorba de ce m-a [ocat,
ci mai mult de chestii care m-au enervat zi de zi. Sînt
ni[te chestii normale, care au un efect asupra oricui, nu
trebuie neap\rat s\ fii un str\in venit în România. A fost
mai degrab\ o chestiune despre cum s\ supravie]uie[ti
f\r\ s\ înnebune[ti.

A..C..: DDeci aavea ddreptate uun ccritic ccare [[i-aa iintitulat rrecenzia
la ccartea tta Another bad day in Bucharest?

Ph. ÓÓ CCh.: Da, poate avea, dar eu m-am descurcat.
Fiecare are strategiile lui. Fiecare are cîte o ceart\ în autobuz
cu cineva, strategia mea fost s\ m\ duc acas\ [i s\ scriu.
Dac\ î]i aminte[ti nuvela mea mai lung\, În ccartier, cred
c\ fiecare personaj de acolo caut\ o strategie, s\ se descurce,
s\ supravie]uiasc\ pentru o zi. Unul a mi[cat o plac\ de
beton, altul a scris ceva la calculator. Pentru mine nu e nici
o diferen]\ între cei doi. Fiecare a f\cut un gest pentru a
putea merge mai departe. 

A..C..: {{i aaceste ddetalii rreflect\, ss\ zzicem, uun ffel dde rregionalism
româânesc ssau nni[te ccazuri ggeneral-uumane pplasate îîntîmpl\tor
în RRomâânia?

Ph. ÓÓ CCh.: Cred c\ e ceva general-omenesc, altfel r\mîn
multe chestii scrise [i interesante pentru un an sau doi [i
pentru o anumit\ ]ar\, [i sînt chestii în care nu mai conteaz\
de unde e[ti. De exemplu, Cehov a scris despre Rusia, sînt
multe referin]e în cartea lui foarte importante pentru
oamenii de atunci, dar nu sînt numai astea, pentru c\ ele
nu mai conteaz\ ast\zi, pentru cei care sîntem. 

A ffost uun mmare nnoroc ss\ nnu rreu[esc iimediat,
s\ nnu mm\ ggîndesc lla nnimic 
în aafar\ dde sscrisul îîn ssine 

A..C..: AAi sscris ccartea aasta ppentru sstr\ini? PPentru rromââni?
Pentru ttine?

Ph. ÓÓ CCh.: Pentru mine. Dup\ doi ani renun]asem la
ideea de a fi publicat, am încetat s\ caut un agent. Ceea
ce a fost un lucru bun pentru scris, pentru c\ nu am mai
gîndit în termeni de publicare, cum s\ fac ca s\ plac cuiva.
A fost un mare noroc s\ nu reu[esc imediat, s\ nu m\
gîndesc la nimic în afar\ de scrisul în sine. 

A..C..: {{i, ddup\ cce aai tterminat dde sscris, aai îînceput ddin  nnou
s\ ccau]i uun eeditor?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu, a fost o întîmplare. Am fost nominalizat
pentru un premiu. Nu am cî[tigat prea mult, dar a fost
destul de mare [i am g\sit un agent. Cartea s-a vîndut
foarte repede.

A..C..: SSpuneai uundeva cc\ ttitlul ll-aa gg\sit eeditura?

Ph. ÓÓ CCh.: Da, dar eu am fost de acord. Îmi place titlul.

A..C..: AAm oo ccuriozitate mmai mmult llingvistic\.. DDe cce  whorehouse
[i nnu  brothel?

Ph. ÓÓ CCh.: NNotes ffrom aa tturkish bbrothel, Notes ffrom aa tturkish
whorehouse... Nu [tiu. „Whore” sun\ mai  grungie..., mai
urît, mai colorat. 

I..M..: CCartea ee [[i uun jjurnal dde cc\l\torie?

Ph. ÓÓ CCh.: Un jurnal de c\l\torie? Nu. E o singur\ nuvel\
acolo, am f\cut o plimbare spre Dun\re [i asta am scris
în jurnalul meu. Nu am inventat nimic. 

A..C..: DDar îîn aansamblul eei, ccartea nnu ee uun jjurnal dde cc\l\torie?
Tu ee[ti iirlandez, ttr\ie[ti îîn RRomâânia, aai mmai ffost pprin ccîteva
]\ri......

Ph. ÓÓ CCh.: Nu gîndesc problema în termenii unei c\l\torii.
Eu nu am c\l\torit propriu-zis. Am stat în mai multe locuri
[i am muncit, a trebuit s\ cî[tig bani.  Am f\cut munc\,

nu c\l\torie, iar munca este foarte repetitiv\ [i obositoare. 

I..M..: DDar ccum îî]i iimaginezi cc\ aar aar\ta oo nnuvel\, ssau oo ccarte,
scris\ dde uun rromâân ddespre IIrlanda?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu [tiu. Depinde de scriitor, dar am mai zis
asta într-un interviu pe care l-am dat în Irlanda. Am fost
întrebat de ce n-am scris despre Irlanda [i am r\spuns c\
p\rerea unui imigrant polonez ar fi la fel de valabil\. Acum
vin mul]i polonezi [i mai mul]i români în Irlanda [i
tr\iesc acolo, au o perspectiv\, de ce nu ar fi valabil\
perspectiva lor? Cei care fac acolo munca de jos o fac la fel
ca irlandezii acum 10 ani, ca genera]ia mea care a plecat
în State. {i, probabil, peste 10 ani va ap\rea în Polonia sau
în România o carte despre cineva care a fost în Irlanda. Da,
e perfect valabil.

A..C..: EExxist\ oo cculoare llocal\ îîn ccarte......

Ph. ÓÓ CCh.: Da, exist\ dar e limitat\, accidental\. Nu mi-am
propus-o. E necesar cînd scrii sau cînd faci un film, începi
cu o idee abstract\, dar nu po]i s\ o comunici f\r\ detalii
concrete. 

I..M..: {{i aatunci aai eexxtras aaceste ddetalii cconcrete ddin llumea
din jjurul tt\u......

Ph. ÓÓ CCh.: Da, a fost o problem\ estetic\. Cum func]ioneaz\
o povestire? Trebuie s\ fie ceva suficient de vizual, suficient
de real în timp [i spa]iu.

În oorice ssitua]ie ssocial\ îîncerc\m ss\ ffim
politico[i, ffacem ttot ffelul dde ccompromisuri,
dar sscrisul nnu ee oo ssitua]ie ssocial\

I..M..: SSe ppare cc\ aa ffunc]ionat nnu ssuficient dde vvizual, cci
româânesc dde vvizual, ppentru cc\ oo pparte ddintre ccititorii tt\i

s-aau iiritat ffoarte ttare, aau sspus „„A vvenit aacest iirlandez îîmpu]it
[i nne-aa bblasfemit (sic!) istoria nna]ional\”.. TTe-aa ssurprins
reac]ia aasta nna]ionalist\?

Ph. ÓÓ CCh.: Un pic. Dar asta e, am scos ceva pe pia]\, i-am
pus un titlu, în ziare se va tot scrie. Cei care scriu a[a, pe
forumuri, stau acas\ sau a[eza]i la birou [i nu [tiu ce s\
mai fac\ [i se apuc\ de comentat pe internet. E cald afar\,
asta e.

I..M..: CConteaz\ ttotu[i ppentru ttine [[i aaceast\ fform\ dde  feed-
back?

Ph. ÓÓ CCh.: Da, într-un fel conteaz\. E mai bine s\ fii ascultat
decît ignorat. Dar cînd scrii nu trebuie s\ te gînde[ti la asta.
Scrisul e o meserie singuratic\. Î]i compromi]i munca dac\
te gînde[ti la ce spun ceilal]i. E ceva care vine de la sine
[i trebuie s\ fii sincer cu tine, acolo nu mai min]i, nu te mai
prefaci. În orice situa]ie social\ încerc\m s\ fim politico[i,
facem tot felul de compromisuri, dar scrisul nu e o situa]ie
social\, nu e[ti domnul ambasador [i trebuie s\ cînt\re[ti
fiecare cuvînt. Nu, nu e a[a. Scrisul este un loc unde po]i
s\ spui adev\rul t\u. 

A..C..: {{i aatunci ccînd ee[ti ttu ssingur ccu llumea ppe ccare oo ccreezi,
ce aatitudine aai ffa]\ dde ppersonajele ttale? EE uuna ccritic\ ssau
una ssimpatetic\?

Ph. ÓÓ CCh.: Cred c\ sînt tot felul de personaje în cartea asta.
Uneori m\ identific cu ele, alteori îmi bat joc de ele. Depinde
de ce fel de nuvel\ e [i de stilul în care e scris\. Sînt acolo
nuvele-fars\ [i altele mai serioase.

A..C..: DDeci nnu ee nneap\rat oo aatitudine mmizantrop\ ffa]\ dde
lumea ddescris\?

Ph. ÓÓ CCh.: Tu ce crezi? Care a fost impresia ta? Au fost
anumite momente, nu?

A..C..: DDa, aau ffost uunele mmomente.. 

Ph. ÓÓ CCh.: E adev\rat, nu iubesc to]i oamenii, tot timpul
[i probabil c\ nici tu nu-i iube[ti cînd e[ti în autobuz. Fiecare
om are nevoie de un pic de spa]iu, iar nevoia asta intervine
[i în rela]iile apropiate cu oamenii – uneori nu putem s\
ne suport\m familia sau iubita. Sînt momente de ur\ chiar
[i între doi oameni care se iubesc. Asta e condi]ia noastr\.
Poate e un pic dur c\ e un fel de tabu pentru un personaj
masculin s\ se exprime într-un fel foarte dur despre o
femeie. Pe mine, eh, m\ doare-n p....

A..C..: AAi pprimit ccritici ddin pparte ffeministelor?

Ph. ÓÓ CCh.: Da, mai mult în spa]iul anglo-saxon decît aici.
Prima recenzie pe care am avut-o a fost oribil\.

I..M..: AAsta aar ffi [[i oo ddiferen]\ ddintre rreceptarea cc\r]ii ttale
în RRomâânia [[i rreceptarea eei ddin aalte sspa]ii?

Ph. ÓÓ CCh.: Aici înc\ nu exist\ o bun\ cultur\ a  political
corectness.

I..M..: AAi mmai rremarcat [[i aalte ddiferen]e? 

Ph. ÓÓ CCh.: Da. Acolo a fost primit\, poate, [i ca o chestie
exotic\. Aici oamenii sînt interesa]i de faptul c\ e descris
ceva foarte cunoscut lor, e vorba de pl\cerea de a recunoa[te
chestii. Pentru irlandezi a fost o lume pur fictiv\, o lume
exagerat\. Am folosit detalii de aici, dar asta nu cred c\
e foarte important. Sînt povestiri despre momente umane,
chestii care se întîmpl\ într-o rela]ie între oameni, iar
rela]iile sînt universale, pe care le po]i întîlni în Irlanda,
România sau în Irak. Poate pentru faptul c\ eram str\in
aici, n-am încercat s\ fiu nici contemporan [i nici local.

Îmi pplace ss\ ccunosc ooameni iinteresan]i, 
dar nnu [[tiu ddac\ sscriitorii 
sînt mmai iinteresan]i ddecît cceilal]i ooameni

A..C..: AAi oo ccarte aap\rut\, ddai iinterviuri, sse sscrie ddespre
tine –– tte ssim]i iintegrat îîn llumea lliterar\ rromââneasc\?

Ph. ÓÓ CCh.: Literar\ nu, pentru c\ nu cunosc pe nimeni [i
nici nu m\ intereseaz\ s\ cunosc. Îmi place s\ cunosc
oameni interesan]i, dar nu [tiu dac\ scriitorii sînt mai
interesan]i decît ceilal]i oameni. 

A..C..: AAtunci ccum tte pplasezi ttu ffa]\ dde sspa]iul lliterar rromâânesc?
Cum îîl vvezi? EE uun sspa]iu rrestrictiv, ee uun sspa]iu ggeneros?

Ph. ÓÓ CCh.: Chiar nu [tiu.

A..C..: NNu ccite[ti rreviste, cc\r]i rromââne[ti?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu prea. Probabil e vina mea, nu am experimentat
limba suficient de mult. Am renun]at s\ citesc ziare pentru
c\ îmi lua prea mult [i m\ enervau.

A..C..: ÎÎn IIrlanda cciteai zziare? DDe cce ssînt zziarele rromââne[ti
mai eenervante?

Ph. ÓÓ CCh.: Pentru c\ sînt de c\cat. Acum sînt un pic mai
bune, Cotidianul e a[a [i a[a, Academia CCa]avencu e ok,
dar aici nu exist\ un ziar foarte bun. Nu m\ uit la televizor,
nu ascult la radio, nu [tiu ce se întîmpl\ în ]ara asta.

Elena DDr\ghici: {{i ccum tte iinformezi?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu e atît de greu, s\ [tii .  Dac\ te ui]i  la
televizor o dat\ pe lun\ e suficient. 

I..M..: CCare ssînt ccei ccî]iva aautori rromââni ppe ccare sspuneai cc\
ai îîncercat ss\-ii ccite[ti [[i aai rrenun]at?

Ph. ÓÓ CCh.: Am încercat s\-l citesc pe Dan Lungu, Raiul
g\inilor. El scrie foarte literar, cu multe cuvinte pe care nu
pot s\ le în]eleg, cu propozi]ii foarte lungi. Mihail Sebastian
m-a prins dintr-o dat\.

A..C..: CCum sse îîntîmpl\ cc\ ]]i-aa ppl\cut aatît dde mmult MMihail
SSebastian?

Ph. ÓÓ CCh.: Pentru c\ are substan]\ foarte puternic\. Acum
cîteva zile, într-o libr\rie, am deschis o carte a lui
Norman Manea. M-a prins imediat. A avut substan]\ [i,
poate, propozi]iile mai scurte... Se vede c\ nu a încercat
s\ fac\ parad\ de erudi]ie. Mie nu-mi place stilul foarte
literar, cînd cineva se d\ mare elevat. Dac\ pui substan]\
acolo, e suficient s\ scrii simplu. Desigur, am pierdut ceva,
n-am citit scriitorii cu un stil mai bogat pentru c\ e mai
greu. Acum 4 ani am citit o carte de-a lui Bukowski, am
citit-o dintr-un suflu. Bukowski a spus c\ un intelectual e
cineva care face ceva complicat din ceva simplu, un
artist e cineva care face ceva simplu din ceva complicat.
Asta e baza artei lui Bukowski...

A..C..: EE ccumva [[i bbaza aartei ttale? AAsta aai ffi vvrut ss\ ffaci? 

Ph. ÓÓ CCh.: A[ vrea s\ pot s\ spun c\ este. Acolo a[ vrea s\
ajung. Cititorul nu trebuie s\ [tie cît ai muncit acolo, nu
conteaz\ dac\ ai muncit 10 ani sau mai mult, cineva cite[te
asta într-o zi [i prime[te efectul. În asta const\ arta, scrisul.

I..M..: AAi vvreun sscriitor iirlandez ppreferat?

Ph. ÓÓ CCh.: John Banville. El are un stil foarte literar, dar
scriind în englez\, nu e o problem\ pentru mine. Îmi mai
place un autor de nuvele, se nume[te William Trevor.
Îmi mai place James Joyce, dac\ vorbim despre oameni
mor]i.
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n România, Philip Ó Ceallaigh ar fi putut s\-[i
pun\ pe picioare un brand hipermediatizabil, ar
fi putut, cu alte cuvinte, s\ fac\ din faptul c\ a
locuit în multe ]\ri, c\ a muncit pe un [antier

pentru a cî[tiga bani pentru lini[te [i scris, c\ a cunoscut
periferiile Bucure[tiului poate mai bine decît noi, c\
nu are prietenii literare – un model ciudat de nuvelist
irlandez atipic. Ar fi putut s\ apar\ pe sticl\ pentru
a-[i povesti via]a într-un mod senza]ional, pentru a
condamna statul în stînga [i în dreapta, ar fi putut
demara o campanie de reabilitare a imigran]ilor
implica]i în cultura român\, ar fi putut face multe [i
ar fi devenit una dintre figurile populare ale mass-
media. Îns\ el st\ acas\, în garsoniera lui de pe 1 Mai,
cite[te prozatori cu fraza scurt\, face subtitr\ri pentru
filme care iau Cannes-ul, traduce autori români în
limba lui, ascult\ Leonard Cohen sau Chopin [i scrie
nuvele. Acesta este Philip Ó Ceallaigh, [i mai e ceva,
mai mult, dup\ cum se poate vedea `n continuare.
(I.M.) 



O nnuvel\ ttrebuie pprivit\ 
ca uun oobiect cconstruit ccu aaten]ie

I..M..: AAceast\ ppreferin]\ aa tta ppentru sscurtimea ffrazelor sse
reflect\ ccumva [[i îîn ppreferin]a ppentru sscurtimea sspeciei
literare? AAi sscris nnuvele, nn-aai sscris uun rroman, ssau aa ffost oo
întîmplare?

Ph. ÓÓ CCh.: Îmi plac nuvelele, n-am nici o dorin]\ s\ scriu mai
mult. Nuvela mi se pare forma perfect\, probabil cea mai
literar\. Înc\ nu exist\ o pia]\ literar\ pentru nuvele de
dragoste sau nuvele poli]iste. Cînd cite[ti sau scrii o nuvel\
trebuie s\ fii mai atent, trebuie s\ fii con[tient de forma
ei. E aproape ca un obiect. Trebuie s-o cite[ti a[a, poate
s\ o recite[ti, dar trebuie s\ o vezi integral. Un roman e ca
o c\l\torie în tren. Urci în tren, ajungi la destina]ie [i nu mai
ai amintirea a tot ce s-a întîmplat. Într-o nuvel\ conteaz\
mult mai multe chestii. O vezi ca pe un obiect construit cu
aten]ie. În general, cînd citesc romane am impresia c\
sînt nuvele stricate. Un roman bun e un roman bun, dar
un roman  second rate...

A..C..: ......ar ffi pputut ss\ ffie oo nnuvel\ bbun\.. EEra oo rrecenzie lla ccartea
ta îîn ccare aautorul sspunea cc\ nnuvelele ssînt ppentru ccititorii
lene[i [[i cc\ aacestea ppot ffi uuitate mmai uu[or ddecît uun rroman..
Tu aai ssenza]ia aasta ssau ddimpotriv\?

Ph. ÓÓ CCh.: |sta este cineva care nu apreciaz\ nuvelele [i din
cînd în cînd are cîte o recenzie care începe cu „Nu prea
îmi plac nuvelele, dar bla-bla-bla...”  Ah, fuck! Next
review!

A..C..: NNu pprea-]]i pplace ccritica lliterar\?

Ph. ÓÓ CCh.: Critica literar\? Poate fi interesant\, dar e [i ea
un lucru care poate fi f\cut bine, nu de cineva care a stat
prea mult într-o universitate [i scrie o carte.

A..C..: TTu aai sstudiat ffilosofia?

Ph. ÓÓ CCh.: Am studiat filosofia, [i vezi unde am ajuns... 

A..C..: AAi rrenun]at lla ffilosofie?

Ph. ÓÓ CCh.: Cum po]i s\ renun]i la filozofie? Renun]i s\ gînde[ti?

A..C..: SS\ sstudiezi.. MMai ccite[ti ffilozofie?

Ph. ÓÓ CCh.: Eu nu citesc filozofie. Eu vorbesc filozofie! Gîndesc
filozofie!! Filozofia sau religia sînt ni[te întreb\ri despre
toate problemele fundamentale, adic\ toate problemele
care nu pot fi rezolvate.

A..C..: EEu tte îîntrebam îîn lleg\tur\ ccu bbiografia tta.. NNu mmul]i
studen]i lla ffilozofie aajung ss\ llucreze ppe uun [[antier..

Ph. ÓÓ CCh.: Probabil c\, dimpotriv\, ajung chiar foarte mul]i...
Ai dou\ posibilit\]i, s\ mergi mai departe, ca profesor de
filozofie sau s\ te duci la restaurant s\ speli vasele.

A..C..: PPosibilit\]ile aacestea ddepind dde ssistem ssau dde ttine?

Ph. ÓÓ CCh.: De tine, nu? A munci într-un [antier e o realitate
pentru mai mul]i oameni, nu e o experien]\ exotic\. A[a se
cî[tig\ bani.

Mi-aam ddorit uun lloc uunde ss\ ppot ttr\i iieftin [[i
lini[tit –– aaveam dde aales îîntre RRomânia [[i AAlbania

A..C..: AAcesta aa ffost mmotivul ppentru ccare aai pplecat ddin IIrlanda?

Ph. ÓÓ CCh.: Am plecat din Irlanda la începutul anilor ’90 din
cauza problemelor economice. Irlanda era ca România. To]i
din genera]ia mea care f\cuser\ o facultate au plecat atunci.
A fost un fenomen mai larg. Nu mai erau locuri de munc\. 

I..M..: FFamilia tta aa rr\mas aacolo.. TTu mmai aai ffra]i, ssurori?

Ph. ÓÓ CCh.: Am o familie care cre[te pe zi ce trece. Am trei
fra]i, dou\ surori. Sînt to]i de aproape aceea[i vîrst\, to]i
n\scu]i în patru ani jumate. Ei sînt în Irlanda, vorbesc cu
ei. Am patru nepo]i, vine înc\ unul în curînd. 

I..M..: CCît ttimp sstai aaici, ss\rb\tore[ti SSfîntul PPatrick [[i aalte
s\rb\tori?

Ph. ÓÓ CCh.: Cred c\ nu am mai s\rb\torit un Saint Patrick în
România de mult. Anul trecut eram în Italia...

A..C..: {{i nnici aacolo nnu aai ff\cut nnimic?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu. Ah, ba da, am f\cut ceva, m-am îmb\tat ca
un porc. Acum doi ani eram în Egipt, m-am îmb\tat ca un
porc [.a.m.d.

A..C..: SSpuneai îîntr-uun iinterviu cc\ cce aai sscris eeste vvia]a tta dde
aici, aa[a ccum ddecurge eea.. TTe ssim]i iintegrat îîn RRomâânia? CCe
bere rromââneasc\ bbei?

Ph. ÓÓ CCh.: Da, m-am integrat. {tiu unde s\ m\ duc în pia]\
ca s\ g\sesc ]uic\ bun\, ardeleneasc\. Dar nu v\ spun, ca
s\ nu creasc\ pre]ul. Beau Timi[oreana, Ciuca[, îmi place [i
Tuborg, dar nu au jos la non-stop.

I..M..: UUn pprieten iirlandez îîmi sspunea: „„De cce ss\ bbei aap\? AApa
e ppentru aanimale, ooamenii bbeau bbere......”

Ph. ÓÓ CCh.: Sînt ni[te prostii. E un popor ciudat, „sînt mîndru
de a fi be]iv!!!”, irlandezii [i ru[ii. Nu [tiu, ei au ceva cu b\utura
nes\n\toas\. E aproape o boal\ na]ional\. Da, noi ne distr\m
cu b\utura, dar e ceva exagerat s\ întîlne[ti doar oameni
be]i sîmb\t\ noaptea, e oribil! 

A..C..: {{i aacum, ccît ttimp ee[ti aaici, ddin cce ttr\ie[ti? 

Ph. ÓÓ CCh.: Din scris. În ultimii doi ani a[a tr\iesc. Anul trecut
am cî[tigat mul]i bani din premii. O s\ public nuvele în
continuare, e [i mai simplu s\ public în ziare, fac [i subtitr\ri
pentru filme. Am f\cut subtitrare la filmul lui Mungiu. Îmi
place s\ lucrez cu filme. Se întîmpl\ ceva foarte intersant
în filmul românesc.

A..C..: CCeva iinteresant ccare nnu sse îîntîmpl\ îînc\ îîn lliteratur\?

Ph. ÓÓ CCh.: Asta e impresia mea. Poate e gre[it\. Cred c\ acum
filmul e mai modern decît literatura. E mai atractiv. Poate
are leg\tur\ [i cu faptul c\ în România lumea e foarte atras\
de vizual.

I..M..: EE oo fform\ mmai fflexxibil\ dde ppropagare aa aartei, nnu?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu numai a artei. Vorbesc [i de obsesia asta a
românilor de a fi v\zu]i. Toat\ lumea vrea s\ fie mediatizat\,
dac\ ai f\cut ceva, vrei s\ fii v\zut. Meseria de scriitor e
plictisitoare pentru public, stai acas\ [i nu te întîlne[ti cu
nimeni. Dup\ ce ai scos o carte, o s\pt\mîn\-dou\ e mai
interesant, e[ti vedet\ pentru o s\pt\mîn\, dup\ care te
întorci acas\.

A..C..: {{i îî]i pplace mmeseria dde sscriitor?

Ph. ÓÓ CCh.: Da, îmi place. M\ trezesc cînd vreau, muncesc
ce vreau, iar eu muncesc la ce iubesc. Uneori e[ti singur
acas\, nu ai f\cut nimic, n-ai mai ie[it din cas\, nu sun\
telefonul, criz\! Ce fac cu via]a mea?! Am [i momente din
astea, cînd nu-mi merge bine. Nu pot s\ fac minuni în fiecare
zi.

I..M..: AA[ vvrea ss\ tte îîntreb cceva, îîns\ nn-aa[ vvrea ss\ ppar iincorect
politic......

Ph. ÓÓ CCh.: Ei, bea un pic de ]uic\ s\ te lini[te[ti... Dac\ nu-mi
place ce zici, u[a e acolo...

I..M..: EE[ti ccatolic ssau pprotestant?

Ph. ÓÓ CCh.: Dac\ sînt catolic sau protestant? Familia mea e
catolic\, dar eu nu sînt religios. Nu prea sînt protestan]i
de unde vin eu. De unde vin eu nu exist\ un conflict între
protestan]i [i catolici. Asta e în Irlanda de Nord. {i asta a
fost întrebarea??? M\ a[teptam la ceva greu, interesant! M-ai
dezam\git cu o astfel de întrebare. 

A..C..: DDintre ttoate ]]\rile ppe ccare lle-aai vvizitat, dde cce aai aales
tocmai RRomâânia?

Ph. ÓÓ CCh.: A fost pur [i simplu o întîmplare. 

A..C..: {{i ddup\ [[apte aani ee[ti aaici ttot ddin îîntîmplare?

Ph. ÓÓ CCh.: În momentul cînd am vrut s\ scriu cu mai mult\
seriozitate a trebuit s\ aleg un loc unde s\ tr\iesc ieftin,
s\ pot s\-mi cump\r o garsonier\ pe bani pu]ini. 

A..C..: SSe pputea [[i-nn KKosovo, nnu?

Ph. ÓÓ CCh.: Aveam de ales între România [i Albania. Dar în
2000 asta a fost problema mea. Mi-am dorit un loc unde
s\ pot tr\i ieftin [i lini[tit.

A..C..: DDin cce aai sscris îîn ccarte, sse ppare cc\ nn-aai ffost pprea
lini[tit.. 

Ph. ÓÓ CCh.: Nu, a fost chiar ok. Înainte, în Irlanda, munceam
noaptea ca paznic. Munceam 12-14 ore, dormeam ziua.
Locuiam într-o cas\ cu al]i oameni [i nu scriam nimic. Am
vrut s\ am spa]iul meu, o chilie pe undeva. 

A..C..: DDac\ aai aavea tto]i bbanii ddin llume, uunde aai ttr\i?

Ph. ÓÓ CCh.: Acum? Aici, cred. Eu nu m\ gîndesc la viitor. Fiecare
zi e suficient de pl\cut\. Am devenit con[tient de asta foarte
recent. Nu-mi place s\ m\ gîndesc la viitor, oricum sînt
multe lucruri care nu sînt sub controlul meu, a[a c\ nu
conteaz\ unde locuiesc. Oricum sînt foarte mul]umit aici,
sînt foarte mul]umit c\ a ie[it cartea aici. 

I..M..: }}i-aa ppl\cut ttraducerea cc\r]ii?

Ph. ÓÓ CCh.: {i asta. Pur [i simplu, dup\ atîta timp a ap\rut
cartea [i nu am avut nici o ambi]ie s\ scot cartea aici.
Eram cam indiferent. M-a surprins foarte mult pentru c\ îmi
place ideea c\ oamenii citesc cartea asta [i înseamn\
ceva pentru ei. 

A..C..: LLucrezi [[i lla aaltceva aacum?

Ph. ÓÓ CCh.: Am scris înc\ o carte. Pe asta am terminat s\ o
scriu în 2004. {i am terminat de rescris [i s\ muncesc cu
redactorii în 2005. Din a doua carte am terminat de scris
cîteva nuvele, dar cred c\ e mai bine s\ a[tept înc\ doi
ani. E mai bine s\ nu te gr\be[ti. Vreau s\ v\d cum se potrivesc
nuvelele între ele. E bine s\ recite[ti dup\ un an-doi ce-ai
scris. E o privire proasp\t\ [i vezi anumite probleme pe care
nu le-ai observat înainte. E foarte important s\ ai timp s\
munce[ti. 

I..M..: AAcesta eeste rritmul tt\u dde mmunc\?

Ph. ÓÓ CCh.: Acesta a[ vrea s\ fie ritmul meu de munc\.

A..C..: SSpuneai uundeva cc\ oo ccarte lla ccinci aani ee uun rritm bbun
de llucru..

Ph. ÓÓ CCh.: Da, pentru public aceasta e o carte nou\. Eu
pot a[tepta. Am avut [i un succes nea[teptat cu aceast\
carte. Uneori mi-e fric\, voi scoate înc\ o carte [i oamenii
vor spune c\ „nu e la fel de bun\, scria mai bine înainte“.

Cînd scrii, n-ai nici o siguran]\, nu [tii niciodat\ dac\ e[ti
terminat sau nu.

I..M..: DDar ttu cce mmuzic\ aascul]i?

Ph. ÓÓ CCh.: Po]i s\ te ui]i în cd-uri dac\ vrei. Îmi plac foarte
mult Bob Dylan, Tom Waits [i Leonard Cohen. Cînd ascult
muzic\, sînt foarte atent [i la text. Recent am început s\
ascult Chopin.

A..C..: TTe aajut\ lla sscris vvreunul ddintre eei?

Ph. ÓÓ CCh.: Ascult muzic\ uneori, cînd scriu. Dac\ nu
merge bine scrisul, încerc s\ fac un pic de g\l\gie. Pun
muzic\ tare [i beau. Uneori po]i fi prea încordat, e pur [i
simplu o tactic\.

A..C..: AAi ttabieturi lliterare?

Ph. ÓÓ CCh.: Cînd e cald, scriu în chilo]i.

St\m ccu tto]ii îîn aaceea[i ]]ar\

I..M..: TTe-aam îîntrebat dde mmuzic\ ppentru cc\ mm\ aa[teptam cca
un iimigrant ss\ aasculte oo mmuzic\ mmai ppentru ssufletul llui..

Ph. ÓÓ CCh.: Da, dar nu are leg\tur\ cu scrisul.

A..C..: PParticipi lla vvia]a BBucure[tiului? MMergi lla cconcerte, lla
teatru?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu prea merg. Nu am obiceiul de a merge la teatru.
Am avut o perioad\ cînd, în timpul festivalului, credeam c\
este minunat, c\ trebuie s\ merg la teatru. Dar, pentru c\
era mai scump, am zis c\-i mai bine s\ merg la film. Am fost
îns\ la B’Estival, la Alice Cooper [i la Marlyn Manson. Uneori
m\ duc la chestii din astea, vreau s\ v\d cum se comport\
celelalte fiin]e umane. Nu m\ duc ca s\ m\ inspir, doar
din curiozitate. Voi a]i fost? To]i oamenii au fost dezam\gi]i
de Marlyn Manson. A fost Alice Cooper înainte [i a fost foarte
teatral. A b\tut un manechin îmbr\cat în mireas\, dup\
care a scos copilul [i l-a omorît. A dansat cu o p\pu[\ gonflabil\
iar la sfîr[it s-a spînzurat [i o fat\ a le[inat în primele rînduri,
în fa]a mea. |sta a fost sfîr[itul, mul]umim Alice, bravo, [i
apoi a venit cu steagul românesc pe scen\. Am fost un pic
dezam\git cu asta pentru c\ a fost cam populist\. 

A..C..: TTu ppo]i ss\ vvotezi?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu, nu sînt cet\]ean român. Am o [tampil\ în
pa[aport, ca orice turist. Nu pot spune îns\ c\ am stat legal
în România [apte ani. Nu mai [tiu cum e legea acum, cît am
voie s\ stau. Ar fi un titlu bun, „Scriitor irlandez în închisoare...”.
Dar aici e casa mea, în Irlanda nu am o cas\. Cînd m\ duc
în Irlanda stau la rude.

A..C..: AAtunci dde cce nnu-]]i iiei ccet\]enie?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu cred c\ mai conteaz\, st\m cu to]ii în
aceea[i ]ar\. Pe pa[aportul meu scrie „comunitatea european\”.
{i, ca identitate, pot s\ spun c\ sînt european, nu sînt japonez
sau american. 

A..C..: PPutem ss\ tte îîntreb\m ddespre oopiniile ttale ppolitice?

Ph. ÓÓ CCh.: Probabil sînt foarte de stînga, nu în sens românesc,
ci în sens global. Am o nuvel\ în carte, un tip e jefuit cu
pistolul la tîmpl\. Asta e o proz\ autobiografic\, am avut
problema asta în State, au f\cut-o pentru bani. Aveam 14
dolari în buzunar.

A..C..: AAici nnu aai aavut pprobleme ddintr-aastea?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu, e un ora[ lini[tit, e mult mai sigur decît Dublin
sau orice alt ora[ din Europa de Vest. Aici s\r\cia a fost
generalizat\, dar dup\ un timp s\r\cia devine localizat\.

A..C..: VVei sscrie lla uun mmoment ddat îîn rromâân\?

Ph. ÓÓ CCh.: Nu, româna nu va fi niciodat\ limba mea matern\,
Nu sînt bilingv. Igor, [tii rus\?

I..M..: DDa......

Ph. ÓÓ CCh.: Eu n-o s\ fiu a[a niciodat\. Mi-e ru[ine s\ intru
pe forumuri s\-mi scriu p\rerile. Mi se va r\spunde: „Cine
e analfabetul care are opinii despre bla-bla-bla...?”. Devii
ridicol în momentul în care scrii prost. Trebuie s\ m\ duc la
[coal\, s\ înv\] bine, gre[elile sînt mai evidente cînd scrii.

A..C..: VVei rr\mîne, pprin uurmare, uun sscriitor iirlandez ccare sscrie
în eenglez\ îîn RRomâânia?

Ph. ÓÓ CCh.: Sau poate în alt\ parte, cine [tie... Am zis c\ nu
[tiu ce voi face pe viitor.

A..C..: TTe lleag\ cceva dde RRomâânia?

Ph. ÓÓ CCh.: Am o prieten\ românc\. Dar eu nu-mi fac planuri
pentru viitor. S\ faci planuri e un fel de a fugi de tine însu]i.
E un fel de a sc\pa de stres. 

A..C..: DDac\ pplanuri nnu aai, pputem sspune cc\ aai aa[tept\ri?
A[tept\rile ttale sse lleag\ dde mmeseria dde sscriitor [[i dde
lumea lliterar\?

Ph. ÓÓ CCh.: Eu am a[tept\ri pentru s\pt\mîna aceasta, sper
s\ am timp s\ scriu ceva [i s\ m\ bucur de fiecare zi. Sper
s\ am timp mîine s\ merg la teren s\ joc tenis. E un
hobby, am început anul \sta.

I..M..: CCe aalte  hobby-uuri mmai aai?

Ph. ÓÓ CCh.: Îmi place s\ g\tesc. 
Ana CChiri]oiu, IIgor MMocanu

Foto: Elena DDr\ghici
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D ou\ s\pt\m`ni, num\rul ei de telefon a
z\cut în buzunarul pantalonilor pe care îi
purtase la înmorm`ntare. Nu uitase de
el, dar nici nu-i st`rnise vreun interes aparte.

Era toamn\ t`rzie [i începuse, în sf`r[it, s\ se schimbe
vremea, oamenii î[i puneau hainele groase [i se suiau
în autobuze [i tramvaie, cu ceva mai pu]in\ gra]ie
dec`t înainte. Le asculta vorbele, îi privea pe strad\ [i
i se p\rea c\ se uit\ la oameni care discut\ [i se mi[c\,
dar habar n-au de ce [i nici nu le pas\. Oameni pierdu]i
în uitare, b\t`nd drumurile ca ro]ile tramvaielor, fiecare
pe [inele lor. C`teva seri la r`nd, duc`ndu-se înspre
cas\ din centrul ora[ului pe str\zile întunecate, trecuse
pe l`ng\ zidurile înalte alte cimitirului evreiesc [i v\zuse
anun]ul scris de m`n\, lipit pe poart\, care spunea c\
se angajeaz\ un muncitor. {i de fiecare dat\ se g`ndise
c\ nu i-ar fi fost prea greu s\ fac\ a[a o munc\, s\ fac\
o vreme ceva cu m`inile [i cu p\m`ntul, în gr\dina
evreilor celor mor]i. Peste drum de cimitir, prin
geamurile puternic luminate ale supermarketului,
oamenii se mi[cau de-a lungul culoarelor ca ni[te
somnambuli, a[ez`ndu-[i în c\rucioare conserve
colorate [i pache]ele.

A ajuns acas\, a m\turat podeaua [i a sp\lat vasele.
A m`ncat un sendvi[ [i [i-a pus ceva de b\ut, st\tea
cu paharul în m`n\ [i se uita pe fereastr\ la luminile
cl\dirilor din ora[ – felinare [i ma[ini în mi[care, peticele
str\lucitoare ale ferestrelor luminate de prin blocuri.
La distan]\, erau cl\diri înalte de birouri [i o lumin\
c`nd verde, c`nd ro[ie, aprinz`ndu-se intermitent,
de la o reclam\ la bere. {i-a amintit de ea, cum se
b\gase în el pe drumul înspre cimitir, vorbele ei repezite
îl mirau, sunau nepotrivite, nu pentru c\ le lipsea
solemnitatea, ci pentru c\ p\reau s\ n-aib\ de-a face
cu nimic, în timp ce s`nul ei st`ng se înfigea repetat în
bra]ul lui. Nu mai era a[a de t`n\r\. Dar nici el nu
mai era, apoi trecuse ceva timp de c`nd fusese ultima
dat\ cu o femeie, iar invita]ia era at`t de evident\.
Se g`ndea la [oldurile ei, cum se f\cuser\ tot mai grele.
Dar [i asta era bine. Sim]ea c\ ]ine ceva solid [i imperfect,
c\ se smulge [i revine pe p\m`nt, din zilele c`nd mergea
ca un somnambul.

{i a[a, în dup\-amiaza aceea, la c`teva s\pt\m`ni
dup\ înmorm`ntare, termin`ndu-[i paharul, a pus
m`na pe telefon [i a sunat-o. L-a invitat direct la ea
acas\. Nu era chiar a[a devreme, [i totu[i nu sim]ea
nevoia s\ se gr\beasc\, n-a sunat dup\ un taxi. A luat
autobuzul p`n\ la intersec]ia cu liniile de tramvai, apoi
a a[teptat în frig. Dup\ cincizeci de minute au venit
dou\ tramvaie odat\, am`ndou\ cu acela[i num\r [i
nu num\rul de care avea el nevoie. A mai a[teptat o
vreme, i-au înghe]at picioarele [i apoi, c`nd a început
s\ se îndoiasc\ c\ or s\ mai vin\ [i alte tramvaie, a
luat un taxi.

A intrat pe poart\ într-o gr\din\ întunecat\ [i s-a
apropiat de cas\, veche, dar renovat\, a sunat la u[\.
În\untru, ea i-a luat haina [i i-a vorbit pe acela[i
ton, repezit, ner\bd\tor, ca o femeie care imit\ o
adolescent\, cu aceea[i înfl\c\rare care i se p\ruse
nepotrivit\ în ziua c`nd s-au cunoscut, merg`nd al\turi
în convoiul funerar. R`sul ei era un chicotit frivol. Casa
ei îi confirma prima impresie, critic\, aceea c\ era o
person\ de care nu s-ar fi putut niciodat\ ata[a. La ea
ar\ta nelocuit, de parc\ de abia venise ieri, f\r\ nici
un obiect personal, în casa unei persoane mult mai
în v`rst\. Era o sufragerie micu]\, cu o canapea în
dreptul televizorului cu sonorul dat încet, [i camera
aceasta d\dea într-o alta inutil de mare, cu mobil\
veche.

Au stat în camera mai mic\ [i ea l-a invitat s\ ia
loc pe un scaun de lemn cu col]uri ciudate [i cu sp\tar
str`mt, drept [i înalt, ca un exponat dintr-un muzeu
de art\, un fel de joac\ pe o idee de scaun. Nu era
inconfortabil, dar te silea s\ stai într-o postur\ oarecum
nefireasc\. S-a sculat [i s-a mutat pe canapea, l`ng\
ea. A deschis sticla de vin pe care o adusese [i au
stat am`ndoi [i au b\ut în fa]a unui televizor t\cut,
care difuza un film f\cut pentru televiziune. Î[i putea
da seama c\ a fost f\cut pentru televiziune din cauza
luminozit\]ii standard [i a imaginilor lipsite de
corporalitate, nereale. Ea avea grij\ s\ vorbeasc\.

Clar avea bani. Se pricepea s\-i fac\, dar de asemenea
era evident c\ a[a crescuse, în bani, [i cu sim]ul propriei
valori. C`nd c\l\torea, st\tea în cele mai bune hoteluri.

În tinere]e scrisese un roman [i a scos manuscrisul
dintr-un bufet s\ i-l arate, el s-a uitat peste c`teva
cuvinte, peste miile de cuvinte, [i a dat din cap, [i
nu i-a venit s\ spun\ nimic. A pus paginile la loc în
cutie. I-a ar\tat [i un ziar cu ni[te poezii pe care le
scrisese. Se poate s\ fi fost bune, îns\ lui i se p\reau
prea complicate. I-a povestit cum odat\ cer[ise –
st\tea cu ni[te ]igani [i mergea descul]\ pe str\zi,
cer`ndu-le str\inilor c`te un b\nu]. Fusese bun\ la
asta. N-avea nevoie de bani, dar voia s\ experimenteze,
s\ vad\ cum e via]a. F\cuse [i teatru de amatori. Odat\
v`nduse legume la pia]\ [i i-a ar\tat o fotografie cu
ea la o tarab\, îmbr\cat\ ca o ]\ranc\. Din nou, era
un rol pe care îl încercase. Dar fusese bun\ [i la v`ndut
legume.

La un moment dat a început s\ vorbeasc\ despre
împrejur\rile în care s-au cunoscut [i el [i-a dat seama
c\ nu poate vorbi despre asta. Era singurul lor subiect
de discu]ie, singurul care îi lega [i de atunci înghe]ase
[i sim]ea c\ dac\ ar fi g\sit cuvintele potrivite s-ar fi
putut urni din starea în care era, în aceste s\pt\m`ni,
cu iarna tot mai aproape. Dar nu putea g\si cuvintele.
Cel mai aproape fusese atunci, într-un moment c`nd,
a[tept`nd în picioare în mijlocul str\zii, a v\zut
înt`mpl\tor dou\ m`]e care se jucau, se luptau
într-un tufi[, locuindu-[i corpurile lor ml\dioase, cu
totul, f\r\ s\ se g`ndeasc\. Despre asta era vorba,
[i-a zis el, s\ tr\ie[ti a[a. Asta înseamn\ via]\. {i [i-a
sim]it propriul corp îmb\tr`nit, încetinit, în]epenit,
deloc ca al unei m`]e, îngreunat de g`nduri [i triste]e.
Nu rezolva nimic, dar o s\ se g`ndeasc\ la m`]ele acelea
din c`nd în c`nd, [i cam at`t putea spera s\ avanseze
pe calea în]elegerii.

C`nd s-a golit sticla – ea de-abia dac\ b\use vreun
pic – el a f\cut o tentativ\ st`ngace. I s-a r\spuns cu
reciprocitate [i s-au dus în dormitor.

Pe întuneric, f\r\ haine pe ei, nu mai conta cine
era ea [i ce v`rst\ avea sau cum ar\ta, iar el, de asemenea,
a uitat de sine însu[i, exact cum voia. S-au transformat
în to]i ceilal]i [i în nimeni anume. Au uitat c`t era ceasul
[i ce aveau de f\cut a doua zi. Se mi[cau ca ni[te umbre
în camera stranie, devenise urgent [i important. Apoi
s-a terminat [i au adormit.

De diminea]\, înainte s\ se lumineze bine de ziu\,
el s-a ridicat încet [i a început s\ se îmbrace, dar s-a
trezit [i ea, [i a insistat s\ fac\ o cafea. Au b\ut-o
împreun\, cu ea în semiîntuneric, repejor, s\ preînt`mpine
discu]ii inutile. {i-ar fi dorit s\ fie departe, grabnic,
[i s\ nu se mai întoarc\.

În timp ce î[i punea cea[ca goal\ pe farfurioar\,
ea l-a rugat s\ mai stea înc\ pu]in, dar nu vedea de
ce ar fi stat, acum c\ se sim]ea ceva mai puternic [i
mintea începuse s\ i se trezeasc\.

Înc\ un pic [i e aproape gata, s-a g`ndit, în timp
ce-[i sim]ea greutatea hainei pe umeri [i ea se b\ga
în el. {i-a pip\it buzunarul dup\ portofel, a s\rutat-o
de r\mas-bun [i a ie[it pe u[\. S-a închis în urma lui,
un sunet definit, satisf\c\tor. Aerul de afar\ era
rece [i senzual în primele momente, în vreme ce se
îndep\rta, gr\dina cr\n]\nind de frigul dimine]ii
devreme, zgomotul ora[ului de dincolo de poarta ei,
înc\lzindu-[i motorul pentru o nou\ zi, [i el deja cu
un pas înainte. Era bine s\ te mi[ti, s\ te îndep\rtezi.

{i-a amintit cum s-au înt`lnit, merg`nd în convoi,
[i ea vorbea de un templu din Thailanda, unul
dintre locurile acelea de pe traseele turistice, [i spunea
cum te fac s\ te g`nde[ti, [tii, asemenea locuri, la ce
înseamn\ totul, la ce-o mai fi [i pe lumea cealalt\.
Iar el n-o contrazicea, posibil s\ fi dat din cap, ca [i
cum ar fi fost de acord cu exprimarea aceea, ce-o mai
fi [i pe lumea cealalt\. Dar se g`ndea, de fapt, ce prostie,
s\ vorbe[ti despre lumea cealalt\ c`nd de-abia apuc\m
s-o cunoa[tem pe asta, de aici, din fa]a noastr\, în
timp ce mergeau la cimitir s\-[i îngroape prietenul
– un om deosebit, bun [i generos, cu viitor, a[a se tot
g`ndea. Nu se putea nicicum pune în cuvinte ce se
înt`mplase, nu se g\seau cuvinte care s\ nu fie goale.
{i, în timp ce femeia de l`ng\ el î[i lipea piciorul de
al lui, nu s-a putut ab]ine s\ nu-i treac\ prin minte
c\ poate ar avea ceva [anse.

O solu]ie simpl\ la o problem\ complex\, a[a o
definise cineva odat\, î[i amintea el, sim]ind bucuria
cu care se îndep\rta, ie[ea din gr\din\, o lua înspre
str\zile ora[ului, care abia se trezeau.
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ecven]a 1: Despre cum Igor, într-o zi de prim\var\ timpurie, mi-a vorbit prima
oar\ despre cartea lui Gelu Negrea

Despre Codul llui AAlexandru am aflat înainte de a se na[te. Manuscrisul era
la Igor care mi-a vorbit prima oar\ despre Gelu Negrea. Am c\zut de comun

acord c\ o literatur\ f\r\ c\r]i de consum e s\rac\, frustrat\, provincial\ [i tocmai de
aceea un astfel de volum, precum cel al lui Gelu Negrea, era neap\rat necesar. Singura mea
obiec]ie la vremea respectiv\ se referea la titlu. De ce, Doamne iart\-m\, autorii români
nu-s în stare s\ vin\ cu titluri inteligente [i cu lipici la public, f\r\ a calchia modele de succes
patentate în vest. Mi-a fost de ajuns c\, acum cî]iva ani, pe rafturile supermarketurilor
unde cultura se d\ la kilogram, în top era o carte româneasc\ numit\ Alchimista (sic!).
De ce era nevoie acum s\ fie invocat romanul lui Dan Brown? Igor mi-a închis gura repede:
„O s\ vezi, nu e ceea ce pare, merit\ cartea! E [i cu fizicianul \la celebru cu cojile de
nuc\ [i g\urile negre!”. „Aaa, zic eu, Stephen Hawking! Bun, atunci s\ tr\iasc\
auctorele [i s\ vedem cartea ap\rut\ mai degrab\, c\ nu mai am r\bdare, z\u a[a!”.

Secven]a 2: Despre cum (nu) se lanseaz\ un  bestseller

{i romanul a ap\rut. La Cartea Româneasc\. Cu o copert\ colorat\ frumos care
înf\]i[eaz\ doi oameni vorbind parc\ lucruri grele, secrete, ne[tiute de muritorii de
rînd. Deja îmi [i închipuiam cum va ar\ta lansarea, undeva într-o mare de lume, la

subsolul unui  mall bucure[tean, cu  confetti, [ampanie,
panouri mari care s\ anun]e  happening-ul. Nu mic\ mi-a fost
mirarea s\ aud c\ în loc de  mall  a fost aleas\ Uniunea
Scriitorilor, în loc de panouri mari, elegan]a din alt secol a
S\lii oglinzilor, în loc de marea de lume, o mîn\ de scriitora[i
cam ofili]i, care se perind\ pe la toate evenimentele de acest
fel în speran]a strîngerii unei mîini cunoscute din anii de
glorie ai  partidului [i a potolirii foamei lor ontologice cu
un pi[cot protocolar. 

Secven]a 3: O carte care nu dovede[te nimic

Cîteva lucruri generale despre Codul llui AAlexandru. E
un roman cu cadru, nara]iunea în ram\ fiind povestea unui
profesor de istorie cu nume simbolic-hilar, Adam Adam.
Preocup\rile sale în privin]a accidentelor istorice, a momentelor
de cotitur\ în care o civiliza]ie pare c\ se pr\bu[e[te din senin,
de[i nimic din evolu]ia sa nu anun]a declinul, îl aduc în aten]ia
unei organiza]ii secrete teribile numit\ „Centru”. Într-atît de
secret\ [i de teribil\ încît, pe lîng\ ea, masoneria,  opus dei,
templierii, cavalerii [i toate confreriile ascunse sînt o joac\ de
copii. Secretul care se ascunde în spatele „Centrului” este c\
p\mîntul [i locuitorii s\i sînt o copie în mic, [i ceva mai accelerat\,
a unei alte lumi perfect identice. Un experiment de laborator. Cei

din alte sfere galactice (sau cum îi numea cu umor Gelu Negrea, „edi]ia princeps”) ne-au
creat dup\ chipul [i asem\narea lor, singura diferen]\ fiind c\ noi tr\im evenimentele
mult mai rapid, în acest fel, creatorii no[tri putînd s\ în]eleag\ care le va fi viitorul, spre ce
se îndreapt\. Pornind de la aceast\ teorie abracadabrant\, profesorul de istorie se vede implicat
într-o încreng\tur\ de comploturi, interese [i aventuri, unele f\cute cu cap, altele cusute
cam cu a]\ alb\. Romanul debuteaz\ ca un  thriller în toat\ puterea cuvîntului pentru ca
apoi, cu fiecare pagin\, cititorul s\ realizeze c\ se afl\ în fa]a unei mascarade. Gelu Negrea preia
toate tiparele romanului de consum [i le aplic\ în r\sp\r. Chiar [i a[a, avînd mereu con[tiin]a
c\ ne afl\m în fa]a unei glume, romanul ]ine pîn\ la un punct [i se cite[te cu interes. Aparentele
dezv\luiri secrete [i umorul lui Gelu Negrea (care, s\ fie clar din capul locului, exist\, [i înc\ în
cantit\]i însemnate!) duc în spate un e[afodaj narativ altminteri destul de [ubred. 

Dou\ sînt repro[urile mari care se pot aduce Codului llui AAlexandru. Unul, ceva mai tehnic, ar fi
c\ personajele nu au nici un strop de individualitate. {i naratorul [i profesorul Adam Adam vorbesc
la fel, construiesc fraza identic, practic\ acela[i soi de glume, ce s\ mai, par a fi aceea[i voce. „Eva? Cine
o mai fi fiind [i Eva? Oricum, sun\ bine: Adam… Eva… Lipsea doar gr\dina Edenului – [arpele biblic era,
con[tiincios, la datorie, mi se încol\cea insidios în minte, îndemnîndu-m\, cu ancestrala-i perfidie, s\ m\
precipit c\tre pomul cunoa[terii, s\ întreb, s\ aflu. Ezitam totu[i. Ceva îmi spunea c\ nu e bine s\ for]ez
nota prematur: nu eu f\ceam regulile aici. Prin urmare, r\bdare, tutun [i cafea preparat\ de necunoscuta
expert\ Eva” (p. 14). „În primele luni dup\ sosirea la Paris în calitate de ferice jum\tate a micu]ului Casanova
despre care ]i-am vorbit în avion, m-am ocupat intens de perfec]ionarea francezei mele de Dîmbovi]a, care
nu era atît de rea încît s\-mi fie ru[ine s\ ies din cas\, dar nici atît de bun\ cît s\ nu se observe c\, în gura
mea, nu sun\ ea natur, de-acolo, de la mama dînsei” (p. 297). V\ vine s\ crede]i sau nu, cele dou\ citate anterioare
nu apar]in aceluia[i personaj. Aceast\ lips\ a organiz\rii unui discurs individualizat este, din punct de vedere
narativ, chiar [i într-un roman caricatural cum se vrea a fi acesta, o lacun\ grav\. 

Cea de-a doua observa]ie ar fi c\ un astfel de roman nu are nici un public ]int\ [i e sortit din start s\ rateze
întîlnirea cu cititorii. Fiindc\ e prea fin [i subtil pentru a fi doar un roman de consum, publicul ahtiat dup\ Dan
Brown&co nu-l va citi în cheie corect\. Astfel de cititori vor a[tepta mereu ac]iune [i dezv\luiri, iar la sfîr[it, vor
închide cartea cu profund\ nemul]umire. Cei în stare s\ guste umorul [i subtilit\]ile vîrîte printre rînduri, cel mai probabil,
vor strîmba din nas, zicînd c\ literatura de consum nu e pe gustul lor. {i astfel, Codul llui AAlexandru va r\mîne o carte
onorabil\ dar… necitit\ de nimeni. O carte care nu dovede[te nimic.

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 22 de ani, 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 mai colaboreaz\ cu analiz\ a traducerilor la revista CCoonnttrraaffoorrtt.

Gelu Negrea, CCoodduull lluuii AAlleexxaannddrruu,
Ed. Cartea Româneasc\, Bucure[ti,
2007, 462 p.

oooocccchhhheeeeiiii   
ddddeeee  lllleeeeccccttttuuuurrrr `̀̀̀
secven]ele unei decod`ri

U nora le place berbecul la pro]ap, altora le place ciorba de burt\, altora
varza c\lit\ sau pl\cinta cu dovleac sau sushi sau [uberecul sau compotul de
ananas sau calamarul. ~ntr-un restaurant, ar fi un act de sadism s\-]i
impun\ cineva s\ comanzi col]una[i cînd nu po]i s\-i supor]i, ori s\ mai

ceri o por]ie de jum\ri dac\ ]i se întoarce stomacul pe dos numai cînd te gînde[ti la
ele. Cel mult, po]i accepta din polite]e o mîncare de la care ai f\cut toxiinfec]ie alimentar\
în copil\rie, dac\ te afli în sufrageria unei gazde care ar le[ina [tiind c\ a ratat cina.
Altfel, în condi]ii de libertate, gusturile nu se discut\. Iar atunci cînd e vorba de literatur\,
libertatea este deplin\.

Dac\ î]i place Gide, nu te poate acuza nimeni c\ nu-l cite[ti pe Faulkner în
fiecare an, dac\ î]i place Sei Shōnagon, nu te poate obliga nimeni s\ adormi cu Tolstoi
pe noptier\ [i, dac\-]i place Borges, nimeni nu te pune la index fiindc\ nu cite[ti în
metrou Ro[u [[i NNegru. Gusturile nu se discut\ [i nu pot decît s\ m\ bucur c\ lucrurile
stau a[a. M\ bucur c\ nu mai exist\ canoane rigide care s\ îmi dicteze gusturile,
m\ bucur\ varietatea temelor [i a formulelor narative, m\ bucur\ proliferarea
diversit\]ii stilistice. Îmi place s\ cred c\ pot accepta ca fiind valoroas\ o carte
dup\ care nu m\ înnebunesc, dup\ cum nu îmi doresc s\ impun altora
propriile mele gusturi literare. Tr\im vremuri tolerante, iar ciocnirea
gusturilor nu are drept urm\ri conflicte, la fel ca ciocnirea civiliza]iilor, ci decenta
formul\ „Gusturile nu se discut\”.

Îns\ nu pot s\ nu observ c\ uzul ei se transform\ cronic într-un abuz acut.
Oricare veleitar, dac\ vei îndr\zni s\-i atragi aten]ia c\ produc]iile lui literare
nu sînt tocmai în regul\, î]i va spune „gusturile nu se discut\”; oricare
proasp\t beigbederian, dac\ î]i vei exprima îndoiala în leg\tur\ cu valoarea

idolului s\u, î]i va replica, de asemenea, „gusturile nu se discut\”; ba, mai
mult, dac\ o s\ ai vreodat\ proasta inspira]ie s\ afirmi c\, de exemplu,

Antonio Lobo Antunes este un mare scriitor, ipochimenul tolerant va
ridica din umeri [i-]i va concede ceva de genul „M\ rog, gusturile nu

se discut\”. M\rturisesc c\ atîta toleran]\ m\ scoate din min]i [i c\
în astfel de momente încep s\-mi doresc s\ v\d jugulare însîngerate.

Gusturile nu se discut\, sînt de acord cu asta. Ar fi o prostie s\
încerci s\ stabile[ti dac\, în absolut, ceafa afumat\ e mai bun\

decît tarta cu vi[ine. Îns\ gusturile nu sînt totuna cu gustul. Între
plural [i singular exist\ o diferen]\ semantic\. Primul are în

vedere diferen]ele paradigmatice, al doilea se refer\ la cele
axiologice. Oricît de toleran]i am fi, nu putem nega diferen]ele

de valoare între Emil Gîrleanu [i e. e. cummings, între {tefan
Petic\ [i Stephane Mallarmé sau între Cristian Gava [i

Cristian Popescu. Gusturile nu se discut\, perfect de
acord, dar gustul se educ\. Altfel, am traduce tolerantul

„anything goes” prin îng\latul „merge [i-a[a”.

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.
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bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
lunga veghe fierbinte

cristina 
chevere[an

CCoollmm TTóóiibbíínn,,
MMaaeessttrruull
(traducere [i
note de 
Magda
Teodorescu),
PPoolliirroomm,, IIaa[[ii,,
22000077 

P ublicitate: Ruxandra [i Miki sînt personaje din
piesa  With aa LLittle HHelp ffrom MMy FFriends, pies\
selectat\ de dramAcum, care tocmai a avut
premiera la Teatrul Na]ional din Ia[i. Regia,

Radu Apostol, scenografia, Alina Herescu, muzica [i
versurile (live), Bobo Burl\cianu de la  F\r\ ZZah\r, distribu]ia:
Cosmin Maxim, Cosmin Panaite, Vlad Willy Volf, Andreea
Boboc, Olimpia Melinte [i Corneliu Laur. Fragmentul de
mai jos a fost scris la încurajarea lui Radu Apostol, cu
ajutorul c\ruia am lucrat la îmbun\t\]irea piesei, în bunul
spirit dramAcum al facerii unui text care s\ prind\ via]\
pe scen\ [i nu pe hîrtie. Totu[i, acest fragment e scris
pentru hîrtie,  ca un corolar de inspira]ie pentru
creatorii spectacolului, ca o demonstra]ie c\ noua literatur\
[i noul teatru nu sînt a[a str\ine, [i, în sfîr[it, în scopuri
evident publicitare. 

Miki [i Ruxandra sînt acas\ la Ruxi. Au luat cina în
familie. Miki vrea s\ fac\ sex. Ruxi vrea sa vad\ „The Hours”.
Prin perete se aude scandalul dintre p\rin]ii Ruxandrei.
Virginia Woolf spune din  off: „Nu cred c\ doi oameni
ar putea fi vreodat\ mai ferici]i decît am fost noi 2” sau
ceva de genul Ruxi are ochii umezi [i caut\ în cea]\ dup\
o ]igar\ [i atunci Miki sare în fa]a calculatorului [i î[i
expune ditamai erec]ia [i Ruxi arunc\ în el cu [erve]elele
pline de muci, e un moment atît de emo]ionant, [i Ruxi
se simte atît de singur\ [i neîn]eleas\, nasul Virginiei
Woolf fa]\ în fa]\ cu pula lui Miki, [i Ruxi simte un fel de
dezam\gire, se simte cumva prea tr\dat\ de soart\, simte
c\ ar merita mai mult [i maic\-sa url\ de dincolo [i Miki
îi vîr\ pula în fatz\ [i zice „Pup\\\!” [i Ruxi spune „Hai
s\ facem o petrecere!” [i Miki e de acord, [i Ruxi spune
„Eu o s\ cump\r florile!” [i Miki nu întzelege nimic, Miki
începe s\ cînte „Plou\ peste noi cu flori/ cine pizda 

m\-sii-arunc\/ e vecinul de la doi/ care scutur\ un coi”
[i atunci Ruxi se enerveaz\ r\u, i  se suie la cap [i
opre[te filmul, î[i d\ jos rochia, î[i desface picioarele [i
zice „bag\” [i Miki r\mîne putzin perplex dar dup-aia
se gînde[te c\ oferta e limitat\ [i bag\ [i Ruxi închide
ochii [i se gînde[te la cerceii pe care-i poart\ aia în film,
or fi fost de chihlimbar? Dup\ care Ruxi se gînde[te dac\
nu e mai bine s\ se fac\ lezbian\ dar nu-i vine în minte
nici o fat\ care s\-i plac\, de fapt majoritatea fetelor
sînt [i mai proaste decît b\rba]ii [i atunci Ruxi se gînde[te
s\ se c\lug\reasc\, numai c\ toate c\lugari]ele pe care
le-a v\zut ea au musta]\ – s\ fie o coinciden]\ sau e o
chestie de mediu? Nu, Ruxi ar putea tr\i cu suferin]a, dar
cu musta]a niciodat\, [i îl roag\ pe Miki s\ dea drumul
din nou la film [i Miki se simte jignit [i iese [i î[i aprinde
o ]igar\ [i zice [tii, sînt atîtea care vor s\ le fut, [i care
nu tre s\ mearg\ s\ se spele din cinci în cinci minute ca
tine, [i care ar accepta s\ se fut\ chiar [i cînd sînt pe stop,
[i care nu miros tot timpul NUMAI a s\pun [i care nu se
r\zuiesc ca tine. {i Ruxi zice ok, po]i s\ m\ futzi la ciclu,
dar o s\ mai ai de a[teptat [i el zice ce dracu’ vrei s\ zici
cu asta [i ea nu [tie exact ce dracu’ vrea s\ zic\ dar îi
iese pur [i simplu, ca [i cum o voce, VOCILE, ar fi în ca-
pul ei, vocile-spiritelor-feminine-în-lupta-pentru-propria-
supravie]uire, a[a c\ îi zice pur [i simplu, VOCILE zic pur
[i simplu c\ e îns\rcinat\. {i Miki tace [i d\ drumul la film.
{i se uit\ amîndoi la film, tot filmul, nici unul nu zice nimic
[i la sfîr[it, dup\ ce Virginia Woolf moare cu buzunarele
pline de bolovani, la sfîr[it Miki zice „credeam în pula mea
c\ iei pastile” [i aici se sfîr[e[te deocamdat\ preafrumoasa
poveste de dragoste a Ruxandrei [i a lui Miki.

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 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. În 2007, Teatrul foarte Mic i-a pus în scen\
piesa SSaaddoo-mmaassoo BBlluueess BBaarr în regia Gianinei C\rbunariu.

nesigurantze
scurta [i preafrumoasa
poveste de dragoste a
Ruxandrei [i a lui Miki

maria manolescu

E dificil s\ scrii „la rece” despre c\r]i citite cu sufletul. E,
probabil, incomparabil mai greu s\ scrii cu sufletul o carte
care s\ reziste judec\]ii obiective. Este [i motivul pentru
care am a[teptat cu ner\bdare traducerea unui roman

care în 2004 entuziasma critica interna]ional\, fiind întîmpinat
cu o c\ldur\ rar întîlnit\. Maestrul irlandezului Colm Tóibín
(cunoscut deja la noi prin Povestea nnop]ii) este un exerci]iu de
admira]ie cu ochii larg deschi[i, f\cut cu d\ruire, tandre]e [i sim]
critic. În centrul romanului-portret st\ prozatorul Henry James,
surprins în anii de nesiguran]\ artistic\ [i personal\ dintre e[ecul
piesei Guy DDomville (1895) [i stabilirea definitiv\ la Rye, dup\
achizi]ionarea [i amenajarea propriet\]ii Lamb House (1899).

În cele unsprezece capitole, Tóibín decupeaz\, cum însu[i
relata, perioada cea mai bogat\ din via]a lui James, „în care
privea e[ecul în ochi f\r\ a clipi, urm\rit fiind de moartea p\rin]ilor
[i a surorii” i. Sînt anii în care americanul cucerit de Anglia se
transform\ treptat în maestrul capodoperelor de maturitate -
Ambasadorii, Aripile pporumbi]ei, Pocalul dde aaur. Asupra acestui
proces de descoperire a sinelui intim [i creator se apleac\ discipolul
modern. Arta romanului const\ în împletirea indisolubil\ a
biograficului cu imagina]ia: Tóibín pare s\ fi înmagazinat întreaga
informa]ie din monografiile, memoriile [i scrisorile parcurse
cu aviditate. Fragmente din acestea - expresii, st\ri, întîmpl\ri
- sînt transferate în cartea unde locuie[te, ca într-o a doua
cas\, un Henry James-personaj.  

Miza irlandezului nu este una adula]ionist\. De[i urm\re[te
fidel repere autentice, menite s\ accentueze impresia de real,
el nu vizeaz\ un loc printre autorii de biografii roman]ate.
Dimpotriv\, se distan]eaz\ de faptic pentru a explora aspecte
mult mai pu]in cunoscute ale subiectului s\u. Dac\ pentru redarea
lumii exterioare (cu personaje cunoscute în epoc\, mondenit\]i,
conversa]ii tipice etc.) scriitorul folose[te o documenta]ie

exhaustiv\, adev\rata fic]iune o genereaz\ universul interior al
lui Henry. Imagina]ia romancierului Tóibín intr\ în scen\ pentru
a umple golurile, pentru a traduce t\cerile semnificative. Amintirile
unui James melancolic, tr\irile ne[tiute, cu sine, se scurg în pagin\
prin for]a speculativ\ a unui iluzionist de marc\.

„Era suficient s\ stea la o cafenea pe strad\, sub o copertin\
imens\ [i s\ studieze tencuiala unui zid ie[ind din umbr\,
ocrul care se înviora brusc [i str\lucea în lumina soarelui, propriul
lui spirit p\rînd a se lumina la ideea c\ un lucru atît de simplu
reu[ea s\-i goleasc\ mintea de umbrele Vene]iei, care continuau
s\ planeze deasupra lui. Era mai u[or s\ fii b\trîn aici, î[i spunea;
nici o culoare nu era simpl\, nimic nu era fraged, chiar [i lumina
soarelui p\rea s\ coboare [i s\ adaste în formele consfin]ite
de timp”. Romanul este dominat de competi]ia vocilor: cea a
scriitorului-personaj [i cea a autorului care îl readuce la o via]\
poate netr\it\ ca atare, dar posibil\. La fel ca Orele lui Michael
Cunningham sau Fata ccu ccercel dde pperl\  a lui Tracy Chevalier,
Maestrul îmbrac\ simbolul cultural, profilul istoric palpabil, în
proprii broderii experimentale (narative, stilistice etc.)

Con[tient c\ James-ul lui Tóibín este, pîn\ la urm\, un artefact,
cititorul va fi cu siguran]\ fascinat de talentul celui ce îl tenteaz\
s\ uite acest lucru. P\strînd sunetul victorian [i atmosfera specific\,
pres\rînd limbajul c\r]ii cu extrase din scrierile jamesiene, autorul
din 2004 reu[e[te s\ nu se complac\ într-un  ars imitandi discutabil.
Nu î[i identific\ eroul cu stilul practicat, nu îi copiaz\ formul\rile
care, de[i recunoscute ca realiz\ri tehnice [i estetice deopotriv\,
ar putea p\rea deplasate un secol mai tîrziu. Maestrul este un
act de originalitate pe tem\ dat\, o dramatizare simpatetic\ [i
subtil\ a unei existen]e ascunse sub masca scrisului.

Un punct de maxim interes îl constituie jocul dezv\luirilor
identitare. F\r\ vulgaritate, f\r\ a înc\lca tabuurile adev\ratului
Henry, Tóibín sondeaz\ st\rile obscure, tensionate, de nem\rturisit.
Înclina]iile homoerotice, chinuitorul dans între negare [i capitulare
genereaz\ unele dintre cele mai intense scene. Lunga veghe
fierbinte, privirile piezi[e, spa]iile largi [i fluide dintre cuvinte,
gesturi [i posibilitatea unei apropieri sînt instrumente de fine]e,
cu care prozatorul contemporan opereaz\ pentru a în]elege [i
releva fr\mînt\rile celui de secol XIX. Scindarea lui James între
patrii, conven]ie [i inova]ie, datorie [i destin, ofer\ irlandezului
[ansa de a-i dedica un omagiu emo]ionant, sensibil, extrem
de bine alc\tuit. Nu întîmpl\tor cartea a fost nominalizat\ la
Man Booker Prize, adjudecîndu-[i în 2006 prestigiosul IMPAC,
decernat cu trei ani înainte [i celui mai recent Nobeliat, Orhan
Pamuk.  

_________
i Colm Tóibín – Me and Mr James, 20.08.2004, accesibil la

http://www.theage.com.au/articles/2004/08/27/1093518072830.html

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 28 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a
Universit\]ii de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al
revistei OOrriizzoonntt, doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i
a trei c\r]i traduse, dintre care, ultima, împreun\ cu {erban Foar]\.
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C ei care s-au plictisit s\ relateze prietenilor din
str\in\tate curio[i despre legendele române[ti
acelea[i vechi pove[ti cu Dracula sau Miori]a pot s\
mai arunce un ochi prin ograda folclorului contemporan

ca s\-[i diversifice oferta. Etnologul [i prozatorul Constantin
Eretescu a pus în circula]ie un nou mit românesc, de altfel cunoscut

de mult cercet\torilor, dar în general ignorat de publicul larg:
Fata P\durii. Descoperirea poate s\ dea peste cap o parte dintre

locurile comune despre cultura tradi]ional\ româneasc\: nu [tia]i,
poate, c\ în folclorul românesc exist\ legende despre o femeie cu

ini]iativ\, insa]iabil\ sexual, care, de obicei, agreseaz\ [i violeaz\
b\rba]ii. În cîteva variante, ea mai aduce [i alte neajunsuri: fur\ copiii

nou-n\scu]i, neboteza]i, îmboln\ve[te oile, joac\ b\rba]ii pîn\ îi
omoar\, te face s\ te r\t\ce[ti, se scald\ în fîntîn\ sau consum\

recolta de varz\. Alteori, în varianta neagresiv\, boce[te doar,
noaptea, prin p\dure, t\ierea copacilor. În tot cazul, nu e o întîlnire pl\cut\.

Atenuarea nepl\cerii o aduce Omul Nop]ii – în unele variante, so]ul
gelos al femeii – care o prinde [i o m\nînc\ sau îi consum\ doar sînii sau,

alteori, pl\mînii, salvîndu-l astfel pe tîn\rul atacat.

Volumul Fata PP\durii [[i OOmul NNop]ii. ÎÎn ccompania ffiin]elor ssupranaturale
este o culegere de texte înso]ite de un conving\tor aparat critic, care sintetizeaz\

tr\s\turile demonului feminin, inventariind denumirile sale, interferen]ele cu alte
reprezent\ri, func]iile, tipologiile narative [i remediile. Cele 589 de texte provin

dintr-o arie larg\: nordul Transilvaniei, Bucovina, Transcarpatia ucrainean\,
nordul Moldovei, Banat, Albania [i Grecia, [i au fost

atestate în spa]iul românesc de peste 150 de ani.
Personajul a trecut [i în spa]iul literaturii culte, fiind, de

altfel, un motiv folcloric polimorf, ramificat [i înc\rcat de
substan]\ originar\. Pentru acest motiv, cercet\torul o

asimileaz\ lui Lilith, prima so]ie a lui Adam, izgonit\ din
Rai pentru c\ a refuzat s\ recunoasc\ superioritatea b\rbatului

– iar aceasta, conform tradi]iei islamice, trece de partea diavolului.
Ipoteza prezent\ a lui Eretescu este c\ Fata P\durii oficiaz\ ritualul

ini]ierii tinerilor b\rba]i, în special ciobani, fiind o reprezentare
transmis\ din epoca p\storitului. Schema este cea clasic\:

ini]ierea decurge din înc\lcarea unei interdic]ii: în acest caz, ea se
leag\ de interdic]ia femeilor de a merge la stîn\ [i de cea adresat\

tinerilor p\stori, de a evita orice leg\tur\ sexual\ în r\stimpul [ederii la
stîn\. Celui care încalc\ aceast\ interdic]ie, Fata P\durii îi apare adesea sub

forma iubitei sale [i se d\ de gol abia mai tîrziu, printr-o spinare concav\,

S pre ce m\ îndrept? Cum arat\ urm\torul dans? Ne vom învîrti printre scaune înalte de bar [i
ne vom lipi unul de cel\lalt, pîn\ cînd stropii de sudoare o s\-i orbeasc\ pe cei din jur. O s\ le
cad\ în rafturile de bere [i ei o s\ bea mai departe [i nici n-o s\ aib\ habar de ce li s-au
umplut paharele la loc? {i atunci o s\ simt nevoia s\ le spun: „vi se pare, vi se pare, nimic din

ce vede]i nu e adev\rat!”. Exact cu fa]a aia idioat\ a mea pe care o [tii atît de bine din poze: jumate
trist\, jumate intelectual\, [i peste m\sur\ de alungit\... 

M\ mi[c haotic, compulsiv, cineva a m\cinat o ton\ de cafea [i negreala asta e mai puternic\ decît
orice  playlist cu muzic\ de dans adev\rat\. Hainele ni se dizolv\, dar nu vedem nimic. Cu ultimele
r\m\[i]e de lumin\ venite de afar\ încerc s\ disting mutrele din tablourile de pe perete: ni[te greci gra[i,
simpatici, cu musta]\, de pe la începutul secolului trecut. {i noi ne maimu]\rim în fa]a lor, nu ne pas\ decît
de „ce melodie vine la rînd?”. 

Stau în cas\ [i îi vorbesc cu voce tare pisicii. M-am adunat de pe drumuri [i am adus cu mine un fel de
surescitare cochet\, absurd\. Se uit\ la mine cu ni[te ochi sa[ii [i-ar trebui s\ m\ umfle rîsul. Dar continuu
s\ m\ gîndesc c\ nu mai am vîrst\ [i c\ m\ mi[c, de fapt, într-un filmule] 3D prost animat. Toate lucrurile pe
care credeam c\ nu pot s\ le fac m\ pîndesc din umbr\, deschid o u[\, m\ uit cum e în\untru [i vreau s\ m\
retrag. Nu-mi mai place întunericul \la, brusc mi se pare prea aglomerat totul, prea multe obiecte, prea
multe pove[ti [leamp\te, desperecheate ca ni[te [osete: aici e o prieten\ sup\rat\ care nu-mi mai r\spunde
la telefon, în alt col] cineva care m-a uitat complet [i nici dac\ i-a[ b\ga degetele în ochi nu [i-ar mai aminti
de mine. Recunosc un gest de „la revedere” f\cut cu mîna, vreau s\-l p\strez, e verde crud, seam\n\ atît de
bine cu un breloc. Nu reu[esc s\-i întreb pe oamenii apropia]i ce simt [i de ce ne-am îndep\rtat. Nici unde au
aruncat toat\ tandre]ea aia tulbure în care ne afundaser\m împreun\. 

Respir, e mult mai bine dac\ m\ gîndesc c\ n-am pierdut nimic pe drum. 
Cînd am început s\ alerg, lumea s-a trasformat într-o bucat\ de tapet. Am luat-o cu mine, o ]in sub bra],

[i-o s-o lipesc doar atunci cînd m\ opresc [i mi-e bine. 
Zile sparte în mii de drumuri, figuri de oameni care mi se combin\, le vorbesc [i a[tept s\-mi zic\ cît de

tare s-au plictisit s\ m-aud\. S\ schimb\m tot - facturile de telefon, c\r]ile, filmele, certurile alea din vis cînd
mi se pare c\ am dreptate [i c\ argumentele mele sînt infailibile. Probez ni[te blugi [i vreau s\ mi-i cump\r
doar pentru c\ simt nevoia s\ descop\r ceva nou la mine. De prea mult timp m-am retras sub un breton cînd
prea lung, cînd franjurat [i strîmb, imposibil de corectat.

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. A fost invitat\ s\ participe în cadrul Tîrgului Interna]ional de Carte, la Budapesta, la FFiirrsstt NNoovveell FFeessttiivvaall.
Romanul publicat de ea anul trecut la Polirom, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a fost ales de Institutul Cultural Român din Budapesta – prin
consultarea unor scriitori [i critici (Mircea C\rt\rescu, Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) – s\ reprezinte România la
acest eveniment.
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copite sau prin pilozitatea excesiv\, semn al monstruosului:
„Iera cu un p\r mare pîn\-n t\lpile pchicioarelor, la
pchicioare cu copit\ ca a calului. P\r mare, t\t\-i flocoas\.
La fa]\ neagr\, hîd\”. Alteori apare [i ca o femeie r\pitor
de frumoas\ [i de cele mai multe ori î[i face apari]ia
goal\. Iat\ ce e, totu[i, r\u în asta: „P\ cînd o fost
cam la o lun\ de dzîle, a v\zut c\ nu-i bine, c\ prea
mult îl iube[te fimeia lui. {î iel sl\be[te de t\tu c\ st\
s\-l omoar\ cîn s\ culc\ cu iel. Nu-l las\ pîn\ cîn nu-l
las\ aprope muort”. Epuizarea se face, alteori, prin
dans, [i chiar asupra unui grup întreg: „i-o t\rmosit
pîn\ diminea]a p\ t\]i pîn\ i-o mai uomorît”.

Dintre modurile de protec]ie sau anihilare înregistrate
în texte, pe lîng\ clasicele plante (usturoi, leu[tean sau
piper) sau br\cinarul ]esut de iubit\, cred c\ cel mai
spectaculos este cel al cizmei ro[ii: cizma se las\
acolo unde vine Fata P\durii, care, ne[tiind cum s\ se
încal]e, î[i bag\ amîndou\ picioarele în ea [i este, astfel,
prins\. Folcloristul Ion-Aureliu Candrea remarca, la 1944,
c\ „[demonii] sînt pro[ti de dau în gropi”. Atunci cînd
e prins\, Fata P\durii e adesea obligat\ s\ dest\inuie
secretele plantelor, leacuri [i dezleg\ri. Pentru transferul
de putere, uneori, tîn\rul îi suge ]î]a de trei ori.

Noutatea acestui mit – prezentat în acest mod,
monografic [i cuprinz\tor – este, bineîn]eles, agresivitatea
orientat\ sexual a femeii. Acesta este [i un indiciu pentru
cei sedu[i, sub aparen]e familiare, c\ nu e vorba de cine
credeau – apetitul sexual ie[it din comun (adic\ din norma
culturii tradi]ionale) pare s\ fie un semn de anormalitate.
Totu[i, Eretescu aminte[te c\ exist\ [i în cadrul mitologiei
Zbur\torului atest\ri ale unei divinit\]i feminine care bîntuie
[i consum\ b\rba]ii în somn.

Este remarcabil\, în acest volum, puterea de sintez\ a
cercet\torului – practic, el adun\ tot ce se g\se[te despre
aceast\ figur\ mitologic\ româneasc\ [i, în urma unei descrieri
articulate, o compar\ cu figuri din mitologia universal\. Pentru
cei familiariza]i cu aceast\ zon\ de cultur\, povestea Fetei
P\durii poate p\rea asem\n\toare, minus particularit\]ile
locale, cu seduc\toarea Succubus, din legendele medievale
vestice sau, cum semnaleaz\ Eretescu, cu Hudra din mitologia
scandinav\ – tot seduc\toare [i tot cu spinarea scobit\ [i
coad\ de vac\ – sau Ouda de la finlandezi, care e o f\ptur\
androgin\, cu c\lcîiele în fa]\, Albasta de la musulmani, care
bîntuie b\ile publice, sau Obda, demonul ceremisilor, care are
g\uri în subsuori. 

Ce e surprinz\tor pe parcursul lecturii
acestor texte – fiindc\, dincolo de prefa]\,
ele sînt focusul acestei, în fond, culegeri –
este felul în care se reprezint\ la nivelul
unui mental colectiv extins pe o suprafa]\
destul de vast\ o figur\ feminin\ de o amploare
neobi[nuit\. Sinteza demonilor feminini
române[ti [i prezentarea lor împreun\ cu
restauratorul Om al P\durii este o noutate
cultural\ care confirm\ nu numai spiritul sintetic
al folcloristului Eretescu, dar [i un obiect de
studiu plin de resurse.

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

erg cu Ceap\ prin iarba umed\ [i soarele ne arde gîtul [i umerii. Eu îmi aprind o ]igar\. Ceap\
vine în urma mea [i scuip\ gros pe marginea c\r\rii.

— {i tu ce mai faci? m\ întreab\ el cu limba încleiat\ de c\ldur\. Tot la ora[?
— Tot, zic eu.

— Tot profesor?
— Nu. Nu mai îs profesor de zece ani.

De fiecare dat\ cînd ne întîlnim, Ceap\ m\ întreab\ acela[i lucru [i eu îi r\spund la fel. Doar num\rul anilor
se schimb\: de [ase ani, de opt ani, de nou\ ani, de zece ani. {i, aproape sigur, m\ schimb [i eu. Ceap\ nu. De fiecare

dat\ cînd vin în sat, îl g\sesc în centru, „la cruce”, adic\ lîng\ monumentul solda]ilor uci[i în Primul R\zboi Mondial.
Pe vremuri, cînd în fa]a monumentului era o banc\ de lemn, st\tea pe banc\ pîn\ noaptea tîrziu cu cine se nimerea

pe-acolo. Banca a putrezit [i s-a rupt, dar Ceap\ tot acolo st\ sear\ de sear\. Uneori bea ceva – cînd are ce. Fumeaz\.
Îmi cere întotdeauna o ]igar\. Îi dau, iar el m\ întreab\ dac\ stau tot la ora[ [i dac\ mai sînt profesor. Apoi tace

îndelung [i î[i fumeaz\ ]igara.
Acum mergem împreun\ spre gar\. Doi kilometri de drum întins, pe o c\rare n\p\dit\ de buruieni. Eu m\ întorc

la ora[, el merge s\ întîmpine pe cineva la gar\. A[a mi-a spus, cu aceea[i voce greoaie pe care i-o [tiu de mai bine
de dou\zeci de ani.

— N-ai o ]igar\? m\ întreb\ dup\ cî]iva pa[i.
— Ba da.
M\ opresc [i-i dau o ]igar\. {i-o aprinde, trage din ea cu un oftat b\trînesc [i plec\m mai departe.
— Cald, zic.
— Da, cald, m\ aprob\ el.
Ceap\ e cu vreo [apte-opt ani mai tîn\r ca mine. Doar c\ pe undeva, pe la mijlocul adolescen]ei, mecanismul lui

biologic a în]epenit. Mintea lui a r\mas acolo, la cincisprezece-[aisprezece ani. Are o fa]\ de copil – de copil obosit, cu
riduri. Nici trupul nu i s-a schimbat prea tare. Doar umerii i s-au mai l\]it [i palmele îi sînt b\tucite ca talpa, fiindc\ lucreaz\
cu ziua pe la oamenii din sat. Unde îl chemi, vine. Repari ceva, cari ceva, sapi, spargi lemne [i îl chemi pe Ceap\. Munce[te
pe mîncare, cîteodat\ pe bani [i alteori pe datorie.

— Ceap\, cînd te însori? îl întreb eu, ca de obicei.
— H\\! rînje[te el, încîntat c\ am deschis subiectul. Acu’, la toamn\, îmi iau o gagic\ mi[to [i-o aduc acas\, s\-mi spele

[i s\-mi fac\ de mîncare. G\sesc o gagic\ fain\, s\ vezi! Fai-n\!
Altceva nu mai zice. {i nici eu nu mai [tiu ce s\ zic. Mergem înainte prin ar[i]\.
Nu m-am întrebat niciodat\ ce m\nînc\ Ceap\, cine are grij\ de el, cine-i spal\ hainele. De cîte ori vin în sat, el e

seara acolo, „la cruce”, [i-atîta tot. St\ într-o cas\ a unei rude îndep\rtate, care l-a l\sat pe Ceap\ s\ se aciueze acolo,
„ca s\ nu stea pustie [i s\ se d\rîme”. Casa nu s-a d\rîmat, dar nici mult nu mai are.

— Mai ai o ]igar\?
— Mai am, zic.
M\ opresc, m\ întorc [i-i întind o ]igar\. O aprinde ceremonios cu bricheta lui [i pornim mai departe. Transpir, m\

opresc [i îmi mut geanta grea de pe un um\r pe altul. Ceap\ se opre[te [i el, iar cînd plec, porne[te dup\ mine.
— {i pe cine a[tep]i tu la gar\? întreb.
— Ei! Îmi vine cineva de la ora[.
Pe Ceap\ nu-l cheam\ Ceap\, dar a[a îi spune toat\ lumea. A[a îi spun [i eu de cînd îl [tiu. Dac\ m-a[ str\dui un

pic, mi-a[ aminti [i numele lui, dar e cald, soarele de dup\-amiaz\ îmi înmoaie [i picioarele, [i creierul, a[a c\ nu izbutesc
s\-mi amintesc nimic [i nici nu vreau s\ încerc. Ceap\ a avut odat\ o mam\, care a murit, un tat\, care a disp\rut, o
sor\, care s-a m\ritat în alt sat, [i o cas\, care s-a d\rîmat. Locul unde st\tea casa e un morman de pietre informe,
acoperit de un desi[ gros de buruieni.

Ajungem în halta pustie. Eu m\ a[ez pe banca putred\ [i-mi las geanta de pe um\r. Ceap\ se a[eaz\ lîng\ mine.
Tac. Tace [i Ceap\.

— Mai vrei o ]igar\, Ceap\? întreb eu.
— D\-mi, zice el.
Îi dau. Se aude [i trenul. Vine, opre[te în halt\ [i urc în el.
— Salut, Ceap\, îi arunc peste um\r de pe scar\.
— Salut, zice el grav.
Nu î[i mut\ privirea spre alte vagoane. Oricum, din tren nu coboar\ nimeni. Ceap\ a[teapt\ pîn\ pleac\ trenul.

Eu m\ uit pe geam, v\d halta îndep\rtîndu-se [i îl v\d pe Ceap\ încremenit acolo, inexpresiv, pe peron. La un
moment dat se întoarce [i o ia încet spre sat.

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..
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alex. cistelecan

RR ealitatea este marginal\. Literalmente marginal\. E un lucru pe care mult\
lume nu vrea s\-l cread\ sau se preface c\ nu-l crede, [i totu[i v\
asigur c\ a[a este. Toat\ realitatea este construit\ pe marginea, în jurul
[i pe baza unui obiect numit obiect anamorfotic. Mai exact, raportul

dintre realitate [i obiectul anamorfotic poate fi descris dup\ o metod\ analoag\
celebrelor bancuri misogine pe care nu îmi permit s\ le repet aici: cum se nume[te
gr\simea din jurul obiectului anamorfotic? Realitate. 

Acuma, importan]a obiectului anamorfotic nu se reduce la sfera psihanalizei.
Altfel nici nu v-a[ mai deranja. Existen]a obiectului anamorfotic [i, implicit,
a pulsiunii scopice are o semnifica]ie inclusiv politic\: ea reprezint\, ca s\
spunem astfel, îns\[i condi]ia de posibilitate a serviciilor secrete [i a
dispozitivelor de supraveghere, de la Panopticonul lui Bentham pîn\ la
dosarele Securit\]ii. De unde rezult\ c\ efortul sus]inut pe care îl depunem
aici [i acum nu urm\re[te scopuri exclusiv [tiin]ifico-didactice, ci reprezint\
totodat\ o salutar\ munc\ de lustra]ie. C\ci exist\ un securist în inima
realit\]ii. {i el se nume[te obiect anamorfotic. 

Dac\ el n-ar exista, for]ele de ordine [i de supraveghere ar fi
complet ineficiente. Altfel spus, într-o lume de „oameni normali”, de  non-
dupes, poli]ia ar fi la fel de pregnant\ în spa]iul public ca hingherii [i
vidanjorii. Din fericire, „oameni normali” nu prea exist\, în sensul de
oameni care s\ cread\ doar în ceea ce v\d [i care s\ nu fie convin[i de
realitatea iluziei. R\sturnarea dialectic\ se produce aici în mod
aproape spontan: pentru c\ exist\ în cîmpul vizibil ceva ce eu nu v\d,
înseamn\ c\ înainte de a vedea, sînt v\zut. Imposibilitatea de a vedea
este posibilitatea de a fi v\zut. Or, tot haloul fantasmatic care înconjoar\
for]ele de supraveghere [i control deriv\ din aceast\ r\sturnare structural\:
principiul lor de posibilitate este, în fond, nu atît supravegherea [i controlul
propriu-zis – ce dimensiuni ar trebui s\ aib\ personalul lor încît s\ acopere
atîta cîmp de supravegheat?! –, ci aceast\ posibilitate inverificabil\, pentru
fiecare, de a fi v\zut f\r\ a putea vedea (de unde, de c\tre cine). Panopticonul
lui Bentham nu face decît s\ pun\ în practic\ aceast\ structur\
asimetric\ inerent\ subiectivit\]ii: tocmai pentru c\ nu v\d paznicul din
turnul central, nu [tiu exact cînd m\ supravegheaz\ [i, implicit, am senza]ia
permanent\ c\ sînt supravegheat. Cu sau f\r\ construc]ia efectiv\ a unui
panopticon, realitatea tot are pentru mine structura unui cîmp de supraveghere
[i control. Putem, prin urmare, s\ critic\m activitatea mass-mediei [i înclina]ia
ei de a func]iona drept a cincea coloan\ a poli]iei, îns\ trebuie spus c\, [i
aici, mass-media nu face decît s\ acopere sau s\ încarneze un gol care exista
în cîmpul vizibil mult dinaintea ei: cu sau f\r\ mass-media [i poli]ie, tot m-a[
sim]i urm\rit. De aceea, ar trebui mai degrab\ s\ fim recunosc\tori for]elor
de ordine, fie ele în uniform\ sau în costum de jurnalist, pentru c\ acoper\ cel
pu]in acest rol, odios [i necesar totodat\, al agentului. În lipsa lor, am risca s\
devenim paranoici. Sau religio[i.

S\ relu\m acum cu încetinitorul. „Imposibilitatea de a vedea obiectul este
integrat\ în obiect sub forma privirii”1. La baza pulsiunii scopice st\ a[adar o ruptur\
între ochi [i privire: ceea ce nu pot vedea m\ prive[te. Acesta este ceea ce Lacan
numea „triumful privirii asupra ochiului”. Îns\ acest raport nu este unul idealist, de
superioritate a func]iei asupra organului, sau a activit\]ii asupra pasivit\]ii. Privirea
despre care vorbe[te Lacan este una „obiectiv\”: de partea lucrurilor se afl\ privirea;
de partea subiectului este ochiul, care se g\se[te într-un raport antinomic cu
privirea. De asemenea, contrar aceluia[i curent idealist, raportul subiectului cu realitatea
nu este unul de constituire transcendental\ sau de survol reprezentativ: chiar dac\ putem
spune c\ subiectul este cel care constituie realitatea, e vorba aici de un subiect inclus în
cîmpul „obiectiv”, un subiect obiectualizat într-o pat\ anamorfotic\. În cîmpul vizibil,
subiectul este, mai întîi, privit, el este tablou. {i modul în care el figureaz\ în tabloul realit\]ii
este sub forma unei pete obscure, numit\ obiect anamorfotic. 

Ce este deci anamorfoza? „Este un tablou oblic: figur\ deformat\ [i l\rgit\ în mod
extraordinar, dup\ liniile a ceea ce am putea numi o perspectiv\”2. Altfel spus, anamorfoza
este includerea perspectivei, deci a privirii [i a subiectului, în obiectul privit. „Distorsiunea
anamorfotic\ a realit\]ii este maniera în care privirea se înscrie la suprafa]a obiectului... Aceast\
form\ vid\, aceast\ pat\ întunecat\ din inima realit\]ii este, în ultim\ analiz\, corelatul
obiectiv al subiectului însu[i. Prin intermediul acestor pete anamorfotice, realitatea indexeaz\
prezen]a subiectului”3. 

Din p\cate, nu ne putem întinde aici asupra tuturor consecin]elor care deriv\ din aceast\
teorie a privirii [i a pulsiunii scopice, pe care eu personal o consider a fi unul din cele mai
interesante capitole ale teoriei lacaniene4. De aceea, în chip de concluzie ne vom concentra asupra
unui singur aspect, ref\cînd astfel [i paralela cu organele de securitate: „în dialectica intersubiectiv\
a privirii, ceea ce conteaz\ nu este faptul c\ cel\lalt m\ vede acolo unde sînt, ci faptul c\ vede unde m\
duc. Adic\, mai exact, c\ m\ vede acolo unde nu sînt”5. De unde rezult\ c\ „ProTV te-ascult\ ce vezi” [i
dosarele Securit\]ii au întotdeauna dreptate: chiar dac\ – sau tocmai pentru c\ – faptele par s\ le contrazic\.

______________
1

Slavoj Zizek, LLaaccrriimmaaee rreerruumm.. EEssssaaiiss ssuurr KKiieesslloowwsskkii,, HHiittcchhccoocckk,, TTaarrkkoovvsskkii eett LLyynncchh, Editions Amsterdam, Paris, 2005, p. 167.
2 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXII:: LLeess qquuaattrree ccoonncceeppttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee ((11996644)), AFI, p. 97.
3 Slavoj Zizek, LL’’iinnttrraaiittaabbllee.. PPssyycchhaannaallyyssee,, ppoolliittiiqquuee eett ccuullttuurree ddee mmaassssee, Anthropos, Paris, 1993, p. 100, p. 126.
4 {tiu c\ nu-i foarte elegant s\ faci trimitere la propriile texte, dar necesit\]ile [tiin]ifice m\ oblig\: celor interesa]i de acest subiect, le

m\rturisesc jenat c\ l-am tratat ceva mai detaliat în OOcchhiiii ccaarree nnuu ssee vv\\dd ssee uuiitt\\ din VVaattrraa, nr. 1-2/2006 (dar aici eram cam fumat [i se prea
poate s\ fi exagerat pu]in dimensiunea paranoic\ a acestei teorii) [i în PPssiihhaannaalliizzaa îînn ccoorrzzii din VVaattrraa, nr. 5/2007 (aici p\ream s\ fiu lucid). Dar
pentru cei care nu vor neap\rat s\ fie indu[i în eroare, seminarul XI al lui Lacan [i lucrarea colectiv\ GGaazzee aanndd VVooiiccee aass LLoovvee OObbjjeeccttss (editat\ de
Renata Salecl [i Slavoj Zizek) constituie sursele de pornire cele mai indicate.

5 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree II:: LLeess ééccrriittss tteecchhnniiqquueess ((11995533-5544)), AFI, pp. 373-374.

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

Drag\...,
Tot m\ rogi s\-]i povestesc cîte ceva despre apuc\turile celor de pe aici. Ce s\ zic: multe lucruri

asem\n\toare, dar mai multe diferite. E un popor destul de straniu [i cu care greu te adaptezi, dar
dup\ ce te adaptezi, nu mai po]i sc\pa. {i ei sînt obseda]i ca [i ru[ii de identitatea lor, de specificul lor [i

a[a cum ru[ii cred c\ toska  este un sentiment specific doar ru[ilor, ei cred c\ dorul  este un sentiment
specific românilor. Acum încerc s\-]i traduc un text al amicului meu Martin Gustavo Galbiatti, unul din

cei mai buni speciali[ti pe mentalit\]i [i un fin cunosc\tor al mentalit\]ii locale.
***

Mentalitatea românilor este una ierarhic\ [i difuz\. Ea e ierarhic\, adic\ inegalitar\, [i difuz\ - locul
unei persoane într-o ierarhie îi determin\ locul în societate în general. Aceast\ ierarhizare handicapeaz\

organiza]iile, fie întreprinderi private sau institu]ii de stat, fiindc\ deciziile ultime sînt luate de conduc\tor.
Ideea de a delega e str\in\ mentalit\]ii românilor.

Mentalitatea românilor e difuz\: dezacordul cu privire la o chestiune devine automat dezacord cu o
persoan\. De aceea, [i afilierile Ia partide sînt slabe, cel mai mic diferend e suficient pentru excluderea unei
persoane din partid sau chiar pentru sciziunea partidului. {eful este [ef totdeauna: numero[i sînt [efii care-[i
pun subordona]ii s\ le efectueze munci [i alte servicii acas\, iar în ceea ce-i prive[te pe militari, aici [efii au
g\sit întotdeauna o for]\ de munc\ docil\ în recru]ii pe care i-au avut în subordine. Exemplul îl d\duse de
fapt însu[i statul, care în a doua jum\tate a secolului XX a folosit elevi, studen]i [i solda]i Ia muncile agricole.

Mentalitatea românilor e personalist\ [i individualist\. De aceea, opozi]ia unui subordonat fa]\ de o idee
exprimat\ de un egal este privit\ ca antipatie personal\. Opozi]ia fa]\ de ideea unui [ef este considerat\
insubordonare. De aceea, organiza]iile conduse de români, institu]iile statului sau întreprinderile, nu inoveaz\.
{edin]ele sînt sterile, f\r\ excep]ie. Pa[i înainte se fac numai prin dialoguri între patru ochi, care salveaz\ fa]a,
între egali, [i devin amicale, în lipsa contextului ierarhic, între subordona]i [i conduc\tori. Românii au o mentalitate
autoritar\:  într-un colectiv, ei trebuie s\ [tie dac\ rolul lor e unul subordonat sau de conducere. De aceea nici
nu sînt capabili s\ lucreze în echip\. Românii nu au încredere în institu]ii, care func]ioneaz\ cu lentoarea
birocratic\ francez\, centralizat\ [i inutil\. Ei prefer\ s\ cunoasc\ o persoan\ din instutu]ie, care... ,,N-ai pe
cineva?“ p\trunde societatea român\ de jos pîn\ sus, [i o determin\, de la m\runta înnoire a buletinului de
identitate pîn\ la actele grave de corup]ie.

...succesul în afaceri nu e posibil decît cu sprijin politic, explicit sau nu. Nici m\car partidele politice
române[ti nu sînt decît încreng\turi de prietenii, bisericu]e, interese economice; ele n-au nici o ideologie
anume. Membrii se recruteaz\ prin cooptare, de sus [i din interiorul partidului. Nu simpatia cuiva pentru
o cauz\ sau o ideologie va determina intrarea sau ascensiunea sa în politic\, ci puterea pe care o de]ine
înainte de intrarea în partid. Aceasta este evaluat\ de conducerea central\ sau local\ a partidului [i se
propune cooptarea persoanei. De aceea, sciziunile sînt frecvente. Fiindc\ puterea e individual\, apare
fenomenul „turismului politic“: persoane cu putere de influen]\ trec dintr-un partid în altul. A[a cum n-a
avut sfin]i în Evul Mediu [i nici ideologi în perioada comunist\, România nu va avea niciodat\
politicieni care s\ cread\ într-o idee, sau m\car s\ în]eleag\ no]iuni ca „liberalism“ sau „socialism“.
Românii nu cred în nimic.

Din punctul de vedere al raportului universalism/particularism, românii nu judec\ pe baza unor
principii general acceptate, ci pe baza circumstan]elor date, individuale, momentane. De aceea, în
respectarea contractelor [i termenelor ei nu sînt fiabili: apar condi]ii care schimb\ premisele contractului,
apar piedici care împiedic\ respectarea termenelor. Românii nu respect\ alte legi decît cele ale
gravita]iei. Românii se iart\ singuri pentru faptul c\ încalc\ legea, punînd acest lucru pe seama
anilor de comunism: legile nerealiste, directivele inaplicabile încurajau raport\rile false de produc]ii
record, furtul de la uzin\ [i de la cooperativ\. Statul era un du[man impersonal, iar a-I în[ela nu
era imoral, fiindc\ statul însu[i era un monstru arbitrar. Românii încalc\ legea în ambele
direc]ii, [i în bine [i în r\u. O prieten\ îmi povestea despre fratele ei c\ avusese un accident cu
ma[ina, iar unul dintre pasageri, r\nit, a fost dus la spital. România n-a avut înainte de 1945
un proletariat numeros, ci era o ]ar\ predominant agrar\. Industria, cît\ era, era mai dezvoltat\
în Transilvania, în Muntenia [i mai ales în Moldova, industria a fost creat\ de guvernul comunist,
care [i-a format un proletariat fidel; el îi adusese de la sate, le d\duse o meserie, apartamente
[i o via]\ mai u[oar\ decît cea a p\rin]ilor lor. De aceea nici n-a existat diziden]\ în România.
Ea s-a dezvoltat doar acolo unde exista un proletariat puternic1, [i cu con[tiin]\ de clas\
n\scut\ înainte de instaurarea comunismului. ~n Polonia, sindicatul Solidarnośćs-a n\scut

pe [antierele navale din Gdansk, fostul ora[ german Danzig din Prusia Oriental\ - nu de
intelectuali a fost organizat. Cînd au izbucnit revolte de mai mare amploare în România,

ele s-au iscat în ora[ele industrializate înainte  de perioada comunist\. Incidental, [i
Gdansk, [i Bra[ov, [i Timi[oara sînt foste ora[e germane sau marcate de o intens\

prezen]\ german\. „Intelectualii diziden]i“ au fost un grup inventat de mass-media
din Occident: ei au beneficiat de o publicitate infinit mai mare decît

însemn\tatea lor politic\ real\. Prietenii din str\in\tate, români sau nu, st\pînirea
unei limbi str\ine, capacitatea de a se exprima în scris le-au permis o mediatizare

hiperbolic\. Unii dintre ei, Constantin Noica sau Nicolae Steinhard, au scris
amintiri privitoare Ia anii deten]iei lor politice, total lipsite de simpatie [i de

interes fa]\ de mult mai numero[ii ]\rani si muncitori închi[i [i ei pentru
acelea[i motive. Elitismul intelectualit\]ii române din secolul XX a fost nociv

dezvolt\rii unei societ\]i civile: eforturile f\cute dup\ 1989 de cîteva funda]ii
str\ine pentru a dezvolta spiritul civic în România au fost fagocitate de

unul sau dou\ cercuri culturale.
______________

11 Emmanuel Todd, LLaa cchhuuttee ffiinnaallee.. EEssssaaii ssuurr llaa ddééccoommppoossiittiioonn ddee llaa sspphhèèrree ssoovviiééttiiqquuee,
Robert Laffont, Paris, 1976, p. 70 [i urm.

VVaassiillee EErrnnuu, 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, 2007 + CD).
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ddddrrrraaaaffffttttuuuurrrr iiii   ccccrrrr iiii tttt iiiicccceeee
Duchamp dup` De Duve

D ac\ nu a]i citit În nnumele aartei: ppentru oo aarheologie aa mmodernit\]ii - cartea despre
care v-am vorbit în num\rul trecut - , închipui]i-v\ totu[i c\ a]i citit-o sau, cel pu]in,
închipui]i-v\ c\ a]i în]eles de ce o teorie nominalist\ a artei („arta este ceea ce
oamenii numesc art\”), la care a]i ajuns prin excluderea celorlalte teorii ale

artei, este ast\zi singura în m\sur\ s\ cînt\reasc\ gradul de indeterminare a ceea ce oamenii
în]eleg prin art\. Asta s-a întîmplat, dup\ cum v\ aminti]i, înlocuind, în teza unui filozof
de mai demult care a scris despre facultatea de judecare [i despre gust, termenul „gust”
cu termenul „art\”. Acel filozof de mai demult, pe numele lui Kant, zicea c\ oricine e în m\sur\
s\ spun\ despre un apus de soare propozi]ia „acesta este frumos”, pentru c\ apusul de soare
nu are un autor semnatar. Datorit\ lui Duchamp, [i mai ales datorit\  readymade-ului s\u,
s-a ajuns la posibilitatea ca orice b\rbat sau femeie de pe planeta asta, inclusiv dumneavoastr\,
s\ poat\ pronun]a propozi]ia „aceasta este art\”. 

Nici eu, nici dumneavoastr\, nici Thierry de Duve nu [tim dac\ avem autoritatea
critic\ s\ o facem, îns\ ceea ce [tim cu siguran]\ este c\ sîntem obliga]i s\ o facem cum ne
duce capul. Asta se întîmpl\ pentru c\ semenilor no[tri de dup\ Courbet [i, mai ales, de
dup\ 1917, li s-a acordat acest drept de a judeca [i astfel, cu to]ii am devenit un reper esen]ial
în complexul legitim\rii artistice a unui obiect numit de noi to]i art\. Prin urmare, l\]ind
teoria, pute]i s\-mi aminti]i mie [i, prin mine, lui Thierry de Duve, c\ [i în cazul în care a]i
face ce v\ trece prin cap, produsul ac]iunii voastre ar fi tot un fapt artistic.

Dar de ce a fost nevoie de toat\ acea introducere la scar\ planetar\ din În nnumele aartei...?
De ce a trebuit s\ ne preschimb\m pe rînd în sociolog implicat, în teoretician, în istoric al
avangardei, în semiotician ca s\ definim arta? Nu era de la sine în]eles c\ dac\ cineva expune
într-un salon de art\ un pisoar, rezult\ c\ se poate spune despre orice c\ este art\? {i iat\-v\
suprin[i de mine punîndu-v\ dumneavoastr\ în[iv\ aceste întreb\ri. 

Da, s\ [ti]i c\ a fost nevoie de toate aceste opera]ii teoretice pentru c\, servindu-se de
cazul Marcel Duchamp, Thierry de Duve ]intea în mai multe direc]ii. Tocmai de aceea a ap\rut
o a doua carte, Kant aafter DDuchamp (1996), care s\ continue [irul observa]iilor [i care s\
înglobeze În nnumele aartei... într-o splendid\ simbioz\ teoretic\.

Direc]ia Universalul [[i SSinggularul. 
Dup\ ce a]i aterizat din cosmos [i v-a]i întrebat „ce este arta?”, dup\ ce a]i împ\rt\[it

necazul omenirii [i v-a]i pus întrebarea „ce ar trebui s\ fie arta?”, dup\ ce nu a]i r\mas
decît dumneavoastr\ în[iv\ [i [ti]i ce art\ v\ place [i ce art\ v\ displace [i dup\ ce, într-un
final, a]i dat peste o teorie a artei [i v-a]i preg\tit s\ p\r\si]i Planeta Modernitate, a
trebuit s\ v\ întoarce]i, împreun\ cu Thierry de Duve, tot la „Cazul Richard Mutt”, pseudonimul
sub care Marcel Duchamp a semnat, discret, Fîntîna în 1917. Întor[i din drum, a]i observat
c\ felul în care un  readymade î[i alege autorul, care nu face decît s\ se lase ales [i se
oblig\ prin asta s\-l legalizeze prin intermediul unei institu]ii artistice, este identic sau,
cel pu]in analogic, cu felul în care „tubul de vopsea” î[i alege pictorul pentru a acoperi pînza
alb\ ce urmeaz\ s\ devin\ obiect de art\. Îns\ ajun[i în acest punct v\ pute]i întreba, înc\
o dat\, despre ce fel de art\ vorbim? Despre o anumit\ art\ sau despre art\ în general? Pîn\
unde persist\ singularul [i din ce punct începe universalul? {i iat\-ne ajun[i la cea de-a doua
direc]ie spre care ]inte[te Thierry de Duve, servindu-se în continuare de contribu]ia lui
Duchamp.

Direc]ia Specificul [[i GGenericul. 
De ce este, carevas\zic\, readymade-ul analogic tubului

de vopsea? Poate pentru c\ „Cele mai fine culori pot fi cump\rate,
gata preparate, de la Rialto”, r\spunde Thierry de Duve, preluînd
în  motto replica lui Tintoretto dat\ lui Aretino prin 1548. Asta
înseamn\ c\ dac\ tubul de vopsea poate fi procurat gata
preparat, expus pe o suprafa]\ plan\, fie ea [i monocrom\ ca
la Yves Klein, acesta produce abstrac]iunea în pictura rezultat\
cam în maniera în care pisoarul produce art\ f\r\ planeitate,
care îns\ nu poate fi numit\ scultpur\ sau altceva, în arta în
general. Prin urmare, pentru dumneavoastr\, culoarea pur\
devine pentru pictura pur\ ceea ce a devenit abstrac]iunea
pentru arta în general pentru c\, ve]i constata, „readymade-ul
este pentru arta în general ceea ce este tubul de vopsea pentru
pictura modern\”. Dar oare nu a]i nimerit dumneavoastr\,
efectuînd aceste „compara]ii algebrice”, într-o situa]ie cu dou\
ie[iri disjuncte? Fie consim]i]i, de la bun început, c\ v\ afla]i
într-o „impossibilité du fer” (fer sau  fair ?) [i v\ l\sa]i de meserie,
devenind artist în general, fie v\ da]i seama c\ exist\ totu[i o
„figuration d’un possible” [i v\ l\sa]i g\sit, în continuare, de
varii obiecte gata f\cute, devenind un artist specific. Îns\, [i în
primul caz, [i în al doilea caz, v\ ve]i întreba ce fel de artist mai
sînte]i [i dumneavoastr\ dac\ oricum pute]i face orice, cînd nu a]i putea face
totul. {i aici v\ ve]i reîntoarce la acel filozof de mai demult.

Direc]ia Orice [[i TTotul. 
R\m\seser\]i deja o dat\, prima dat\, nel\muri]i în timpul reinterpret\rii tezei

acelui filozof de mai demult conform c\reia oricine are libertatea de a spune dac\
un apus de soare este frumos sau nu, [i v\ întreba]i atunci: s\ fie oare adev\rat [i
legitim ca orice b\rbat sau femeie de pe lume s\ poat\ avea libertatea de a spune
despre ceva dac\ este art\ sau nu? R\spunsul începea s\ fie pozitiv, dup\ cum
bine v\ aminti]i. {i asta se întîmpla în pofida criticii academice dezaprobatoare, dar
avînd consim]\mîntul arti[tilor care v\ invitau s\ legifera]i cazul. Constata]i, îns\,
cu surprindere c\ ast\zi, paradoxal, lucrurile stau exact invers. Critica academic\,
jurisprudent\, depune toate eforturile pentru a v\ convinge c\ „orice”-ul care v\
este expus drept art\ este art\. Înainte era altfel. Cea care a produs aceast\ muta]ie
este mi[carea dada pe care v-o aminti]i foarte bine. {i pe dumneavoastr\ v-a stupefiat
la ora aceea vehemen]a cu care mi[carea dada f\cea din libertate nega]ie [i din
antiart\ art\, dilatînd la infinit lista de obiecte artistice în direc]ia „orice”-ului. Ce
deosebe[te în continuare arta care se face acum, contemporan\ cu dumneavoastr\,
de arta care se producea în vremea mi[c\rii dada este „imperativul categoric al artei
moderne”. Arta modernist\, în tot acest lung lan] de libert\]i, se obliga la ceva: se
obliga s\ judece. „A produce art\ înseamn\ a judeca, a decide, a alege.” Problema
const\ în cum o ve]i face. De aceea s-a ivit o ultim\ direc]ie.

Direc]ia Dup\ [[i ÎÎnainte. 
„Înainte” de-a fi liberi de a face orice pentru c\ oricum art\ iese, putea]i fi

artist r\spunzînd mai multor exigen]e ale unui tribunal institu]ional (care putea fi
o academie, un muzeu, o revist\) f\r\ a comite vreo abatere, înscriindu-v\ cu succes
pe linia unui modernism teoretic, mai pur. „Dup\” emanciparea „orice”-ului a]i
devenit înzestrat cu o facultate de judecare general\ a artei dar care, în interiorul
acestei libert\]i [i datorit\ ei, v\ (auto)determina s\ v\ pune]i întreb\ri asupra
conven]iilor. Ba, mai mult, a]i început s\ elabora]i „o oper\ care-[i ia propriile condi]ii
de posibilitate drept subiect, care testeaz\ un anumit num\r din conven]iile
me[te[ugului c\ruia îi apar]ine, modificîndu-le, [i care, procedînd astfel, face
conven]iile testate fie explicite, fie opace, revelînd faptul c\ nu sînt decît conven]ii”.
Dar cum v\ ve]i da seama de existen]a acestor conven]ii [i, mai profund, de influen]a
lor asupra artei dumneavoastr\ dac\ nu printr-o „func]ie critic\” a acestei arte?
Astfel v\ ve]i înscrie pe linia unui modernism practic, f\cînd din emanciparea
artei dumneavoastr\ nu un proiect despotic, ci o maxim\ dup\ care s\ încerca]i s\
v\ conduce]i, întorcîndu-v\ astfel la observa]iile la scar\ planetar\.

{i cînd te gînde[ti, toate acestea la un loc le-a]i parcurs împreun\ cu Thierry
de Duve ([i) pentru a încerca s\ în]elege]i „de ce a fost Marcel Duchamp un artist
atît de mare”.     

IIggoorr 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, aaLLttiittuuddiinnii. Mai colaboreaz\ cu articole
la Radio România Cultural.igor mocanu

c`
r]i

Thierry de Duve, KKaanntt
dduupp\\ DDuucchhaammpp, 

Traducere de Virgil
Stanciu, Idea Design&Print

Editur\, 
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IIggoorr MMooccaannuu vvss AAllffrreedd SSttiieegglliittzz.. TThheeoorreettiiccaall bbaattttllee wwiitthh MMaarrcceell DDuucchhaammpp.. 
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cine duce 
literatura rom‰n` 
\n str`in`tate

export masiv de identitate na]ional`
Diferen]a ccultural\?  I ddon’t tthink sso

Problematica traducerii autorilor români în limbi str\ine sau, cu o sintagm\ mult mai
frecvent\, a „promov\rii literaturii române” aprinde frecvent spirite [i discu]ii. Un
scurt istoric al chestiunii înregistreaz\, pe de o parte, lamenta]ii nesfîr[ite pe tema
marginalit\]ii lingvistice [i culturale, frustr\ri, nemul]umiri eterne, iar pe de alt\ parte,
re]ete, strategii, liste de autori [i selec]ii minu]ioase, majoritatea f\cute în numele
unor cli[ee pe cît de inexacte, pe atît de d\un\toare. Consecin]a direct\ (adic\ aparent
inevitabil\) a acestei discu]ii fiind alunecarea în problematici identitare de o
abisalitate cu atît mai hilar\ cu cît î[i pierd contactul cu solul, era firesc ca argumentele
s\ decurg\ din considera]ii despre locul [i rostul României, aflate, iat\, la intersec]ia
dintre culturi care, de la {tefan cel Mare [i marii voievozi, a mediat între Est [i Vest,
dac\ nu [i dinainte... nu lipse[te decît un „pot pentru ca s\ spun”, care s\ circumscrie
aceast\ gîndire în zona c\reia îi apar]ine, cea a registrului comic. 

E greu de în]eles de ce promovarea literaturii române peste grani]e trece prin „imaginea
României în lume” [i prin „valorificarea diferen]ei culturale”. {i, în general, de ce e nevoie
de atîtea silogisme, care alunec\ de la interesele cititorului occidental la absen]a literaturii
române de la marile tîrguri de carte, ca s\ ajungem la o re]et\ cu multe variabile [i cu
bilan]uri care s\ ne am\rasc\. Cum se poate calcula, de pild\, cam ce-[i poate dori cititorul
din Vest, cît\ vreme nu sîntem prea siguri nici de ce-[i dore[te cel autohton? Sau de ce
acest cititor vestic e redat ca o mas\ neap\rat uniform\, cu interese culturale ample,
aproape savante? De ce l-ar putea interesa pe cititorul str\in c\ cite[te cartea unui autor
român mai mult decît c\ respectiva carte e bine scris\ [i c\-l va delecta suficient cît s\
merite deranjul? De ce ar respinge el o autofic]iune sau o proz\ erotic\ str\in\ (româneasc\),
în favoarea uneia locale? Din patriotism? Cred c\ promovarea literaturii române
pentru marea mas\ a cititorilor care nici nu [tiu prea bine pe unde vine România pe hart\
nu are cum s\ treac\ prin argumente de tipul diferen]ei culturale. Aceast\ promovare
î[i poate g\si criterii mai sigure în evaluarea ceva mai lipsit\ de patetism a [anselor
dintotdeauna ale fic]iunii de a convinge, adic\ cele ale artei sale. 

Temele  obsolete

În materie de „ce nu merge”, chestiunea pare u[or de tran[at: nu merg lucrurile deja
f\cute la ele acas\, remake-urile [i temele sau metodele deja încercate. M\ îndoiesc c\
cititorul mediu are cuno[tin]e atît de vaste de istorie literar\ încît s\ cunoasc\ precis
de pe unde vine fiecare procedeu în parte; a[ crede, mai degrab\, c\ respingerea anumitor
teme [i procedee vine din inadecvarea lor la lumea de azi, din lipsa de interes pentru
cititorul contemporan, [i nu din transgresarea paternit\]ii culturale asupra uneia sau a
alteia dintre formule. Dimpotriv\, Paul Cernat opina recent c\ „promovarea literar\ cu
argumente «sincronist-occidentaliste» e (aproape) la fel de ineficient\ la export ca [i
propaganda «pitoresc-etnografic\», na]ionalist\. S\ propui proustianisme sau joyceanisme
în ]\rile lui Proust [i Joyce, s\ pariezi pe atuurile experimentalismelor tehniciste în culturi
sastisite de experimente formale, pe autofic]iuni erotice «provocatoare» în ]\ri unde
exist\ deja o infla]ie de asemenea scrieri sau pe americanisme cu parapon în condi]iile
globaliz\rii americanismului nu înseamn\ decît s\-]i expor]i propriile acultura]ii ca pe
un  brand «specific».” În acela[i sens se exprima [i Dan C. Mih\ilescu în acest an, la Neptun,
în ce prive[te „literatura de secre]ii vaginale” – cum c\ ar fi lipsit de miz\ s\ export\m
temele (homo)sexuale în ]\rile care le-au „creat”. Nu v\d impostura, de vreme ce tematica
sexual\ e mai veche decît grani]ele actuale ale Europei [i, mai ales, cît\ vreme ea continu\
s\ se vînd\. Miza este cea a artei scriitorului, mai presus de teme [i preocup\ri. 

Inova]ia aabsolut\

Re]etarul continu\, desigur, cu  pros – ce merge la export: dup\ o, probabil, analiz\
am\nun]it\ a consumului de carte în str\in\tate, Paul Cernat revine la tema identitar\,
adic\ la unicitatea româneasc\. El consider\ c\ e necesar „un accent mai ap\sat pus, în

promovare, pe experien]a/identitatea «central-european\», «balcanic\», «estic\», eventual
postcomunist\ (în registru ironic sau «nostalgic») ar fi avenit în actualul context al
recept\rii interna]ionale, cu atît mai mult cu cît politicile culturale identitare pot fi
mult mai bine servite prin afilierea culturilor «mici» la diferite regiuni «mari», suprana]ionale
(cum ar fi Europa Central\ sau spa]iul balcanic). Din acest punct de vedere, l\sînd la o
parte mult invocata sintez\ între Orient [i Occident, literatura român\ poate fi mai
bine identificat\ pe harta culturala interna]ional\ ca un amestec eclectic de identit\]i
«periferice» postimperiale, de culturi ale frontierelor: habsburgice în Ardeal, Banat [i
Bucovina, levantine/balcanice/bizantine în Muntenia [i Dobrogea, cu o component\
slav\ mai accentuata în Moldova [i Basarabia.” În aceast\ logic\, cei mai exportabili i
se par criticului urm\torii: Filip Florian, Radu Cosa[u, Vasile Ernu [i Dan Lungu, la capitolul
„fatalit\]i istorice”, aka comunism; Florin L\z\rescu; R\zvan R\dulescu, mai ales în spa]iul
anglo-saxon (patria genului  fantasy – dar parc\ nu era cazul s\-i înv\]\m noi pe ei…
în fine); Petru Cimpoe[u, pentru c\ seam\n\ cu Hašek [i Hrabal; Agopian, anticipat de
Pavić [i Kusturica; în plus, Radu Aldulescu, Radu }uculescu [i Bedros Horasangian. Selec]ia
r\mîne, desigur, subiectiv\; argumentele îns\ î[i asum\ o logic\ obiectiv\, dar totu[i
greu de p\truns, chiar [i în contextul regionalismului multiculturalist. Pentru o antologie
antropologic\, ele ar fi perfect valabile. Pentru una literar\, îns\, devin incongruente.

Incongruen]a acestei ra]iuni e denun]at\ [i de Mircea C\rt\rescu, într-un interviu
mai vechi din România lliterar\. Din experien]a sa cu editorii str\ini, scriitorul ne avertizeaz\:
„Cînd se prime[te un manuscris românesc, se a[teapt\ s\ fie despre Ceau[escu [i Securitate,
iar asta plictise[te foarte tare”. Poeta Nora Iuga crede, dimpotriv\, c\, pentru o bun\
promovare, scriitorii români trebuie s\ se ocupe de „victima mutilat\ în beciurile Securit\]ii,
victima care î[i petrece nop]ile la cozile pentru o sticl\ de lapte”. Este, într-adev\r, posibil
ca experien]ele istorice de acest fel s\ devin\ parte din identitatea cultural\; m\ gîndesc
la unele c\r]i remarcabile din literatura afro-american\, care înc\ discut\ cu succes tema
rasismului. Dar, cu toate tragediile ultimilor 60 de ani, nu a[ pune chiar pe aceea[i treapt\
comunismul românesc. Cred c\ e pu]in jignitor pentru un scriitor, de pild\ Filip
Florian, s\ opinezi c\ romanele sale s-au bucurat de traduceri pentru c\ trateaz\ comunismul.
Scriitorul însu[i a declarat c\ îl tratase prin for]a împrejur\rilor. Ar fi poate mai exact s\
credem c\ traducerile au fost angajate pentru arta scriitorului înainte de orice.

Asortate. LLa ppachet

Sigur c\ nu este complet lipsit de interes criteriul tematic, dar nu este totu[i cazul
s\ supralicit\m particularit\]i istorice; toate popoarele [i le au pe ale lor, iar punerea
lor în pagin\ nu a fost niciodat\ de natur\ s\ le fac\  best sellers, decît în cazul non-
fic]iunii, care iese din discu]ie aici – dar  ar merita s\ intre acolo unde îi este locul. Aceea[i
generalizare grosolan\ e responsabil\ [i de „catastrofa” lipsei de promovare a literaturii
române. Cine ar putea s\ promoveze literatura român\, de ce pe toat\ [i pentru cine?
Editurile? Editurile nu-[i pot promova decît autorii proprii. Statul? De ce ar promova
statul, pe banii cet\]enilor s\i, a[a o abstrac]iune care nu-i aduce nici un avantaj? De
dragul imaginii, poate, dar cred c\ în logica guvernului, literatura nu este, totu[i, o
prioritate mai mare decît turismul, legisla]ia sau mediul de afaceri. A[adar, nu prea se
g\se[te nimeni s\ promoveze literatura român\ în întregul ei. Ceea ce, de fapt, este foarte
bine, pentru c\ nici nu s-ar g\si nimeni care s-o consume astfel ambalat\. Dac\
lucrurile ar merge astfel, la gr\mad\, din perspectiva consumului – ca s\ fac o compara]ie
care îmi displace – atunci am cere la magazin „carne de porc” [i am primi ce crede
vînz\toarea sau un pic din toate, nu „ceaf\” sau „jambon” sau „mu[chiule]”. Pentru o
literatur\ care nu cunoa[te prea multe grup\ri sau cercuri declarate ca atare, adic\ prefer\
s\ se manifeste, de cele mai multe ori, în mod individual, cum se întîmpl\ în literatura
român\, este o logic\ u[or paradoxal\ s\ o aduni la gr\mad\ în ansamblul ei, ca [i cînd
ar fi o singur\ voce limpede sau un cor care cînt\ aceea[i melodie. Pe lîng\ eroarea de
supralicitare – a produsului [i a consumatorului – metoda asambl\rii mai are, deci, [i
defectul de nereprezentativitate. Izul de na]ionalism al acestor strategii se poate s\ fie
mai resping\tor decît erorile de calcul. Dac\ energia folosit\ în asemenea dezbateri ar
fi pus\ în slujba unor sondaje reale ale pie]ei de carte [i dac\ miza s-ar muta pe arta unor
scriitori individuali, nu pe teme [i nici pe ansambluri ad-hoc, poate c\ cineva ar avea
de cî[tigat, pîn\ la urm\. (A.C.)

Chestiunea traducerii autorilor români peste hotare este prilej pentru
discu]ii care pot merge `n foarte multe direc]ii; unele s`nt constructive,
altele r\m`n doar discu]ii. Procesul `n cauz\ este, `ns\, unul mai tehnic
dec`t las\ s\ se `n]eleag\ multe dintre lu\rile de cuv`nt pe aceast\ tem\,
dup\ cum reiese din rezumatul de mai jos. Am vrut s\ urm\rim, `n dosarul
de fa]\, care s`nt etapele acestui proces, adres`nd c`teva `ntreb\ri unor
cunoscu]i traduc\tori de literatur\ rom<n\.  Paul Doru Mugur [i Carmen
Firan au scris despre cum au adunat cea mai important\ antologie recent\
de poezie rom<neasc\; Ehren Schimmel - despre experien]a sa recent\ de
antologator de proz\ rom<neasc\; Adam J. Sorkin, Joaquín Garrigós [i
Marco Cugno povestesc din experien]a lor durabil\ de traduc\tori de lite-
ratur\ rom<n\, iar Tania Radu explic\ pe larg care este rolul ICR `n proce-
sul traducerii autorilor rom<ni. Dou\ liste cu v`nz\rile drepturilor de autor
ale scriitorilor rom<ni oferite de editurile Humanitas, respectiv Polirom,
ofer\, `n plus, o imagine mai pragmatic\ asupra exportului de literatur\
rom<n\. (A.C.)



d
osa

r: litera
tu

ra
 rom

‰
n
`
 \n

 str`
in

`
ta

te

noua literatur`...........................................................................................iunie - iulie 2007..............................................................................................num`rul 7

15

paul doru mugur
ce am de lucru: Istoria a
dou` antologii de poezie –
cronologie

O ssear\ dde ppoezie
Pe 31 ianuarie 2004 am organizat la Knitting Factory, un

club din Manhattan, o sear\ multimedia intitulat\ Split

seconds. Pe invita]ii scria: „Un grup de poe]i [i de arti[ti
vizuali î[i vor uni for]ele [i vor distruge pentru dumneavoastr\
într-o sear\ unic\ [i luminoas\ infernala ma[in\ a timpului”.
Al\turi de dou\ filme experimentale [i de un mini-concert
de muzic\ indian\, în seara respectiv\ s-a desf\[urat [i un
recital de poezie. Poeziile române[ti, în mod particular, au
fost foarte bine primite de public [i, atunci, am realizat c\
o antologie de poezie româneasc\ conceput\ nu pentru a
fi citit\ doar de un cerc restrîns de studen]i [i speciali[ti în
culturi romanice, ci accesibil\ oric\rui iubitor de poezie, ar
putea deschide apetitul cititorilor americani pentru cultura
român\, în general.

Carmen FFiran
În februarie 2004, la una dintre activit\]ile desf\[urate

în cadrul Centrul Cultural Român din New York, am reîntîl-
nit-o pe Carmen Firan. În perioada 2000-2002, Carmen Firan

fusese directoarea adjunct\ a Centrului [i, în afar\ de calit\]ile
ei administrative, Carmen este [i o excelent\ poet\ [i
traduc\toare. Dup\ ce i-am povestit experien]a de la Knitting
Factory, i-am propus s\ colabor\m la proiectul traducerii în
englez\ a unei antologii de poezie româneasc\.  

Ed FFoster
Cu doi ani în urm\, Carmen îl întîlnise pe Edward Foster,

editorul [ef al editurii Talisman House, Publishers, o editur\
american\ care publicase, în trecut, mai multe antologii
de poezie printre care antologii de poezie rus\, turc\ [i,
respectiv, francez\. În 1996, Ed editase împreun\ cu  Leonard
Schwartz [i Joseph Donahue o antologie de poezie american\
contemporan\. În octombrie 2002, Carmen îi propusese lui
Ed s\-i traduc\ în limba român\ antologia de poezie american\,
Ed îi d\duse textele, proiectul demarase, o duzin\ de poezii
fuseser\ traduse, dar, din motive variate, se împotmolise
între timp [i materialele z\ceau acum neatinse pe un raft
din garajul lui Carmen. 

Marea JJonc]iune
La începutul lunii februarie 2004 am hot\rît, împreun\

cu Carmen, s\ ne unim eforturile [i s\ realiz\m în comun
cele dou\ proiecte, eu urmînd s\ o ajut la traducerea [i
editarea antologiei de poezie american\ în român\, iar ea,
prin contactele pe care le stabilise cu Ed, urmînd s\ m\ ajute
la traducerea, editarea [i publicarea antologiei de poezie
român\ în englez\ la editura Talisman House, Publishers.
Subliniez c\ f\r\ diploma]ia, sprijinul [i mai ales entuziasmul
lui Carmen, aceste dou\ antologii n-ar fi existat.

Alina SSavin
Odat\ ce Ed a acceptat planul nostru, urm\torul pas l-a

reprezentat realizarea efectiv\ a celor dou\ antologii. În
calitatea de editor al revistei Respiro m\ împrietenisem
pe  web cu Alina Savin care, pe lîng\ faptul c\ este poliglot\
(vorbe[te perfect 8 limbi: francez\, englez\, spaniol\, italian\,
german\, greac\, polonez\ [i portughez\), este [i o scriitoare
[i traduc\toare extrem de talentat\. Avantajul comunic\rii
prin  e-mail este c\, p\strînd mesajele, po]i stabili cu precizie
cronologia evenimentelor. Pe data de 26 februarie 2004,
Alina Savin a acceptat entuziasmat\ colaborarea la proiectul
celor dou\ antologii. Pe 19 iunie 2004 ea tradusese integral
22 din cei 36 de poe]i prezen]i în carte. În august 2004,
antologia care urma s\ fie bilingv\ [i s\ poarte titlul O aanumit\
pant\ aa rrazei dde ssoare era, credeam noi, aproape gata. Îns\,
problemele legate de  copyright au întîrziat cu mai bine
de un an apari]ia c\r]ii. Întîrzierea s-a dovedit a fi providen]ial\,
pentru c\ în decurs de un an am rev\zut cu aten]ie traducerile
[i, beneficiind [i de ajutorul nepre]uit al lui Adrian Sîngeorzan
care s-a al\turat echipei de traduc\tori, calitatea lor a crescut
considerabil. Pe 10 octombrie 2005, antologia de poezie
american\ purtînd noul titlu Locul nnim\nui era gata de tipar
la editura Cartea Româneasc\. 

Adam JJ. SSorkin 
Între timp, în vara lui 2004, m-am apucat de lucrul la

antologia româneasc\. Calitatea rela]iilor inter-umane ale
lui Carmen Firan s-au dovedit [i acum esen]iale. Carmen era
prieten\ cu Adam Sorkin, cel mai important traduc\tor de
poezie român\ în limba englez\ american\, autorul a mai
mult de 25 de c\r]i de traduceri de poezie român\ contemporan\,
[i Adam ne-a pus cu generozitate la dispozi]ie sutele de
traduceri f\cute de el de-a lungul timpului. 

Julian SSemilian
În plus, Carmen îl cuno[tea [i pe Julian Semilian care ne-

a pus [i el la dispozi]ie traducerile lui din Urmuz, Tristan
Tzara, Geo Bogza, Ilarie Voronca, Ion Vinea, Paul Celan, Gellu
Naum [i Gherasim Luca. 

Biblioteca UUniversit\]ii CColumbia
Un noroc nea[teptat a f\cut ca datorit\ instal\rii de

noi ma[ini de copiat la biblioteca Universit\]ii Columbia,
timp de aproape dou\ s\pt\mîni fotocopierea a fost gratuit\
aici [i am profitat de ocazie pentru a copia cîteva sute de
pagini con]inînd poezii române[ti traduse în englez\ [i
ap\rute de-a lungul timpului în periodice [i antologii. Era
esen]ial s\ reevalu\m [i, eventual, chiar s\ includem traducerile
de calitate ap\rute pîn\ atunci. Ar fi fost foarte nedrept ca
munca unor traduc\tori extrem de talenta]i cum sînt Andrei
Banta[, Dan Du]escu, Sean Cotter, Peter Jay, Florin Bican,
Dan Solomon sau Cristina T\taru s\ fie ignorat\. Îmi amintesc
c\ într-una dintre seri eram atît de absorbit de lucrul la
antologie încît nu am auzit anun]ul închiderii (cl\direa Butler
a Bibliotecii Universit\]ii Columbia se închidea la ora 11 pm).
Bateria telefonului celular mi se consumase, o parte din
lumini se stinseser\ [i îmi amintesc c\ a trecut mai bine de
jum\tate de or\ pîn\ cînd un paznic cu o expresie n\uc\
pe fa]\ mi-a deschis u[a de la intrarea bibliotecii.

Dup\ 6 luni de munc\ aproape zilnic\, pe 15 decembrie
2004, am terminat o prim\ variant\ a antologiei care, f\r\
note, prefa]\ [i postfa]\ con]inea 315 pagini de format

A4. Carmen a luat leg\tura cu Ed care ne-a pus în vedere
c\ antologia trebuie s\ aib\ maxim 250 de pagini. Dup\ alte
cîteva zeci de variante [i peripe]ii ale c\r]ii a c\rei apari]ie
a fost pus\ de mai multe ori în pericol, dup\ sute de telefoane,
faxuri [i  e-mail-uri cu traduc\tori, autori, editori, rude ale
autorilor deceda]i, fiecare cu toanele, fasoanele, fi]ele,
teribilismele [i idiosincraziile lui, dup\ alte exact 18 luni,
cartea a ap\rut pe 15 August 2006. Am înv\]at cu aceast\
ocazie c\ într-o antologie care include zeci de autori [i
traduc\tori, selec]ia textelor este joac\ de copii pe lîng\
ob]inerea drepturilor de autor [i a efortului depus pentru
p\strarea senin\t\]ii în fa]a mul]imii de mizerii [i adeversit\]i
care apar pe parcurs [i pentru reg\sirea, în final, a unei f\rîme
infinitezimale din entuziasmul ini]ial.

Ed Foster a participat activ la editarea versiunii finale a
textelor [i a c\su]elor biografice ale autorilor [i, prin zecile
de nop]i nedormite, [i-a cî[tigat de mai multe ori titlul de
coeditor nu onorific, ci extrem de efectiv. Andrei Codrescu,
Nicolae Manolescu [i Virgil Nemoianu au sus]inut c\lduros
proiectul nostru [i textele lor pline de miez au crescut [i  ele,
la rîndul lor, calitatea antologiei.

Antologia a fost lansat\ la Bucure[ti, pe 19 septembrie
2006 în sala Oglinzilor din sediul Uniunii Scriitorilor [i la New
York în cadrul festivalului de traduceri organizat de Institutul
Cultural Român din New York în colaborare cu Stevens
Institute of Technology în perioada 16–18 Noiembrie 2006. 

Carmen Firan, Alina Savin,  Julian Semilian, Adam Sorkin,
Ed Foster au fost cu to]ii prezen]ii la festival. Echipa noastr\
virtual\ s-a întîlnit în fine [i în  real time, real space nu numai
în  e-mail-uri [i bitzi. Uf! Am respirat cu to]ii u[ura]i... Pîn\
la urm\toarea antologie.

În lloc dde ffinal
Din aceast\ prezentare f\cut\ din zbor lipse[te lucrul

esen]ial, ingredientul de baz\. Ce criterii am folosit pentru
selec]ionarea poeziilor? De ce poeziile astea? De ce
tocmai poe]ii \[tia [i nu al]ii la fel de talenta]i? Gusturile
se discut\, bineîn]eles, dar dup\ cum am precizat mai sus,
scopul declarat al antologiei de poezie româneasc\ a fost
de a deschide apetitul publicului american pentru cultura
român\. La mai pu]in de un an de la lansare, prima edi]ie
a c\r]ii este acum aproape complet epuizat\ pe amazon.com.
Cîteva sute de americani citesc acum poeziile lui Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita St\nescu, Mircea
C\rt\rescu, Mihail G\l\]anu. Un  review-er scrie pe  web
c\ antologia este o carte atît de bogat\ încît este nedrept
s\-i semnalezi doar pe anumi]i poe]i [i s\-i la[i deoparte
pe al]ii, la fel de talenta]i. Prietena mea, Sharon Mesmer,
care pred\  creative writing la New School a fost atît de
entuziasmat\ de carte încît pl\nuie[te acum s\ viziteze
România. Este mult? Este pu]in? Nu [tiu, dar sper s\ fie un
început. 

DDoorruu PPaauull MMuugguurr are 38 de ani [i este medic în New York [i scriitor de
limb\ român\, de asemenea traduc\tor. Este unul dintre fondatorii
revistei electronice RReessppiirroo [i a realizat cu Carmen Firan antologia de poezie
româneasc\ BBoorrnn iinn UUttooppiiaa, 2006. 

Antologie dde ppoezie aamerican\ ccontemporan\/Locul 
nim\nui ,, selec]ie [i note de Edward Foster&Leonard 
Schwartz, coordonatori edi]ie Carmen Firan [i Paul 
Doru Mugur, Editura Cartea Româneasc\ 2005

Born iin UUtopia, AAn aanthology oof MModern aand 
Contemporary RRomanian PPoetry, edited by Carmen 
Firan and Paul Doru Mugur, with Edward Foster, 
Talisman House Publishers, 2006
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carmen ffiran
ce traducem –
autori sau c`r]i?

În ultimii doi ani, tema traducerilor pare subiectul preferat
la majoritatea colocviilor, festivalurilor de literatur\, dezbaterilor
organizate de institute de cultur\, funda]ii sau reviste.
Binevenit [i l\udabil. Dintr-o prioritate de strategie cultural\,
tema traducerilor a devenit îns\ un fel de obsesie na]ional\
care îi bîntuie acum pe mul]i. Sîntem obi[nui]i cu astfel de
exalt\ri care apar brusc, ca [i cum ne-am trezi într-o diminea]\
cu un cuvînt nou pe buze de parc\ s-ar fi n\scut peste noapte
[i pe care ne arunc\m apoi nes\tui s\-i devor\m con]inutul.
La cî]iva ani dup\ revolu]ie era la mod\ „imaginea României”,
de exemplu, ambi]ie în care s-au consumat mul]i bani, hîrtie
[i zgomot. A urmat, dup\ un timp, „brand-ul României”,
îngrijorare c\reia nu i s-a prea dat de cap\t satisf\c\tor.
Sîntem acum la faza Nobelului care inflameaz\ multe spirite,
se scriu pamflete [i se fac propuneri pe criterii simple: s\-l
ia cine ne place nou\. De fiecare dat\, îns\, planurile [i visurile
noastre sînt ]inute în interior, protejate cu grij\ de o confruntare
lucid\ cu oferta [i competi]ia interna]ional\ pentru a nu
ne r\sturna or contrazice a[tept\rile [i a nu fi dezam\gi]i de
reac]ia sau uneori de lipsa de reac]ie din partea instan]elor
pe care vrem s\ le seducem. {i tot de fiecare dat\ hei-rup-
ul începe entuziast, stîrnind multe lamenta]ii [i teorii ale
„nerecunoa[terii pe m\sur\” de care avem parte nemeritat,
ca, pîn\ la urm\, s\ ajungem la o formul\ oarecum original\
de a trata probleme pe care al]ii le-au rezolvat de mult cu
succes folosind re]ete eficiente [i pe care le-am putea prelua
[i noi dac\ am renun]a la orgolii sau interese de cast\.

Traducerile. Ce [i cum traducem? {i de data asta subiectul
produce furtuni emo]ionale în rîndul autorilor [i institu]iilor
implicate. Preocuparea trebuia s\ fi ap\rut cu mult timp în
urm\ [i s\ fi ajuns deja o strategie institu]ional\ în care rolul
principal s\ nu-l aib\ neap\rat finan]atorii, ci editurile [i
agen]ii literari. La noi multe lucruri par s\ func]ioneze îns\
diferit. Editurile au fost interesate strict de importul de

literatur\ str\in\, iar agen]ii literari -dac\ [i cî]i exist\ –
reprezint\ tot autorii str\ini tradu[i în române[te. Programele
de traduceri ini]iate au fost la început controversate, se pare,
în primul rînd datorit\ listelor produse în urma centraliz\rii
recomand\rilor f\cute de jurii [i comitete pe criterii considerate
preferen]iale sau raportate la succesul pe pia]a intern\ f\r\
o tentativ\ de prospectare a interesului pie]ei str\ine de
carte. ICR [i-a adaptat [i îmbun\t\]it îns\, în ultimul timp,
proiectele de promovare a traducerilor, astfel încît ofer\
acum o mult mai mare deschidere [i flexibilitate în negocierea
contractelor cu editurile str\ine. 

Trecînd peste interminabila discu]ie a lipsei de traduc\tori
valabili din limba român\ în limbi de mare circula]ie - [i
aici engleza pare cea mai v\duvit\ –, cîteva intreb\ri persist\,
precum [i diferen]ele de procedur\ de la un continent la
altul. Cu siguran]\, pia]a european\ de carte este mult
mai familiar\ cu autori români decît America. S-a tradus chiar
nea[teptat de mult dac\ avem r\bdare s\ privim doar ultimele
decenii ale secolului 20 [i mai ales anii post-revolu]ionari
cînd, probabil, pu]ini din autorii importan]i români au r\mas
f\r\ s\ aib\ cel pu]in o carte tradus\ în francez\, german\,
englez\ sau suedez\, de exemplu. Unii au reu[it prin rela]iile
lor personale, al]ii pentru c\ tr\iesc în diaspor\, mul]i pentru
c\ au primit asisten]\ [i sprijin financiar din partea unei
institu]ii române[ti. Exist\ zeci de exemple, ceea ce nu va
calma îns\ revolta celor care nu s-au aflat pe nici una
dintre liste, nici lamenta]ia teoretic\ global\. Mai discutabil
este impactul acestor traduceri [i cît au reu[it ele s\ impun\
conceptul de literatur\ român\ de valoare în con[tiin]a
cititorilor, editorilor [i criticilor str\ini de carte. Conteaz\,
fire[te, prestigiul editurii str\ine, tirajul [i vizibilitatea c\r]ii
în presa literar\. Unii se resemneaz\ c\, de[i nu s-a vîndut
bine, cartea a ap\rut la o editur\ important\ sau c\ a avut
dou\-trei cronici în publica]ii care conteaz\. Pîn\ la urm\,
îns\, succesul se m\soar\ în aceia[i parametri peste tot în
lume [i el presupune obligatoriu  vînzarea. O traducere este
oricînd flatant\, dar ea poate însemna ceva pentru un autor
sau pentru o literatur\ doar în momentul în care atinge cota
succesului. 

În America, procesul traducerilor este mult diferit de cel
european. {i mult mai dificil. Într-un articol publicat în
The NNew YYork TTimes se deplîngea cu cifre [i date concrete
faptul c\ în America - mai degrab\ continent decît ]ar\ - apar
cele mai pu]ine traduceri din lume, în timp ce autorii americani
sînt pe primul loc la traduceri în mai toate ]\rile. Unfair. {i
frustrant atît pentru cititorii americani, cît [i pentru scriitorii
str\ini. Un autor str\in p\trunde pe pia]a american\, în
general, dac\ devine unul de succes mai întîi într-o mare
cultur\ european\ (cum este cazul lui Norman Manea, tradus
mai întîi în Germania [i beneficiind aici de sus]inerea unor
foarte importante nume din cultura american\). {i chiar [i
a[a, e nevoie de un bun agent literar care s\-l reprezinte [i
de o editur\ inteligent\ care s\-l accepte. Edituri inteligente
ar fi multe, dar vizibilitatea lor este redus\, restric]ionat\ de
tiraje mici [i lips\ de publicitate – cazul editurilor independente
(small press), ori cu distribu]ie restrîns\ la sfera academic\
– (university press). Orgoliul lor de a merge împotriva curentului
comercial [i mercantil care caracterizeaz\ industria de carte
american\ nu compenseaz\, din p\cate, for]a de promovare,
publicitate [i distribu]ie oferit\ de o editur\ mare care are
resursele financiare [i for]a s\ impun\ un scriitor. În America
este îns\ la fel de greu pentru un scriitor autohton de a fi
publicat ca [i pentru unul str\in dac\ nu este un nume
consacrat. Sigur c\ traducerile prespun un plus de risc din
partea editurilor axate pe profit [i tiraje de mas\. Politica
editorial\ se axeaz\ aici nu pe literaturi sau pe autori, ci pe

c\r]i. Vestea bun\ pentru noi ar fi c\ nu sîntem defavoriza]i
pentru c\ apar]inem unei culturi de mic\ circula]ie, nu exist\
vreo prejudecat\ legat\ de literatura sau de autorii români.
E nevoie, în cele din urm\, doar de o traducere bun\ a unei
c\r]i vandabile ([i asta nu înseamn\ neap\rat un compromis
legat de valoarea literar\). Este uneori posibil [i ca
scriitorii pe care se pariaz\ mult în ]ar\ s\ nu aib\ audien]a
a[teptat\ în afar\. Experien]a recent\ a cinematografiei arat\
tocmai c\ filme cu audie]\ oarecum sc\zut\ în ]ar\ sau
care nu au fost neap\rat favorite CNC-ului au cî[tigat
recunoa[tere interna]ional\. Aceea[i surpriz\ o pot produce
la un moment dat [i anumite c\r]i scoase în lume. De exemplu,
Degete mmici  cred c\ ar avea [anse în America: nu este stufoas\,
e bine scris\ [i inteligent construit\, folosind re]eta sud-
american\ de succes pentru a strecura arhetipul românesc
care, astfel, cap\t\ universalitate.

Concret, ca s\ p\trunzi într-un sistem trebuie s\-l cuno[ti
[i s\-i respec]i regulile. Sistemul american este extrem de
minu]ios pus la punct [i de riguros, în ciuda relax\rii pe care
o afi[eaz\. Aici scriitorii nu discut\ direct cu editurile, exist\
un intermediar profesionist - agentul literar – care se ocup\
de g\sirea editurii potrivite în func]ie de profilul c\r]ii [i
de audien]a poten]ial\. Mi s-ar p\rea util\, în concluzie,
apari]ia unei agen]ii literare române[ti, fie în cadrul ICR sau
al asocia]iei editorilor, fie în cadrul editurilor mari, sau ca o
structur\ independent\ care s\ studieze pia]a [i s\ promoveze
opere cu [anse de a fi acceptate pe pia]a american\. În spiritul
tonic pozitiv american, r\mîne s\ credem c\, în cele din urm\,
orice carte valoroas\ are destinul ei [i nu va r\mîne necunoscut\.

CCaarrmmeenn FFiirraann este scriitoare, autoare de proz\, eseuri, dramaturgie [i
poezie, avînd c\r]i publicate deopotriv\ în limba român\ [i englez\. În prezent
locuie[te în New York. Promoveaz\ constant literatura român\ în str\in\tate.
Este membr\ a  board-ului editorial al revistei LLeettttrree IInntteerrnnaattiioonnaallee [i a PEN
Center New York. 

ehren schimmel
nu este cazul ca scriitorii
rom‰ni s` se preocupe at\t 
de mult de ce vrea audien]a
str`in`

Cine ee[ti [[i cce ffaci îîn RRomâânia? DDe uunde vvine iinteresul
t\u ppentru sscriitorii rromââni ccontemporani?

M\ numesc Ehren Schimmel [i am primit un grant de la
Institutul pentru Educa]ie Interna]ional\ ca s\ pun cap la
cap o antologie de literatur\ româneasc\ post-comunist\.
Am absolvit un master de scriere creatoare, iar interesul
meu pentru scriitorii români contemporani vine din interesul
meu pentru literatur\ în general. Pentru mine, literatura are
un mod de a-mi inspira via]a, de a arunca lumin\ asupra
experien]ei mele umane, iar cînd am fost aici, din 2001 pîn\
în 2003, ca voluntar al agen]iei Peace Corps, am realizat
c\ tranzi]ia româneasc\ de dup\ 1989 este un domeniu
provocator [i bogat pentru scriitorii români. La vremea
respectiv\ eram prea ocupat cu munca mea pentru a investiga
literatura român\ pe cît de am\nun]it a[ fi vrut. Întorcîndu-m\,
am dorit s\ v\d cum au abordat scriitorii aceast\ perioad\
[i s\ dedic un an întreg numai acestui lucru.

Ai uun pprogram cclar, ccare ss\ mmearg\ ddincolo dde ccriterii
estetice? DDe eexxemplu, sspecificul llocal îîn eepoca mmulticulturalismului..

SSau aacesta ee uun aaspect ppe ccare ll-aai ll\sat ss\ vvin\ dde lla ssine?
A[ vrea ca antologia pe care o realizez s\ fie informativ\

pentru cititorii interesa]i atît de literatura român\, cît [i
de România în general. Din acest motiv, fragmentele vor
avea, probabil, un „caracter local”, cu toate c\ orice fragment
literar de calitate r\spunde întotdeauna [i unor adev\ruri
sau teme universale – acesta este genul de scrieri pe care
sînt interesat s\ le cuprind.

În uultima vvreme, sse ttot fface vvîlv\ îîn lleg\tur\ ccu ccîteva
aspecte: nnoi nnu ssîntem bb\ga]i îîn sseam\ ppentru cc\ nnu nne
potrivim ccu ccerin]ele dde aafar\, ssîntem pprea eexxotici ssau vvenim
cu fformule ddeja cconsumate, aam aajuns pprea ttîrziu [[i aa[a
mai ddeparte.. SSe ppoate cca aacestea ss\ ffie ssau nnu aargumente
în aaceast\ ddiscu]ie.. CCare ee pp\rerea tta –– aacum, cc\ ddeja ccuno[ti
mai bbine lliteratura rromâân\ –– îîn lleg\tur\ ccu [[ansele aacesteia
în ffa]a uunui ppublic sstr\in?

Sincer, cred c\ sînt exagerate discu]iile [i grijile pe
care le-ai amintit. Scrisul este cel pu]in în aceea[i m\sur\
un me[te[ug pe cît este o art\, [i, de[i în]eleg anxiet\]ile
scriitorilor români în acest sens, cred c\ accentul trebuie s\
r\mîn\ pe dezvoltarea scriitorilor, pe dezvoltarea programelor
de scriere, pe  workshop-uri de scriere, iar asta la nivelul
de baz\, al înv\]\mîntului, [i pe scriere creatoare, în [coli.
Eu am predat la aproape fiecare nivel [colar al sistemului
de educa]ie românesc [i am constatat o lips\ izbitoare de
preocupare pentru exprimarea prin cuvîntul vorbit. La nivel
profesional, p\rerea mea e c\ nu este cazul ca scriitorii români
s\ se preocupe atît de mult de ce vrea audien]a str\in\, ci,
mai degrab\, s\-[i perfec]ioneze arta, s\ creeze comunit\]i

de scriitori, s\-[i rafineze constant munca [i s\ continue s\-
[i dezvolte vocile individuale. Receptarea [i recunoa[terea
interna]ional\ vor decurge de aici. Traducerea e esen]ial\,
desigur, [i probabil c\ e întotdeauna nevoie de promovare,
într-o anumit\ m\sur\. Dar trebuie s\ punem boii înaintea
carului, nu invers.

Care ssînt oop]iunile ttale ppersonale, cce aautor tte-aa iimpresionat
cel mmai mmult?

Deoarece în acest moment lucrez la antologia amintit\
[i sumarul nu a fost înc\ anun]at, a[ vrea s\ evit s\ dau nume.
Dar a[ spune c\, dup\ umila mea p\rere, exist\ destui autori
care, f\r\ îndoial\, merit\ s\ fie tradu[i. Ace[tia sînt scriitori
care nu numai c\ [i-au rafinat arta – de-a lungul unor ani
de, foarte probabil, încerc\ri [i e[ecuri –, dar [i care vorbesc
cu sinceritate. Eu, unul, apreciez onestitatea în scris la fel
de mult ca abilit\]ile tehnice ale scrisului, ceea ce marele
Frank Conroy numea „presiunea care vine din cealalt\ parte
a paginii”, adic\ nevoia imperativ\ de a spune ceva cititorului,
de a dezv\lui un adev\r, astfel încît s\ ai senza]ia c\ scriitorul
respectiv are ceva valoros s\-]i împ\rt\[easc\.

Unde [[i ccînd vva aap\rea aantologia?
Actualmente exist\ discu]ii ca ea s\ fie publicat\ atît

în Statele Unite, cît [i, în edi]e bilingv\, aici, în România.
Data a[teptat\ de apari]ie este prim\vara lui 2008.

(redac]ia)

EEhhrreenn SScchhiimmmmeell are 28 de ani [i se afl\ în România cu o burs\ universitar\
american\, avînd ca obiectiv realizarea unei antologii de proz\ româneasc\
contemporan\. Ehren Schimmel s-a aflat pentru prima dat\ în România ca
voluntar Peace Corps în 2001. 
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Experien]a mea ca traduc\tor de literatur\
român\ dateaz\ de la sfîr[itul anilor ’60 [i este
legat\ de activitatea mea, între 1965 [i 1969, la
Facultatea de Filologie a Universit\]ii din Bucure[ti,
unde am fost trimis ca lector de italian\, primul
dup\ reluarea rela]iilor culturale în urma unei
perioade de întrerupere de dou\ decenii.

„Opera prima”, pentru care am [i luat premiul
pentru debut din cadrul premiului pentru traducerea
literar\ Città ddi MMonselice (Padova), în 1973, a fost
o antologie din toat\ opera lui Arghezi:  Accordi
di pparole. PPoesie 11927-11967, Einaudi, Torino 1972.

Prima mea traducere, totu[i, a fost piesa
Iona de Marin Sorescu, pus\ în scen\ la Teatrul
Mic în 1968 cu George Constantin [i în regia lui
Andrei {erban, pe care am trimis-o la editura Einaudi
[i care urma s\ fie jucat\ la Teatro Stabile din Torino
în sezonul urm\tor de celebrul actor Vittorio
Gassman. Din p\cate, acest proiect nu s-a realizat
pe atunci (piesa a fost pus\ în scen\ peste cî]iva
ani la Napoli), a[a încît adev\ratul meu „debut”,
pîn\ la urm\, a fost tot o pies\ de Sorescu, Paracliserul,
ap\rut\ în 1969 împreun\ cu un mic eseu în revista
Il DDramma, condus\ de Giancarlo Vigorelli.

Activitatea mea didactic\ [i critic\ în calitate
de profesor de limba [i literatura român\ la
Universitatea din Torino a fost mereu dublat\ de
cea de promovare a culturii române prin traduceri
(mai ales, dar nu numai, în domeniul poeziei), dintre
care unele s-au dorit a fi [i adev\rate acte critice,
în cel mai deplin sens al cuvîntului.

Elogioasa  Laudatio pe care a citit-o Pre[edintele
USR, domnul Nicolae Manolescu, cu ocazia premiului
care mi-a fost acordat în cadrul ultimului festival
„Zile [i nop]i de literatur\”, pomene[te cu prec\dere
de traducerile mele „poetice”.

În fapt, este adev\rat c\ am tradus mult\ poezie,
de la clasici pîn\ la autori mai tineri: a[ dori s\
amintesc în primul rînd un volum care a stîrnit
un anumit ecou [i în România, La ppoesia rromena
del NNovecento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1996
(care cuprinde 49 de poe]i, de la Bacovia la Mircea
C\rt\rescu), pentru care mi s-a acordat premiul
Uniunii Scriitorilor, dar ar merita s\ fie men]ionate
[i antologia  Poesia rromena dd’avanguardia. TTesti
e mmanifesti dda UUrmuz aa IIon CCaraion, Feltrinelli,
Milano 1980 (în colaborare cu M. Mincu), precum
[i antologiile de folclor literar românesc [i de poe]i
ai genera]iilor ’60 [i ’80 [i altele.

Totu[i, nu este mai pu]in adev\rat c\ activitatea
mea de traduc\tor/promotor nu s-a m\rginit doar
la poezie: am propus, tradus [i prefa]at opere de
filozofie (de pild\, C. Noica, Sei mmalattie ddello sspirito
contemporaneo, il Mulino, Bologna 1993) [i de
teoria literaturii (Adrian Marino, Teoria ddella
letteratura [de fapt, Hermeneutica iideii dde lliteratur\],

il Mulino, Bologna 1994), precum [i de eseistic\
[i proz\; în ultimii ani am tradus mai multe volume
de Norman Manea, printre care  Il rritorno ddell’huligano,
il Saggiatore, Milano 2004 (un remarcabil succes
de critic\ [i de public, care a ap\rut recent într-o
edi]ie economic\) [i  La qquinta iimpossibilità. SScrittura
d’esilio, un volum de eseuri ap\rut în noiembrie
2006, în premier\ mondial\, la aceea[i editur\.

În toamn\, la editura Voland din Roma, care
a publicat trei volume de Mircea C\rt\rescu traduse
de colegul [i prietenul meu Bruno Mazzoni (ultimul
fiind  Abbacinante. LL’ala ssinistra, lansat la Tîrgul
de Carte din Torino în mai 2007), va ap\rea, în
traducerea mea, L’arte ddella ffuga. UUna ffanciullezza
in TTransilvania de Paul Goma. Apari]ia acestei c\r]i
va constitui [i un soi de compensa]ie pentru cele
petrecute la începutul anilor ’70, cînd publicarea
traducerii  mele a marelui roman  Ostinato
pentru editura Rizzoli din Milano – dup\ ce ap\ruse
la Gallimard [i la Suhrkampf – a fost oprit\ de  longa
manus  a regimului de la Bucure[ti. De asemenea,
la sfîr[itul acestui an va ap\rea la o editur\ din
Milano, cu sprijinul ICR, o culegere de povestiri
fantastice de Ana Blandiana.

Cît despre proiectele mele pentru viitor, îmi
propun – printre altele – s\ duc mai departe discursul
despre poezie, printr-o carte în colaborare cu Bruno
Mazzoni, care va completa panorama cu al]i autori
din genera]ia ’80 [i cu poe]ii din promo]iile [i
grup\rile mai recente, a[a-zi[ii „nou\zeci[ti”,
„dou\mii[ti” [.a.m.d., pe unii dintre ei – anume
Dan Sociu [i Claudiu Komartin – regret c\ nu i-am
putut întîlni la festivalul interna]ional „Zile [i nop]i
de literatur\”, în programul c\ruia figurau ca invita]i.

Dou\ cuvinte, în încheiere, despre receptarea
literaturii române în general: dup\ p\rerea mea,
vizibilitatea unei culturi se m\soar\ [i pe baza
num\rului de c\r]i în circula]ie. Deocamdat\, pentru
cultura român\, acest num\r este mult prea redus
[i necorespunz\tor. Speran]a noastr\ – a mea,
precum [i a tuturor colegilor de breasl\, mai ales
a tinerilor speciali[ti – este c\ actualele programe
oficiale de sprijin vor veni în întîmpinarea proiectelor
[i propunerilor noastre, fie în direc]ia recuper\rii
unor autori clasici (ale c\ror pu]ine traduceri
existente sînt de mult epuizate [i/sau dep\[ite),
fie în direc]ia deschiderii spre literatura mai recent\,
adic\ ceea ce voi numi]i „Noua Literatur\”.

MMaarrccoo CCuuggnnoo – n\scut în 1939 la Avigliana (Turin), este
profesor titular de limb\ [i literatur\ român\ la Facultatea de
Limb\ [i Literatur\ Str\in\ a Universit\]ii din Turin. A debutat ca
traduc\tor cu piesa IIoonnaa de Marin Sorescu în 1968. În 1969 a
publicat un articol despre teatrul lui Marin Sorescu în revista IIll
DDrraammaa. Din acest an a mai publicat numeroase eseuri despre
Eminescu, Sadoveanu, Blaga, Eliade, Noica, Adrian Marino, Nichita
St\nescu, Marin Sorescu [i Ana Blandiana. A tradus, în tot
acest timp, din Tudor Arghezi – AAccccoorrddii ddii ppaarroollee, PPooeessiiee 11991177-
11992277 (1972), Marin Sorescu – 8800 ppooeessiiee (1972), PPooeessiiaa rroommeennaa
dd’’aavvaanngguuaarrddiiaa,, tteessttii ee mmaanniiffeessttii ddaa UUrrmmuuzz aa IIoonn CCaarraaiioonn
(1980), GGiioovvaannii ppooeettii rroommeennii,, AAnnttoollooggiiaa 11996600//11997700 (1981), NNuuoovvii
ppooeettii rroommeennii (1986),  Nichita St\nescu – NNoonn-ppaarroollee (antologie
inedit\), Mihai Eminescu – EEssppeerroo (1990), PPooeessiiaa rroommeennaa,, AApppprrooddii
(1996 – antologia genera]iei ’80-’90), LLaa ppooeessiiaa nneeggllii aannnnii ddii
ttrraannssiizziioonnee –– LLaa RRoommaanniiaa ppoossttccoommuunniissttaa (1997), dar [i din Paul
Goma – OOssttiinnaattoo, Zaharia Stancu – QQuuaannttoo ttii hhoo aammaattoo, Norman
Manea – OOttttoobbrree oorree oottttoo, UUnn ppaarraaddiissoo ffoorrzzaattoo, CClloowwnn –– iill DDiittttaattoorree
ee ll’’aarrttiissttaa, LLaa bbuussttaa nneerraa, IIll rriittoorrnnoo ddeellll’’ hhuulliiggaannoo, LLaa qquuiinnttaa
iimmppoossssiibbiilliittàà, SSccrriittttuurraa dd’’eessiilliioo, Constantin Noica – SSeeii mmaallaattttiiee
ddeelllloo ssppiirriittoo ccoonntteemmppoorraanneeoo, PPrreeggaattee ppeerr iill ffrraatteelllloo AAlleessssaannddrroo,
Lucian Blaga – LLoo ssppaazziioo mmiioorriittiiccoo.

copyright -uri v\ndute de Humanitas
Toate ccontractele aau ffost îîncheiate ddirect îîntre HHumanitas [[i eediturile

respective.
Din 22007, MMircea CC\rt\rescu eeste aautor rreprezentat ppentru ttraduceri dde

Editura SSuhrkamp, GGermania.

Mircea CC\rt\rescu
Orbitor. AAripa sstîng\
„Orbitor”: francez\ (Gallimard, 2002; Denoël, 1999)
„Vakvilág”: maghiar\ (Jelenkor Kiado, 2000)

Orbitor. CCorpul
„L’oeil en feu”: francez\ (Denoel, 2005)

Lucian BBoia
Istorie [[i mmit îîn ccon[tiin]a rromâneasc\ 
„Történelem és mítosz a román köztudatban”: maghiar\ (Kriterion,
1999)
„History and Myth in Romanian Consciousness”: englez\ (CEU Press,
2001)
„Geschichte und Mythos”: german\ (Böhlau, 2003)
„Rumuni: świadomość, mity, historia”: polonez\ (Jagiellonian University
Press, 2003)

Andrei PPle[u
Minima mmoralia
«A madarak nyelve»: maghiar\ (Jelenkor Kiado, 2000 [împreun\ cu
cîteva fragmente din Limba pp\s\rilor])
«Minima moralia: Poynamky k etike intervalu»: slovac\ (Kalligram,
2001)

Jurnalul dde lla TTescani 
„Wer in der Sohne steht, wirft schatten: Ein rumanisches Brevier
politisch-praktischen Denkens”: german\ (Tertium, 1999)
„Tescani naplo”: maghiar\ (Koinonia, 2000)

Despre îîngeri
«Actualité des anges»: francez\ (Meta Editions, Buchet Chastel, 2005)
maghiar\ (Koinonia)
polonez\ (Wydawnictwo Homini SC, 2006)
german\ [i englez\ (Berlin University Press, 2007)

Gabriel LLiiceanu
Jurnalul dde lla PP\ltini[
«Le Journal de P\ltini[»: francez\ (La Decouverte, 1998)
«P\ltini[ Diary»: englez\ (CEU Press, 2000)
«Dziennik z P\ltini[u»: polonez\ (Pogranicze, 2001)
Suedez\ (Dualis Forlag, 2006)

Despre llimit\
«De la limite: petit traité à l’usage des orgueilleux»: francez\ (Ed.
Michalon, 1995)

Itinerariile uunei vvie]i: EE.M. CCioran; AApocalipsa ddup\ CCioran 
«Itineraires d’une vie: E.M. Cioran suivi de Les continents de
l’insomnie»: francez\ (Ed. Michalon, 1995)
«Apocalypsen enligt Cioran»: suedez\ (Dualis, 1997)

Horia-RRoman PPatapievici 
Zbor îîn bb\taia ss\ge]ii
«Flying against the Arrow»: englez\ (CEU Press, 2002)

Neagu DDjuvara 
O sscurt\ iistorie aa rromânilor ppovestit\ ccelor ttineri 
- „Kratka istorija Rumuna za mlade”: sîrb\ (Platoneum, 2004)

Constantin NNoica
{ase mmaladii aale sspiritului ccontemporan 
„Sześć chorób ducha współczesnego”: polonez\ (Oficyna Literacka,
1997)
„As seis doenças do espírito contemporâneo”: portughez\ (Editora
Record, 1999)

Cristian BB\dili]\ 
Pe vviu ddespre PP\rin]ii BBisericii 
«Les métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Eglise (IIe-Ve
siècles)»:
francez\ (Beauchesne, 2004)

Andre SScrima
Întîlniri îîn jjurul uunui ppelerin sstr\in 
«Azidegen és a zarándok»: maghiar\ (Koinonia Konyvkiado, 1999)

Sorin MMitu 
Geneza iidentit\]ii nna]ionale lla rromânii aardeleni 
- ««National Identities of Romanians in Transylvania»: englez\ (CEU
Press, 2001)

Aurelia MMarinescu 
Codul bbunelor mmaniere aast\zi 
«Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme sot»: albanez\ (OMSCA-1)

Petru CCimpoe[u 
Christina DDomestica [[i VVîn\torii dde ssuflete 
ceh\ (HAVRAN Publishing House, 2007)

Lucian BBlaga 
Trilogia ccunoa[terii 
- spaniol\ (revist\ electronic\ A PARTE REI, 2007)
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joaqu’n garrig—s: 
De la Eliade la Mihail Sebastian, Camil Petrescu, Max Blecher, Norman Manea
Uimirea uunui ccritic lliterar sspaniol ccînd aa ddescoperit Patul lui Procust: sse îîntreba ccum dde uun
asemenea ggiuvaier aa rr\mas aascuns 770 dde aani

Abia în 1991, în prima mea vizit\ în România de dup\ Revolu]ie, v\d în vitrinele libr\riilor
bucure[tene colec]ia prozei fantastice publicat\ de Funda]ia Cultural\ Român\ [i
îngrijit\ de Eugen Simion. Proza eliadean\ m\ cucere[te, lumea sa fantastic\ [i mitic\ îmi
dezv\luie noi orizonturi [i, finalmente, m\ predau în fa]a micii sale capodopere La
]ig\nci.

Cum nu se putea altfel, proza fantastic\ îmi deschide alte drumuri [i ajung pe rînd la
romanele realiste, la memorialistic\ [i la eseuri. Bineîn]eles, procesul dureaz\ ani de zile,
dat\ fiind vastitatea [i complexitatea operei c\rturarului român. 

Revenind la proza fantastic\, imediat ce am citit La ]]ig\nci, în prim\vara lui 1992, am
hot\rît s\ traduc aceste nuvele în spaniol\. Elanurile vremurilor mele [col\re[ti s-au trezit
din nou [i clocoteau cu aceea[i ardoare cu care traduceam versurile nemuritoare ale lui
Virgil, ispr\vile lui Iuliu Cezar în Galia ori izbînda lui Hannibal contra romanilor la Cannas. 

Am decis s\ încep cu Domni[oara CChristina (tocmai pe atunci rula filmul Dracula, al lui
Coppola, [i subiectul era la mod\). M-am transmutat în comis voiajor [i cu catalogul meu
de mostre am umblat cu daibojul la u[ile editurilor oferindu-le marfa mea, adic\ operele
lui Eliade. La lucru! S\ faci o recenzie a c\r]ilor oferite, s-o trimi]i editorilor [i s\ astep]i. {i
s\-]i faci rost de o versiune într-o limb\ de mare circula]ie ca editorul s-o citeasc\.
Niciunul nu public\ orbe[te [i nici nu va crede din primul foc calificativele pe care traduc\torul
i le acord\ c\r]ii. Pe urm\, s\ traduci ni[te pagini ca s\ verifice calitatea traducerii. Last
but not least, s\ [tii tot despre proprietatea drepturilor de autor, lucru deloc banal; editorului
trebuie s\-i dai mur\-n gur\. În Spania nu exista cerere [i trebuia creat\.

Ast\zi, rezultatul înseamn\ 15 volume de Eliade traduse de mine [i publicate în spaniol\,
în afar\ de pove[ti [i articole ap\rute în reviste literare din Spania [i din Mexic. Dac\ num\r\m
[i al]i scriitori, ajungem la 30 de c\r]i.

Eliade a fost un fel de locomotiv\ care a tras dup\ el al]i autori români. A fost cel care
a f\cut ca editorii s\ vad\ c\ într-o ]ar\ necunoscut\, precum România, se scria literatur\
de calitate. A deschis un drum pe unde s\ poat\ trece al]ii. Se cuvine s\ precizez c\ eu n-am
fost un specialist în literatur\ român\; interesul meu prioritar a fost pur [i simplu
lingvistic, româna ca limb\ romanic\, dat fiind c\ voiam s\ m\ specializez în lingvistic\
romanic\. De literatur\ m-am apropiat ca simplu cititor. Concomitent, am [i descoperit
literatura interbelic\ cu uria[ele ei figuri literare [i dup\ Eliade au urmat Emil Cioran, Mihail
Sebastian, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Vasile Voiculescu, Max Blecher [i, dintre scriitorii
de azi, Norman Manea.

Primirea acestor scriitori în Spania a fost, în general, bun\ [i în unele cazuri foarte bun\.
Evident, nu avem de-a face cu  best-sellers, fiindc\ sînt c\r]i care se adreseaz\ unui cititor
mai avizat, pe cînd un  best-seller, de obicei, nu se bucur\ de calitate literar\. A[ dori s\
reliefez c\r]i ca Jurnalul pportughez, de Eliade, Jurnalul 11935-444 de Mihail Sebastian sau
Întoarcerea hhuliganului de Norman Manea, care au devenit cîte un adev\rat eveniment
editorial fiecare. Vreau s\ amintesc aici uimirea unui critic literar cînd a descoperit Patul
lui PProcust: se întreba cum de un asemenea giuvaier a r\mas ascuns 70 de ani. Despre Camil
Petrescu a constatat c\ este unul dintre cei mai mari romancieri europeni, [i doar faptul
c\ a scris într-o limb\ f\r\ circula]ie l-a ]inut în anonimat.

Acest fundal de scriitori clasici români trebuie s\ semene p\mîntul spaniol pentru
p\trunderea scriitorilor de ast\zi, a tinerelor valori care acum sînt pre]uite în România.

JJooaaqquuíínn GGaarrrriiggóóss – n\scut în 1942 la Orihuela (Spania), este traduc\tor literar cu peste 27 de titluri publicate
între 1994-2007. Printre acestea: Liviu Rebreanu – CCiiuulleeaannddrraa (1992), Mircea Eliade – LLaa sseeññoorriittaa CCrriissttiinnaa (1994), BBooddaa
eenn eell CCiieelloo (1995), DDiiaarriioo iinnttiimmoo ddeellllaa IInnddiiaa (1997), DDiiaarriioo ppoorrttuugguuééss 11994411-4455 (2001) [.a., Emil Cioran – EEll ooccaassoo ddeell
ppeennssaammiieennttoo (1995), EEll lliibbrroo ddee llaass qquuiimmeerraass (1996), BBrreevviiaarriiooss ddee llooss vveenncciiddooss (1998) [.a., Norman Manea - EEll ssoobbrree
nneeggrroo eell aarrttiissttaa (2000), Camil Petrescu – EEll lleecchhoo ddee PPrrooccuussttoo (2002), Vasile Voiculescu – LLaa ccaabbeezzaa ddee uurroo (2002),
Mihail Sebastian – DDiiaarriioo 11993355-11994444 (2003), EEll aacccciiddeennttee (2004), Liliana Popescu – PPeerreeggrriinnoo (2004), Max Blecher –
AA ccoonntteecciimmiinneettooss ddee llaa iirrrreeaalliiddaadd iinnmmeeddiiaattaa.

adam j. sorkin
traduc`torul, 
\n cuvintele sale

De obicei, un traduc\tor vorbe[te prin cuvintele altcuiva,
gînde[te gîndurile altcuiva. În asta const\ aceast\ art\, un
fel de „abilitate în negativ” (împrumutînd sintagma lui
John Keats), prin care traduc\torul performeaz\ – ca s\
spun a[a – scrierea autorului, se comport\ ca purt\torul
de cuvînt al acestuia, ca o masc\ a lui, [i, într-un sens adînc,
îl personific\ pe scriitor într-o alt\ limb\. Într-adev\r, pentru
cititorii limbii respective care nu pot citi opera în original,
traduc\torul devine autor. Iar dac\ un traduc\tor este
con[tiincios, nimic din ceea ce spune nu ar trebui s\ fie
al s\u (dar desigur c\, în chip paradoxal, tot ce spune este,
de fapt, al s\u). Este, deopotriv\, o povar\ [i o responsabilitate,
un fel de act de re-creare, de[i, în realitate, pe m\sur\ ce
traduc\torul transfer\ o oper\ dintr-un spa]iu literar în
altul, de peste grani]e [i oceane, actul s\u trebuie s\ fie
o co-creare [i, în egal\ m\sur\, s\ fie una oarecum transgresiv\,
în ciuda celor mai bune inten]ii ale traduc\torului de a
r\mîne „exact” [i „fidel”... dar cui? Mai degrab\ spiritului
intern [i identit\]ii artistice a operei, a[ spune. Dar eu,
unul, niciodat\ nu-mi iau libert\]i fa]\ de text, nu încerc
s\-l folosesc ca punct de pornire pentru o lucrare proprie.

Traduc\torii rareori î[i propun din capul locului s\
devin\ traduc\tori. Ca majoritatea colegilor mei care au
c\zut victim\ „morbului traducerii” (o sintagm\ a poetului
englez de secol XVIII John Dryden, [i el coleg de suferin]\),
[i eu m-am contaminat de traducere din întîmplare. Cu
vreo 25 de ani în urm\ am predat literatur\ american\ la
Bucure[ti, ca lector Fullbright. O coleg\ de atunci m-a rugat
s\ m\ uit peste traducerile ei dintr-un poet timi[orean,
Anghel Dumbr\veanu. Ceea ce am [i f\cut, [i astfel am
luat morbul: traducerea mi-a trezit la via]\ latura creativ\,
cea care m\ f\cuse, pe vremea studen]iei, s\-mi doresc s\
devin poet [i nu c\rturar. Traducerea mi s-a b\gat în suflet,
iar eu, la rîndul meu, am v\zut în ea o activitate stimulativ\,
incitant\ [i d\t\toare de satisfac]ii personale... adic\ toate
acele lucruri bune care ]in spiritul în stare de efervescen]\.
De atunci am început s\ m\ implic tot mai mult, iar
experien]ele mele din România au continuat s\ m\ fascineze.

Este interesant c\ pentru a traduce nu e esen]ial s\
st\pîne[ti perfect limba de origine a operei. Eu lucrez
aproape întotdeauna în colaborare, iar u[urin]a mea în
contexte conversa]ionale î[i are limitele sale. De]in, totu[i,
un vocabular pasiv extins, pot adesea s\ lucrez singur [i
pot chiar s\ corectez gre[elile grabnice f\cute de co-
traduc\tori f\r\ s\ recurg la dic]ionar. Asta e suficient în
ce prive[te partea de limb\. De-acum cunosc deja bini[or
tradi]ii [i tropi ai poeziei române[ti, ceea ce m\ ajut\ foarte
mult. Mai [tiu bine [i ]ara, ora[e [i peisaje, autobuze [i
trenuri, dup\-amiezele lene[e pe paji[te [i mîrîitul cîinilor,
noaptea, în ora[... Asta îmi permite s\-mi creez o stare
de spirit de la care s\ pornesc atunci cînd lucrez. S\ cuno[ti
o cultur\ poate fi mai important decît s\-i st\pîne[ti perfect
limba. {i, desigur, este esen]ial s\ de]ii atît abilit\]ile unui
vorbitor nativ în limba-]int\, cît [i o cunoa[tere real\ a
poeziei tradi]ionale [i contemporane în limba respectiv\. 

Colaborarea are [i avantaje. Pot s\ cer l\muriri, s\
întreb despre aluzii, idiomuri, registre stilistice sau despre
perspectiva auctorial\, atunci cînd acestea nu-mi sînt clare
din versiunea prim\ sau din limba român\, la care m\
întorc mereu. {i îmi este de mare ajutor c\ mul]i poe]i
români vorbesc englez\. Am descoperit, de fapt, c\ a

traduce împreun\ cu autorul îmi d\ o libertate mai mare
[i au fost [i poe]i care îmi sînt prieteni [i care uneori [i-
au modificat originalul astfel încît s\ se potriveasc\ cu
varianta englez\.

Am explorat poezia româneasc\ [i continuu s-o fac,
prin traducere; m\ explorez pe mine însumi atunci cînd
traduc poezie româneasc\. „Devin”, astfel, poet (eu însumi
nu scriu opere „originale”, de[i, demult, a[ fi vrut s-o fac
– poate c\ acum scriu, totu[i, „traduceri originale”). Am
început s\ fac selec]ii eclectice din scriitorii ultimei treimi
a secolului trecut, iar pe mul]i am ajuns s\-i [i cunosc,
am realizat volume întregi de traduceri dintr-o mul]ime
de scriitori, în majoritatea cazurilor lucrînd îndeaproape
cu ace[tia (Marin Sorescu, Ioana Ieronim, Daniela Cr\snaru,
Virgil Mihaiu, Mircea C\rt\rescu, Liliana Ursu, Saviana
St\nescu, Ruxandra Cesereanu, Magda Cârneci, Mariana
Marin, Ioan Flora [i Mihai Ursachi). Am scos zece antologii,
unele dintre ele mai generale, altele limitate la poe]i asocia]i
cu anumite geografii literare sau tipuri de scriitur\
(poe]i contemporani din Cluj, Ia[i, Sibiu, din Republica
Moldova; poe]i în proz\...). 

Actualmente mai am volume individuale, unele terminate,
altele în curs de lucru, care cuprind lucr\ri de Marta Petreu,
Petre Stoica, Floarea }u]uianu, Radu Andriescu, Carmen
Firan, Ion Pop [i Rodica Dr\ghincescu. Totu[i, în aceast\
ordine de idei, ]in s\ men]ionez un proiect nou, abia-
început (în special cu Paul Doru Mugur), o antologie de
– vag spus – poezie a „genera]iei 2000”. Simt c\ pot
ajuta poe]ii tineri s\ cî[tige recunoa[tere prin acest proces
paradoxal în care oglinda traducerii într-o limb\ major\
cum este engleza pare s\ aib\ efectul (ca un fel de oglind\
deformatoare, ca la carnaval) de a spori statura poe]ilor
[i de a ajuta la receptarea lor.

De fapt, pentru c\ a venit vorba de receptare, ajung
s\ r\spund pe scurt la întrebarea care mi-a fost adresat\
în leg\tur\ cu acest subiect. Foarte concis spus, receptarea
poeziei române[ti în englez\ a fost peste m\sur\ de
satisf\c\toare, iar eu cred c\ poe]ii români sînt percepu]i
în general ca fiind inovatori, incitan]i, puternici, experimentali[ti,
inten[i, imaginativi, ca ni[te voci energice care au ceva de
spus. Este un lucru recunoscut pe ambele maluri ale
Atlanticului. Dar nu înseamn\ c\ poe]ii (sau traduc\torul!)
au cî[tigat vreun ban din c\r]ile lor traduse în englez\
(majoritatea poeziei se public\ non-profit, adic\ prin
subven]ii sau granturi) sau c\ mi-a fost întotdeauna
u[or s\ plasez c\r]ile la edituri. De asemenea, poezia
româneasc\ are de cî[tigat în ce prive[te reputa]ia sa
din faptul c\ am plasat poezii individuale sau mici grupaje
în reviste literare (unde poe]ii se citesc între ei) [i am reu[it
s\ public traduceri în peste 325 de reviste de diferite feluri,
inclusiv în unele dintre cele mai mari. Spun asta nu ca s\
m\ laud pe mine, ci ca o dovad\ a calit\]ii poeziei române[ti,
indiferent de genera]ie literar\, de grup sau de [coal\. Din
cîte [tiu pîn\ acum, acest nivel e p\strat de poe]ii tineri
de azi. Sînt ner\bd\tor s\ m\ implic mai departe în antologia
propus\, din poe]i ai acestui deceniu, [i s\ m\ scufund
în cuvintele lor. 

Traducere din englez\ de Ana Chiri]oiu

AAddaamm JJ.. SSoorrkkiinn – a tradus din Liliana Ursu – TThhee SSkkyy BBeehhiinndd tthhee FFoorreesstt::
SSeelleecctteedd PPooeemmss (1997), Daniela Cr\snaru – TThhee GGrraanndd PPrriizzee aanndd OOtthheerr
SSttoorriieess (2005), Marin Sorescu – TThhee BBrriiddggee (2004), TThhee PPaasstt PPeerrffeecctt ooff FFlliigghhtt::
SSeelleecctteedd PPooeemmss (2004), Ruxandra Cesereanu – LLuunnaacciieess (2004), Ioana
Ieronim – TThhee TTrriiuummpphh oohh tthhee WWaatteerr WWiittcchh (2000), KKiitteess OOvveerr tthhee MMoonnttaaiinnss
(2005), EEssccaallaattoorr (2005). Traducerile lui au fost publicate de cele mai multe
ori în reviste precum TThhee NNeeww YYoorrkkeerr, TThhee AAmmeerriiccaann PPooeettrryy RReevviieeww, PPooeettrryy,
TThhee KKaannyyoonn RReevviieeww, PPooeettrryy LLoonnddoonn, PPooeettrryy WWaalleess, WWoorrlldd LLiitteerraattuurree TTooddaayy,
MMooddeerrnn PPooeettrryy iinn TTrraannssllaattiioonn sau TThhee WWoommeenn’’ss RReevviieeww ooff BBooookkss. A mai
publicat, de asemenea, volume de traduceri din Mircea C\rt\rescu, Magda
Cîrneci, Mariana Marin, Ioan Flora, Virgil Mihaiu, Saviana St\nescu, Cristian
Popescu, Iustin Pan]a sau Radu Andriescu, plus nou\ antologii cu poe]i
din România [i din Republica Moldova.

copyright -uri 
v\ndute de Polirom

Cezar Paul-B\descu, Lumini]a, mmon aamour: Paradox
Publishing Group, Bulgaria

Cezar Paul-B\descu, Tinere]ile llui DDaniel AAbagiu: Paradox
Publishing Group, Bulgaria

Nora Iuga, Sexagenara [[i tt`n\rul: Paradox Publishing Group,
Bulgaria

Florina Ili[, Cruciada ccopiilor:  NYMROD BOOKS, Israel –
ap\rut\ `n 2006

Filip Florian, Degete mmici: Magveto Publishing House Ltd,
Ungaria

Filip Florian, Degete mmici: Suhrkamp Verlag, Germania

Filip Florian, Degete mmici: Czarne, Polonia

Filip Florian, Matei Florian, B\iu]eii: Czarne, Polonia

Cecilia {tef\nescu, Leg\turi bboln\vicioase: Les Editions
Phebus, Franta – ap\rut\

Cecilia {tef\nescu, Leg\turi bboln\vicioase: Balkani, Bulgaria

Vasile Ernu, N\scut `̀n UURSS: AdMarginem Press, Rusia

Dan Lungu, Raiul gg\inilor: Editions Jacqueline Chambon,
Fran]a, 2005 – ap\rut\

Dan Lungu, Raiul gg\inilor: Društvo Apokalipsa, Slovenia

Dan Lungu, Raiul gg\inilor: Residenz Verlag, Austria; apari]ie:
apare în septembrie 2007 

Dan Lungu, B\ie]i dde gga[c\: Drava Verlag, Austria: apare
în toamna 2007 

Dan Lungu, S`nt oo bbab\ ccomunist\!: Editions Jacqueline
Chambon, Fran]a

Nora Iuga, Sexagenara [[i tt`n\rul: Beletrina, Slovenia

Florin L\z\rescu, Trimisul nnostru sspecial: Wieser Verlag,
Austria

Florin L\z\rescu, Trimisul nnostru sspecial: EDITIONS DES
SYRTES, Fran]a, apare în octombrie 2007, cel t`rziu `n
ianuarie 2008

Florin L\z\rescu, Trimisul nnostru sspecial: Modrijan Založba,
Slovenia, apare în prim\vara 2008

Doina Rusti, Zogru: Balkani, Bulgaria

Florina Ili[, Cruciada ccopiilor: Nymrod Books, Israel,
2006 – Cartea Rom<neasc\

Vasile Ernu, N\scut `̀n UURSS: AdMarginem Press, 2007
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tania radu, vviicceepprree[[eeddiinnttee IICCRR

despre traduceri, cu \ncredere [i am`r`ciune

De la bun început, [i mai ales în ce prive[te traducerile, Institutul Cultural Român [i-a
propus s\ fac\ [i s\ vorbeasc\ numai c`nd e nevoie.  Poate c\ acum e într-adev\r nevoie,
iar  Noua lliteratur\ va fi g`ndit la fel, dup\ un interviu cu prozatorul Filip Florian – din ce
în ce mai cerut „la export” – [i dup\ o dezbatere, cam ]epoas\, de la Festivalul „Zile [i nop]i
de literatur\” din iunie, de la Neptun. {i în interviu, [i la Neptun, s-a sim]it puternic acela[i
reflex de desolidarizare  fa]\ de ce face „statul”, aceea[i veche neîncredere c\ scriitorul
român poate înt`lni în sistemul public [i altceva dec`t jocuri de interese, g\[ti, p\rtiniri [i
„tunuri” ale unora [i altora ajun[i temporar în vreo func]ie de conducere. Refrenul „unii
vin, al]ii pleac\ [i tot aia e” pare de neclintit. Dac\ pozi]ia lui Filip Florian m-a crispat pe
alocuri, în schimb, discu]ia de la Neptun – unde festivalul a fost rezervat tocmai traducerilor
- m-a panicat de-a dreptul. Am în]eles c\ blocajul e total. Scriitorii continu\ s\ fie mai
confortabili în expresia frustr\rii lor dec`t s\ pun\ um\rul la inventarea unor solu]ii. S`nt
zeci de ani de sedimentare la temelia acestei st\ri de lucruri [i nu s`nt a[a de naiv\ s\
cred c\ ICR, sau altcineva, ar putea schimba imediat lucrurile. Dar nici nu cred c\ nu
vede nimeni ce nevroz\ vicioas\ [i ce vînjos masochism hr\ne[te acest lamento
mecanic. R\spund deci binevoitoarei invita]ii a revistei Noua lliteratur\ [i povestesc despre
ce face ICR la capitolul traduceri, în speran]a c\ ne putem ag\]a împreun\, m\car de acum
înainte, de un început.

La sf`r[itul lui 2005, ICR anun]a deja dou\ programe complementare, pentru stimularea
public\rii de autori români în str\in\tate - primele lucruri coerente care s-au f\cut vreodat\
în România în domeniu. Au fost primite cu tot tac`mul: curiozitatea binevoitoare a fost
t\cut\, sau suportiv\ în tête à tête. Negativismul - mult mai vocal:  de la neîncredere ori
de-a dreptul suspiciune, p`n\ la r\st\lm\cire sau acuza]ii aiurea, din categoria „Patapievici
se traduce pe el însu[i”. (Nu se traduce [i nici nu are cum.)  În fundal, a domnit o confortabil\
ignorare, care, ce-i drept, a fost binevenit\, pentru c\ a mai r\cit reac]iile. În timp, ICR [i-a
v\zut de treab\. Juriile s-au întrunit, traducerile au fost finan]ate, unele au [i ap\rut, altele
vin la r`nd. Lucrurile s-au mai dres, nou\ ne-a mai trecut am\r\ciunea. P`n\ aici, nimic
surprinz\tor.

Singura uimire r\m`ne reticen]a – [i folosesc anume un cuv`nt neutru de tot! – principalilor
beneficiari: scriitorii [i editorii români. Eventualul succes al ini]iativelor ICR nu avea
unde s\ se verse dec`t la ei. Scriitorii [i-ar fi v\zut c\r]ile ap\rute, editorii ar fi v`ndut din
ce în ce mai scump  copyright-urile. Acest calcul de bun sim] ar fi justificat o alt\ reac]ie.
Dac\ nu lu\m t\cerile drept sus]inere, atunci lucrurile care s-au scris despre programele
de sus]inere a traducerilor, f\cute de ICR, s`nt mai degrab\ din categoria c`rtelilor. (Deun\zi,
un confrate se declar\ sceptic, pe motiv c\ un asemenea program are nevoie de cel
pu]in dou\zeci de ani de rulare).

Cum spuneam îns\, lucrurile nu mai stau acum ca în ianuarie 2006. Scriitorii deja tradu[i
[i publica]i în str\in\tate cu sprijinul ICR [i-au mai pus între paranteze suspiciunile. Unii
au avut chiar onestitatea s\ o recunoasc\ explicit. Destui trateaz\ îns\ rela]ia cu ICR ca pe
o leg\tur\ ru[inoas\, de nem\rturisit.  E [i cazul lui Filip Florian, în interviul din Noua
literatur\. Cerut pentru prima sa traducere în str\in\tate pe o alt\ filier\ dec`t ICR,
bunul [i scepticul meu prieten uit\ c\, tocmai c`nd d\dea interviul [i se indigna pentru
ce nu fac (bine) institu]iile statului, inclusiv Institutul Cultural Român, schimba mesaje
cu ICR-ul `n leg\tur\ cu o alt\ traducere a sa în str\in\tate, cu aplica]ie de finan]are de la
ICR. Asta-i via]a! Nu e grav. E doar tipic pentru boala noastr\ româneasc\ de a ne
inventa mai degrab\ du[manii dec`t alia]ii.    

Dar s\ trecem la fapte. Toate s`nt, de altfel, la vedere pe www.icr.ro.   

De cur`nd, s-a creat Centrul CC\r]ii, în cadrul ICR. Aici se grupeaz\ toate programele
care sprijin\ traducerea [i promovarea autorilor români, inclusiv „cre[terea” de noi
traduc\tori din limba român\ în alte limbi, ca [i organizarea standurilor române[ti la t`rguri
de carte din str\in\tate. 

Translation and Publication Support Programme, pe scurt  TPS, [i, respectiv, Programul
20 de autori func]ioneaz\ deja de un an [i jum\tate.  20 de autori a fost calea scurt\ c\tre
editorii str\ini, c\tre care trebuia mers cu o ofert\ care s\ ne permit\ s\ le vorbim
despre linia de finan]are pentru care a[teptam aplica]ii. 20 de autori [i-a f\cut datoria.
Celebra list\, bun\-rea, dar la care s-a ajuns prin decizia unui juriu desemnat în modul
cel mai excesiv democratic, dac\ pot s\ spun a[a – fiindc\, în materie de cultur\, democra]ia
poate aluneca periculos spre democratur\ – celebra list\, deci, a recoltat deja [apte
contracte cu edituri str\ine, iar unul dintre autorii ei (Camil Petrescu) a f\cut chiar
succes de v`nzare în Fran]a. Cel\lalt  program, TPS, a fost g`ndit dup\ tipicul
programelor asem\n\toare din alte ]\ri: bani pu[i la dispozi]ia editorilor, care `[i aleg
singuri autorul, f\r\ o ofert\ prealabil\ din partea României. În am`ndou\ programele s-a
aprobat deja sus]inere financiar\ în valoare de aproximativ 200.000 de euro, pentru 53
de titluri, dintre care 9 deja ap\rute. Doar într-un an [i jum\tate, un mare premiu literar
în Cehia (Magnesia Litera), acordat traducerii lui Petru Cimpoe[u, cu  Simion LLiftnicul, zece
mii de exemplare v`ndute în dou\ s\pt\m`ni din traducerea în Fran]a a lui Camil
Petrescu (Ultima nnoapte dde ddragoste, îînt`ia nnoapte dde rr\zboi) [i cinci cronici în reviste
literare de prestigiu din str\in\tate, nu e tocmai r\u. Nici faptul c\ încep s\ vin\ spre
TPS marile edituri, moment a[teptat [i pentru care ar fi de sperat c\ bugetul ICR… va face
fa]\.

Tot de un an [i jum\tate func]ioneaz\  bursele pentru traduc\tori. Încep\torii s`nt
[coli]i în dou\ serii (aprilie-iunie [i octombrie-decembrie) la Centrul Br`ncovenesc de la
Mogo[oaia, cu care avem un frumos parteneriat. P`n\ acum au fost 22 [i despre ei, slav\
Domnului, s-a scris. Televiziunile i-au prezentat pe post, cu interviuri, iar în cur`nd, spre
surpriza noastr\, vom avea c\r]i tip\rite sub semn\tura unora dintre ei. Traduc\torii seniori
s`nt finan]a]i s\-[i încheie proiectele în curs, în cadrul unui stagiu de trei luni în
România. Fa]\ de unii, aceste burse s`nt un înt`rziat semn de mul]umire pentru ceea ce
deja au f\cut, pe cont propriu, pentru literatura român\ (a[a cum au fost [i cele dou\
premii acordate de ICR la Neptun, lui Joaquin Garrigos [i lui Marco Cugno). Pentru to]i –
încep\tori [i consacra]i – decizia de acordare a bursei apar]ine unui juriu extern.

Cu c`teva s\pt\m`ni în urm\ au fost lansate dou\ noi linii de finan]are numite, la un
loc, Publishing Romania. Una este destinat\ revistelor str\ine care public\ grupaje sau
numere dedicate literaturii române, precum [i revistelor academice din str\in\tate cu
profil de studii române[ti. Cealalt\ va sprijini publicarea la edituri str\ine a albumelor
de art\ româneasc\ sau a c\r]ilor unor autori str\ini care se ocup\ de cultura român\.
Prima jurizare – pentru albume - va avea loc în toamn\. Inutil s\ mai spun c\ [i aici, ca [i
în toate celelalte selec]ii, juriile s`nt formate din exper]i externi.

Ce va urma?
Pe termen foarte scurt, preg\tim pentru octombrie standul românesc la Tîrgul de carte

Liber de la Barcelona. Cu un mesaj axat pe proza t`n\r\ care pare s\ aib\ mai multe
[anse de a st`rni interesul editurilor str\ine. 

Pe termen scurt, ne ocup\m s\ construim programe de reziden]e pentru scriitori români
în str\in\tate [i, respectiv, reziden]e de scriitori str\ini în România.  Vom lucra în parteneriat
cu institu]ii europene experimentate în domeniu, de la care s\ înv\]\m. Ar urma turnee
de lecturi sau de prezentare în care scriitorii români – cei tineri mai ales – s\-[i exerseze
prezen]a public\, indispensabil\ pentru o intrare pe pia]a str\in\. Cu unii s-a [i început
deja, prin intermediul institutelor culturale din str\in\tate.   

V\ propun s\ v\ întreba]i despre c`te din toate astea a]i aflat pîn\ acum din pres\,
de la televizor sau de la confra]i. Tot ce nu [tia]i face con]inutul solidarit\]ii care ne lipse[te.
M\car o dat\ am putea g`ndi dincolo de oameni. Care, e drept, vin [i trec. Totul e s\ se
schimbe ceva.
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Uldis TTīrons s-a n\scut în 1956 în Cesis, Letonia. Din
1993 este editor coordonator al revistei Rigas LLaiks.
Uldis Tīrons este cunoscut ca autor de articole cu tematic\
filozofic\, literar\, scrie [i despre film [i fotografie. Este
autorul studiului Letters ffrom GGobi: TTibetan NNotes
(1999) [i traduc\torul c\r]ii lui Venedikt Yeroveyev, Mosckva-
Petushki/Moscow SSituations (2007), în leton\. Între 1988
[i 1991 a participat ca scenarist în proiectul multi-media
Shaman’s LLandscape (1991) [i a fost directorul documentarului
Philosopher EEscaped (2006). În 1997 a lucrat la documentarul
The RRoad tto TTibet [i a colaborat la elaborarea filmului
despre Richard Wagner, Escape ffrom RRiga. Opera lui literar\
include peste 200 de articole despre Wittgenstein, Proust,
Bodsky, Mamardashvili [i alte numeroase interviuri cu Dalai
Lama, Claude Lévi-Strauss, Mikhail Baryshnikov, Yuri
Norshtein, Helmut Berger, Hainrich Harrer, Vladimir Sorokin,
Tomas Venclova, Arundhati Roy, Anna Politkosvkaya, César
Pelli, Anne Applebaum, Rem Koolhaas [.a.

William OOwen RRoberts s-a n\scut în 1960 în Bangor,
Gali]ia de Nord. Este cunoscut atît pentru prozele sale,
cît [i pentru piesele de teatru pe care le scrie sau pentru
scenariile de radio sau televiziune. Prima lui proz\, Bingo!
(Gwasg Dwyfor, 1985), este o rescriere a jurnalelor lui Franz
Kafka. Alte proze: Y PPla (Annwn, 1987), Paradwys (Cyhoeddiadau

Barddas, 2001), Peenemunde: ddrama mmewn ddwy aact (Gwasg
Carreg Gwalch, 2004), Cymru FFach (Script Cymru, 2006),
Paris AArall (2007).

Samuel AAbrahám s-a n\scut în 1960 în Bratislava. A
studiat stiin]e politice [i filozofie politic\ la Universitatea
din Toronto [i la Universitatea Carleton din Canada [i a
ob]inut doctoratul la Universitatea Carleton în Ottawa. Din
1996 a devenit editorul coordonator al revistei Kritika&Kontext
[i fondatorul institutului de educa]ie Society for Higher
Learning cu sediul la Bratislava. Sus]ine cursuri de [tiin]e
politice la Universitatea Comenius din Bratislava. Este
autorul lucr\rii An AAttempt tto AAnalyze SSlovak SSociety
(Kalligram, Bratislava, 2002). În 2006 a redactat [i coordonat
o peti]ie a arti[tilor [i intelectualilor slovaci - 1000 WWords
about VValues aand CCulture - pentru a demara o dezbatere
în Slovacia privind criza [i degradarea culturii.

Miljana CCunta, A BA în englez\ [i literatur\ comparat\,
de asemenea student MA în Poezie Englez\ Victorian\ la
Facultatea de Arte din Ljubljana. Din 2001 pîn\ în 2004 a
fost editor coordonator la revista Emzim. Din 2003 pîn\ în
2005 a func]ionat ca lexicograf la DZS Publishing House
la alc\tuirea dic]ionarului sloven-englez, englez-sloven.
A tradus din Leszek Kolakowski - On TTolerance (1999),

On RRespect ffor NNature (2000), On FFreedom (2000); William
James - Lecture XXVIII: PPhilosophy (2004); Geoffrey Leech
- The SState oof tthe AArt iin CCorpus LLinguistics (2005) etc. A
publicat articole în revistele Mladika, Sodobnost [i Poetikon.
Din martie 2005 a fost cooptat\ de Uniunea Scriitorilor din
Slovenia ca Programme Director al Vilenica International
Literary Festival.

Jan HH. MMysjkin s-a n\scut în 1955 la Bruxelles [i locuie[te,
din 2002, alternativ la Paris [i Bucure[ti. A publicat cinci
antologii de poezie neerlandez\, dintre care Jocuri dde
oglinzi/Sonete îîn mmi[care a fost tradus\ în francez\ pentru
Cahiers RRoyaumont (2003). Ultimul s\u poem, Kosovo
(2006), a ap\rut în versiune trilingv\, versiunea rus\
fiind asigurat\ de scriitoarea româno-rus\ Alexandra
Fenoghen, so]ia sa. În afar\ de asta, a tradus pe larg atît
din clasici, cît [i din avangardi[ti, atît poe]i, cît [i romancieri.
În Belgia (regiunea flamand\), a primit, în 1990, Prix National
de la Traduction Littéraire. În ultimii ani a publicat zeci
de poe]i [i de prozatori români în reviste belgiene, neerlandeze
[i franceze. În luna octombrie va lansa, la Ambasada Belgiei
din România, un num\r al revistei belgiene Deus eex MMachina,
dedicat\ literaturii române, care va con]ine traduceri din
Simona Popescu, Robert {erban, Matei Vi[niec, Mircea
C\rt\rescu, Dan Lungu [.a.

Zilele [i Nop]ile Literaturii
Neptun, 8-12 iunie 2007

De vreo [ase ani încoace, aproape la jum\tatea lunii
iunie, la Mangalia/Neptun se întîmpl\ ceva grandios pentru
literatura din toate col]urile lumii, îi sînt pr\znuite zilele
[i nop]ile. De [ase ani încoace, literatura lumii se adun\
într-un or\[el din sud-estul României [i se ocup\ cu lucruri
serioase („ziua”) [i apoi cu împrieteneala, dialogul, [ueta
(„noaptea”).

Anul acesta, mai multe institu]ii au pus um\rul ca s\
poat\ face posibil\ înc\ o edi]ie a festivalului interna]ional.Uniunea
Scriitorilor din România a ini]iat proiectul, Institutul Cultural
Român, Ministerul Culturii [i Cultelor [i Prim\ria Mangalia
[i-au ]inut cuvîntul dat acum [ase ani. Nici sponsorii
evenimentului nu s-au l\sat mai prejos. Au fost acolo
prezente, sub o form\ sau alta,  Microsoft South-East Europe
[i Funda]ia A Treia Europ\, plus Editura CD Press, cea
care a scos de curînd romanul S\ nnu mmori îînainte dde mmoarte
al lui Evghenii Evtu[enko. Partenerii media ai festivalului
au fost Societatea Român\ de Radiodifuziune, Televiziunea
Na]ional\ – Canalul Cultural, publica]iile România
literar\ [i Evenimentul zzilei.   

„Zilele” Literaturii au cuprins trei sesiuni, avînd ca
supratem\ „A[tept\rile europene fa]\ de literatura
]\rilor recent aderate la Uniunea European\” cu o subdiviziune:
„Scriitorii din ]\rile ex-comuniste împ\rt\[esc din experien]a
lor în urma ader\rii la Uniunea European\”.

Lucr\rile prezentate la colocviu, purtînd semn\turi
dintre cele mai variate, au vrut parc\ s\ epuizeze toate
posibilit\]ile dezbaterilor din jurul temei. Ne-au interesat
în special lucr\rile sau interven]iile urm\torilor: Doris Kareva
(Estonia), Uldis Tīrons (Letonia), Vitalie Ciobanu (Republica
Moldova), Samuel Abrahám (Slovacia), Roumiana Stantcheva
(Bulgaria), Marius Ivaškevičius (Lituania), Jan Mysjkin (Belgia),
Mircea Iorgulescu, Adam Michnik (Polonia), Matei C\linescu,
Joaquín Garrigos (Spania), Raimund Fellinger (Germania),
Marco Cugno (Italia), George Szirtes (Marea Britanie), Tania
Radu, Nicolae Manolescu, Carmen Firan, Richard Jackson
(SUA), Casimiro De Brito (Portugalia).

Unora dintre ace[tia le-am propus colaborarea noastr\
la dosarul despre traducerile de literatur\ român\ în
str\in\tate, altora le-am solicitat doar ni[te r\spunsuri la
întreb\rile care au ap\rut pe parcurs. Unii au dat curs
invita]iei, al]ii vor r\spunde pentru numerele viitoare.

Fie c\ au prezentat în traducere, fie în limba lor, zeci de
poe]i au citit din lucr\rile lor poetice în cadrul unei seri

de lectur\ public\. Emil Brumaru, Magda Cârneci, Ilie
Constantin, Ioana Cr\ciunescu, Casimiro de Brito, Carmen
Firan, Richard Jackson (SUA), Adrian Popescu, Nicolae
Prelipceanu, Adrian Sângeorzan, Saviana St\nescu, George
Szirtes (Marea Britanie), Petru Cârdu, Denisa Com\nescu,
Augustin Fr\]il\, Bogdan Ghiu, Doris Kareva (Estonia), Arjan
Leka (Albania), Alexandru Mu[ina, Jan Mysjkin (Belgia),
Ioan Es. Pop, Liliana Ursu, Evghenii Evtu[enko (Rusia),
Gabriel Chifu, Leonard Schwartz (SUA), Miljana Cunta
(Slovenia) au citit din opera lor poetic\. Marco Cugno (Italia),
Joaquín Garrigós (Spania), Roumiana Stantcheva (Bulgaria)
[i Steinar Lone (Norvegia) au citit în limbile lor traduceri
din poezia român\.

La final, 10.000 euro acorda]i de Ministerul Culturii [i
Cultelor sub form\ de Marele Premiu Ovidius au revenit
scriitorului Evghenii Evtu[enko. Premiul Festivalului (5.000
euro) a fost acordat de Prim\ria Municipiului Mangalia
scriitorului George Szirtes, pentru contribu]ia la l\rgirea
frontierelor literare. Premiul pentru editarea [i promovarea
literaturii române în lume (5.000 euro), oferit de Institutul
Cultural Român, a revenit Editurii Suhrkamp. Institutul
Cultural Român a mai acordat [i cele dou\ premii pentru
traduceri din literatura român\ (5.000 euro fiecare) – laurea]ii
fiind scriitorii Joaquín Garrigós [i Marco Cugno. (I.M.) 
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Journalism is a Ticket to Ride, to get personally involved in the same news other peo-
ple watch on TV – which is nice, but it won’t pay the rent, and people who can pay the rent
in the Eighties are going to be in trouble. We are in a very nasty decade, a brutal
Darwinian crunch that will not be a happy time for free-lancers. […] This is what you miss:
not the money, but the action – and that is why I finally drilled Ralph out of his castle in
Kent for a trip in Hawaii and a look at this strange new phenomenon called „running.”
There was no good reason for it; I just felt it was the time to get out in the world… get
angry and tune the instruments… go to Hawaii for Christmas. 

- HHunter SS. TThompson
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N u ]i-ai imagina vreodat\ c\ într-un loc cum este cîrciuma Briza M\rii,
din cartierul Militari, po]i s\ intri în posesia unei c\r]i atît de rare
cum este The CCurse oof LLono. {i, totu[i, iat\ c\ se poate. Deasupra cîtorva
halbe de bere [i a scrumierei pline plute[te o carte cît formatul acestei

reviste, adic\ un aproximativ A3, cam grea, adic\ s\ zicem vreun kilogram jumate,
pe care scrie TASCHEN [i ambalat\ într-o pung\ de hîrtie, adic\ albastr\ cu
dungi argintii, ca s\ fiu mai exact. Nu este chiar un cadou. „Tre’ s\ o cite[ti în cîteva
zile [i s\ produci ceva, adic\ ceva care s\ intre cît de cît în formatul revistei noastre”,
îmi zice persoana de contact. Este o misiune, un  deadline. Mai lipse[te o chestie
de genul „Acest\ carte cu greutate se va autodistruge în 48 de ore.” Da, ok, m\
simt un fel de Tom Cruise distribuit în rolul unui jurnalist care locuie[te la periferia
ora[ului Bucure[ti. M\ rog, un articol este o misiune. Cine m\ poate contrazice?
Deci, iat\. Punct [i de la cap\t.

G\se[ti pe copert\ [i pe net, dac\ stai s\ cau]i, urm\toarele: The CCurse oof LLono
este pentru Hawaii ceea ce este Fear aand LLoathing pentru Las
Vegas. Adic\, povestea dement\ a unui jurnalist care încearc\ s\ scrie
un articol despre un eveniment, maratonul din Honolulu, dar ajunge
s\ exploreze partea întunecat\ a Americii. Thompson accept\ s\
scrie un articol pentru revista Running despre maratonul din Honolulu
[i în apropierea Cr\ciunului pleac\ în Hawaii împreun\ cu prietenul s\u,
caricaturistul Ralph Steadman. Scrisorile pentru Steadman sînt redate
în carte, prima datînd din 25 octombrie 1980. Hunter îl asigur\ pe Steadman
c\ are un plan [i, prin asta, îl convinge, îns\ imediat totul o ia razna. Cei
doi trebuiau s\ se întîlneasc\ în Honolulu [i totul s\ decurg\ într-o manier\
lini[tit\. Dar în timpul zborului, Thompson îl întîlne[te pe Ackerman,
avocatul cu bra]ul albastru. Bra]ul albastru (titlul primului capitol) provine
de la faptul c\ Ackerman, ca [i Thompson, este un consumtor de droguri
[i, pentru c\ de-a lungul zborului Ackerman încearc\
s\ treac\ grani]a avînd droguri ascunse,
bra]ul i se coloreaz\ în culoarea respectiv\
datorit\ dezinfectantului din WC-ul din avion.
În aceste împrejur\ri, Ackerman [i Thompson
vor leaga o prietenie care va dura de-a lungul
întregii c\r]i. Ralph [i Hunter acoper\ subiectul
maratonului în manier\ proprie, examinînd totul
la modul periferic, în scris [i schi]e A3. Drogurile [i
alcoolul nu pot s\ lipseasc\, sînt o chestie indispensabil\
cînd vine vorba de jurnalismul pe care îl practic\
Thompson, Gonzo. Nu ni se ofer\ o viziune prea clar\
asupra a ce se întîmpl\ în timpul maratonului, totul este
un amestec de fic]iune, reportaj, mitologie [i suprarealism
maniac. Oricum nu este vorba doar de maratonul din Honolulu,
exist\ o parte a doua a acestei c\r]i. Jurnalistul american
împreun\ cu caricaturistul britanic pleac\ spre insula Kona
pentru a se relaxa, îns\ tocmai aici totul devine mai aberant.
Thompson se reîntîlne[te cu Ackerman [i împreun\ cu Ralph [i
Captain Steve pleac\ pe mare s\ vîneze mult doritul pe[te-spad\.
Aceast\ aventur\ asezonat\ din plin cu halucinogene [i  cocktail-uri
sau bere se termin\, pe scurt, prin exilarea lui Thompson într-o
lume fic]ional\, inspirat\ din legendele hawaiiene, dar în acela[i timp
deformat\ de narcotice. De-a lungul c\r]ii sînt inserate pasaje din Richard
Hough – The LLast VVoyage oof CCaptain JJames CCook, TThe JJournal oof WWilliam
Ellis, Mark Twain – Letters ffrom HHawaii, pentru a în]elege de ce, la sfîr[it,
într-una din scrisorile pentru Steadman, Hunter se identific\ cu zeul Lono –
care este [i miza acestei c\r]i. Ceea ce este de remarcat la aceast\ carte este contribu]ia
artistului Ralph Steadman, f\r\ de care textul nu ar fi avut atît de mult\ greutate
Gonzo. Despre Thompson, episodul se termin\ aici cu acela[i: VA URMA.    

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii 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.

Thompson, 
partea a doua:

Blestemul lui Lono
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lexandru Paul vîneaz\ intimit\]i. Sau, mai precis, le
fotografiaz\. Întotdeauna mi-a fost clar c\ unul dintre
motivele principale pentru care facem fotografii e încercarea
utopic\ de a surprinde momentul acela de c\ldur\ personal\,
care ne scap\ tot timpul. Prietena mea, atunci cînd se sim]ea
foarte bine, dorea s\ fac\ o fotografie. Încerca s\ arhiveze.
Intimitatea vine tot timpul [i cu o latur\ demonstrativ\. Te
sim]i bine [i vrei ca prin fotografie lucrul acesta s\ fie [tiut [i
de ceilal]i. Intimitate [i narcisism, acestea sînt subiectele zilei.
Sandu merge cu proiectul de fa]\, intitulat Exhibition, pân\ la
limita minimalismului fotografic: compune doar premisele
fotografiei, restul se produce de la sine. Mai precis, conceptul
a fost simplu: cei care declan[eaz\ aparatul fotografic sînt
chiar subiec]ii complet goi. Nuditatea introduce un plus de
sinceritate, iar cei care s-au oferit s\ participe la proiect nu fac
altceva decît s\ decid\ asupra tipului de imagine pe care
doresc s\-l comunice. Sandu produce apoi, cu lucr\rile, un
minilabirint prin care treci cu sentimentul c\ fiecare persoan\
fotografiat\ ]i-a [optit la ureche un secret simpatic. E un
experiment interesant, care spune ceva despre felul cum via]a
imit\ arta sau despre modul cum autorul e prezent în oper\
doar prin simpla inten]ionalitate [i prin actul expunerii. (Dan
Popescu)

ruxandra ana

A
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În iunie, H’art Gallery s-a transformat într-un labirint
de nuduri, la vernisajul proiectului Exhibition (ini]ial organic
cv) al artistului Alexandru Paul. Ineditul proiect e „în lucru”
înc\ din 2002, cînd artistul a început s\ le propun\ prietenilor
s\i s\ se fotografieze singuri, într-o camer\ aproape goal\,
într-o ipostaz\ care s\ fie cît mai apropiat\ de modul în care
se percep ei în[i[i. Cînd a fost finalizat, proiectul num\ra
50 de fotografii nud realizate de subiec]i, într-un decor
minimal, în care elementul cheie era o oglind\. Imaginea
reflectat\ în ea, în momentul ap\s\rii declan[atorului, e
cea care poate fi v\zut\ pîn\ în septembrie pe panourile
de la H’art. „Cînd te ui]i în oglind\ nu ai atitudinea, fa]a,
privirea pe care le ai în fa]a oamenilor. Exerci]iile lungi
f\cute în timp în fa]a oglinzii au ca rezultat o atitudine
corporal\ [i o expresie pe care le iei f\r\ s\ te mai
gînde[ti cînd te apropii de oglind\”, explic\ Alexandru Paul.
Artistul a venit cu conceptul expozi]iei-labirint, dar fotografiile
le apar]in celor care au acceptat provocarea unui astfel
de proiect.

Scopul expozi]iei pare s\ fie unul singur: punerea în
eviden]\ a subiec]ilor. Fotografiile sînt lipsite de arti-
ficiile care ar putea p\rea fire[ti într-o lume în care  fake-ul
a devenit  trend, prelucrînd imaginea pîn\ la deturnarea
ei [i livrînd-o într-un ambalaj cît mai atractiv [i mai îndep\rtat
de realitate. Nimic nu e înfrumuse]at, nimic nu e urî]it cu
inten]ie. Expunerea intimit\]ii nu e rezultatul unei intruziuni,
ci, mai degrab\, al unui narcisism bine temperat [i transferat
din sfera privat\ în cea public\. Un minim proces de estetizare
e, îns\, inevitabil – fiecare „personaj” s-a prezentat în ipostaza

care s\-i fie favorabil\. Tocmai în acest punct sinceritatea
poate fi pus\ sub semnul întreb\rii – expozi]ia de la H’art
adun\ subiectivit\]i privite dintr-un unghi cît mai convenabil.
Sinceritatea împins\ pîn\ la ultimele consecin]e e imposibil\,
chiar [i în lipsa „trucurilor” care cosmetizeaz\ în mod obi[nuit
astfel de fotografii. Preocuparea pentru construc]ia imaginii
nu poate fi înl\turat\ în totalitate dar, cu toate acestea,
finalitatea proiectului nu e foarte departe de inten]ia
declarat\ de artist, aceea de a construi un loc cu oameni
care sînt cît mai aproape de ceea ce se cred ei a fi. „Ca un
gest de solidaritate cu cei care au acceptat”, Alexandru Paul
a inclus [i fotografia sa în expozi]ie, jucîndu-[i dublul rol
de artist [i de subiect. Proiectul s-a bucurat de o mare
popularitate nu numai în mediile tradi]ionale, ci [i în
blogosfer\ – mul]i dintre cei care s-au fotografiat pentru
expozi]ie s-au gr\bit s\  spread the word: 

How ffar wwill yyou ggo?: „„Momentul cînd te trezesti în fa]a
unei oglinzi [i te admiri pu]in. Î]i sugi burta, te ridici pe
vîrfuri, te ghemuie[ti, î]i ridici mîinile, faci o figur\ de balet.
N-ar\t chiar r\u, î]i zici poate. Sau p\cat c\ nu m\ vede
nimeni.
De cî]iva ani, Alexandru Paul adun\ fotografii f\cute de
subiec]ii în[i[i. Fotografiile pe care le putem vedea la H’art
începînd de joi surprind instantanee de frumuse]e, mici
momente intime ale subiec]ilor cu oglinda, c\rora nu le-a
fost team\ s\ se exhibe în ochiul public” (http://alinaf.blogspot.com).
Mr. MMagic pprofitînd dde iinocen]a mmea: „e o senza]ie dubioas\
s\ te vezi expus a[a... [i m-am bucurat totu[i c\ nu am ajuns
la vernisaj... nu vroiam s\ v\d expresia oamenilor în timp

ce m\ studiaz\... dubios s\ gîndesc a[a... hahhahah“
(http://mirelamiada.blogspot.com). Vernisaj: apar [i eu
în expozi]ia lui paul. kind of naked:) (http://ublog.ro/).

Exhibition e mai mult decît un simplu proiect fotografic.
Mai mult decît o în[iruire de panouri într-un coridor populat
de figuri cunoscute [i necunoscute. Nu e nici genul de
expozi]ie care s\ fie contemplat\ de amatorii de „emo]ii
estetice”. E mai degrab\ o poveste, un fel de telefon f\r\
fir al subiectivit\]ilor necenzurate. 

Exhibition ((organic ccv) via http://alexandrupaul.com
Acest proiect vorbe[te despre auto-reprezentare [i

se compune din urm\torii pa[i: 
1. Fiecare participant î[i face un autoportret nud în

postura care i se pare cea mai reprezentativ\ [i mai expresiv\.
Pentru a realiza aceasta, am creat o instala]ie în studio,
combinînd o oglind\ [i o camer\ în a[a fel încît reflexia din
oglind\ s\ coincid\ cu imaginea care se va înregistra pe
film.
Participantul este singur în studio [i are tot timpul la dispozi]ie
pentru a g\si cea mai convenabil\ pozi]ie înainte de a ap\sa
pe declan[ator.

2. Fotografiile rezultate vor fi în m\rime natural\
(200X133cm) [i vor fi expuse pe ambele p\r]i ale unor
panouri înguste dispuse ca un labirint cu dou\ capete
(intrare [i ie[ire) pentru a împiedica privitorul s\ se poat\
îndep\rta de fotografii. 

n
ou

a
 a

rt`



n
ou

l 
te

a
tr

u

num`rul 7................................................................................................iunie - iulie 2007.........................................................................................noua literatur`

24

Editura Liternet a avut o idee excelent\. Public\
de ceva vreme teatru, specie rar\, despre care toat\
lumea spune c\ nu se cite[te. Totu[i, nu ezita]i s\
citi]i, accesînd www.liternet.ro, o carte care nu e
doar o scanare teatral\, Cinci ddivane aad hhoc. Prezentul
text este prefa]a c\r]ii. 

Se iau 5 regizori [i se dau prin ma[ina de
tocat. Ce r\mîne din ei e tocmai ce-o s\ v\ plac\ mai
mult s\ citi]i. Fî[ii de gînduri c\rnoase, cu ingrediente
picante, acidulate, ludice, paradoxale, s\rate cît
trebuie. De[tepte. 5 tipi cu 5  artitudini se pun pe
turnat idei, pe expus probleme care îi macin\, îi
nelini[tesc, îi intrig\, f\r\ s\ cad\ în capcana
demonstra]iilor gratuite. O fac aplicat, relaxat, haios,
sangvin, argumentat. Dau din ei ce e mai bun. Cinci
divane aad hhoc e o carte de curs\ lung\. O undi]\ cu
cîrlig  în timp, care pescuie[te „greii” regiei dintr-un
anumit moment  [i scoate din ei tot ce poate fi
relevant pentru a avea acces la lumile din capul lor
[i din jurul lor. Cinci ddivane aad hhoc e, de fapt, cartea
unei atitudini interogative, a unor seturi de semne
de întrebare care exprim\ o nevoie intelectual\
proprie regizorilor: chestionarea pe bune [i pe
îndelete, pîn\ cînd ajung la ce îi doare cu-adev\rat.
În Cinci ddivane..., Miruna Runcan [i C.C. Buricea
Mlinarcic pun întreb\ri inteligente, iscoditoare,
tran[ante, critice regizorilor Mihai M\niu]iu, Victor
Ioan Frunz\, Drago[ Galgo]iu, Alexandru Dabija,
Tompa Gábor. Ei, b\ie]i zv\p\ia]i [i nelini[ti]i,
exceleaz\, la rîndul lor, în a-[i pune multiple întreb\ri
- de la tipologia textelor citite pe vertical\ la situarea
alegerilor f\cute într-o perspectiv\ ampl\ de discu]ie.
Cinci ddivane aad hhoc devine o punere în abis a
exerci]iului interogativ. Întrebarea e un nesfîr[it
start de  debate, iar r\spunsul - o m\rturie de context
creator, care î[i dep\[e[te contextul. Un material
documentar, investigativ, analitic [i digestiv. Te
ajut\ enorm s\-i în]elegi [i ]i-i apropie substan]ial
pe M\niu]iu, Frunz\, Galgo]iu, Dabija, Gábor de azi.
Ai acces la damblalele lor, la nemul]umirile lor, la
incertitudinile [i obsesiile „bune”, care îi fac s\ fie
ceea ce sînt, care pun o lup\ pe modelajele lor
programatice [i dau und\ verde ideilor generatoare
de concepte-locomotiv\. Fiecare spectacol na[te,
în regizorul care îi determin\ structura, un corpus
de judec\]i care dep\[esc implica]iile teatrale. Exact
din acest motiv, volumul nu e doar pentru un public
specializat. {i aici e meritul definitoriu al calit\]ii
[i mobilit\]ii întreb\rilor. Al deschiderii dialogului,
care are mult, ca perspectiv\ [i miz\, din anvergura
celui realizat de Giovanna Borradori cu Derrida [i
Habermas (Filozofie îîntr-uun ttimp aal tterorii, Pite[ti,
Paralela 45, 2005), p\strînd, bineîn]eles, specificitatea
ariilor de referin]\. Întreb\rile au un traseu extrem
de bine stabilit [i plurireferen]ial, revin asupra unor
noduri tari ale crea]iilor regizorilor, puncteaz\
leg\turi între tipuri de lucru înrudite, între modurile
în care e în]eleas\ ideea de genera]ie. 

Cel care cite[te acum Cinci ddivane aad hhoc poate
surprinde parcursul unor autentice preocup\ri

estetice [i poate vedea cît din ceea ce au afirmat,
întrebat sau negat cei cinci regizori a r\mas în
picioare. {i mai ales cum. În ce fel s-au cristalizat
direc]ii, s-au structurat ini]iative [i s-au acumulat
influen]e [i reac]ii. Într-un dialog de acum 17 ani se
decodeaz\ un con]inut regizoral  in progress. Cinci
divane... e, în acela[i timp, un test de constan]\ [i
transformare, practice [i conceptuale. O carte-ghid
de interceptare [i descifrare a unor trasee diferite
[i, în acela[i timp, convergente, care devin  m\rturii
de crea]ie într-un compus organic de m\rturisiri.
To]i cei 5 regizori sînt bîntui]i, asemeni scriitorilor
lui Palahniuk, de sondarea pove[tii teatrale care s\
îi personalizeze [i prin care s\ se poat\ spun\ în tot
ce au mai personal [i definitoriu creativ. 

Miruna Runcan [i C.C. Buricea-Mlinarcic î[i
introduc cititorii într-un format de dialog metateatral.
Întreb\rile nu sînt simple chestionare de inten]ie
regizoral\. Sînt analize critice care pun mereu în
discu]ie încreng\turile unui spectacol, toate bra]ele
lui interectate, toate trimiterile legate de tot ce
presupune conceperea unei mont\ri, de rolurile
[i influen]ele pe care le poate avea. 

Important nu e, neap\rat, ce crede, de exemplu,
Dabija despre un anumit text, ci felul în care o op]iune
îi define[te rela]ia cu lumea în care se concentreaz\
[i i se pare important s\ fac\ acel text. La fel, devine
extrem de relevant\ înc\p\]înarea cu care Victor
Ioan Frunz\ î[i urm\re[te „proiectele lungi”, care
]in [i de anumite reveniri teatrale, dar, mult mai
mult, de felul în care un spectacol poate fi func]ional
în spa]iul urban de care e strîns legat: „V\d în teatru
un mijloc care s\ poat\ zgudui, transforma, rezolva
probleme de mentalitate sau maladii sociale”.

Implicarea socio-dinamic\ e, de altfel, prezent\
în discursul tuturor regizorilor. 

Ce le reu[e[te excelent celor doi intervievatori
e tocmai traseul cultural, culoarul cu multiple pîrghii,
pe care incursiunea teatral\ îl lanseaz\. Nu ignor\
ce e în proximitatea unui spectacol, nu se limiteaz\
la o singur\ pist\ de discu]ie, la excavatorul scenic,
ci angreneaz\ într-un model de r\spunsuri reactive
felul în care regizorul face priz\ la tot ce e în jurul
lui. Fiecare întrebare e un bulg\re de care, odat\
rostogolit, se lipesc noi fî[ii de discu]ie pe un teren
cu nesfîr[ite slalomuri. Pentru c\ Cinci ddivane aad
hoc este mult mai mult decît o carte cu oameni de
teatru despre teatru. Este un îndreptar complex de
lectur\ tridimensional\ a unor poetici inepuizabile,
care n-au cum s\ nu te prind\ instant, fie c\ e vorba
de un stil mai elaborat – cazul Frunz\, Galgo]iu,
Gábor, M\niu]iu sau de tran[an]a pontos cinic\ a
lui Dabija. {i e uluitor s\ vezi cum 5 regizori î[i dispun
principiile riguros [i în acela[i timp cu un sim] ludic
care te face s\ cite[ti suita de interviuri ca pe un
roman cu ac]iuni simultane. 

Cinci ddivane aad hhoc e un dialog-dezbatere de
introspec]ie, prospec]ie [i retrospec]ie. Sondeaz\
exact perioada de început a regizorilor, foreaz\ în
intimitatea crea]iei lor [i face un tur de for]\ în jurul
fenomenului numit spectacol. {i îi iese perfect.

dialogica sau cinci regizori la puricat

Mihaela Michailov

cititoarea

cî]i ani s\ aib\ copilul
care nu-[i las\ mama s\ citeasc\
[i îi tot trage cartea din mîn\ 
[i îi d\ peste ea?

cî]i ani s\ aib\ femeia
care e atît de calm\ [i îi [opte[te b\iatului ei
cuvinte calde ce au puterea s\-l toropeasc\
ba chiar s\ îl adoarm\?

cine o fi scris o carte atît de plicticoas\
încît privirea femeii se întîlne[te mai des
cu povestea din ochii mei
decît cu cea dintre pagini?

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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C ine î[i mai aminte[te cum venea tineretul la mare

prin anii ’80 are ce povesti. Trenurile se înc\rcau
de studen]i, rucsacuri „Prodcomplex” (croite
la Tîrgu-Mure[, cu un cadru de aluminiu care ]i

se îndoia în mîini) [i sticle de „Ovidiu”, „Primula”, „Jocheu”
sau „Mamaia”. Erau preferate acceleratele de noapte, în
care sc\pai de saun\, controlori [i sindicali[tii pr\v\li]i
peste copii [i geamantane în drum spre Eforie. Noroco[ii
dormeau pe culoare sau în plasele pentru bagaje din
compartimente. Ceilal]i, urca]i în ultima clip\, se înghesuiau
s\ prind\ un loc în closet sau între vagoane, unde erau
zgîl]îi]i ca la cutremur. Despre cei de pe banchete nu pot
s\ v\ spun mare lucru, pentru c\ n-am ajuns niciodat\ mai
departe de primul compartiment.

Majoritatea vagoanelor se desc\rcau la Costine[ti. Era
epoca de glorie a BTT –ului, dormeai cîte [ase în c\su]ele
de lemn de dou\ persoane, iar noaptea, înainte s\ vin\
mili]ienii în control, bubuind în u[i]e [i rotindu-[i lanternele

pe geam, o rupeai la fug\ pe plaj\ sau te c\]\rai pe acoperi[ul
de la du[uri, unde mo]\iau al]i dou\zeci de in[i, pe saltele,
rucsacuri ori direct pe gudronul înt\rit. La prînz, exila]ii
se ref\ceau pe „Ring”, lip\ind în [lapi pe ritmuri de Michael
Jackson [i adulmecînd sarea de pe corpurile fetelor, proaspete
ca un cozonac. Dup\ vreo or\,  disc-jockey-ul punea furtunul
pe mul]ime [i lumea chi]\ia de fericire, în aburii roz-
violet ai nevrozei, costumelor de baie [i „Fru-Colelor”.

La dou\ fix, organizatorii t\iau curentul, dînd semnalul
retragerii. Mul]imea se încolona spre cantin\, „La Împinge
Tava”, în a[teptarea mînc\rii de fasole [i a pr\jiturii cu
brînz\ topit\. Dar, despre deliciile gastronomice ale „Epocii
de Aur”, poate cu alt\ ocazie.  

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).

traduc`tori str`ini – bursieri
ai ICR

Un nou grup de traduc\tori a venit vara aceasta în
România ca s\ fac\ pe larg uz de bursa oferit\ de Institutul
Cultural Român. I-am prins la unul din ultimele cursuri ]inute
în cadrul aceleia[i burse [i i-am întrebat cîte ceva despre
cum au început s\ studieze limba român\, despre cum au
aflat de burs\ [i, mai ales, despre proiectele lor din domeniu.
Iat\ ce ne-a r\spuns fiecare:

Agnès BBirebent - 227 aani, FFran]a: „Am descoperit România
cînd eram în Fran]a în diferitele c\r]i pe care le citeam.
Era vorba de literatura mare: Patapievici, {coala asta,
cum se cheam\?...de la P\ltini[... Am început s\ înv\] acum
4 ani. Am cunoscut pe cineva în Fran]a care [tia destul de
bine tot ce s-a întîmplat pe aici. Dup\ aia am f\cut un proiect
[i am vrut s\ vin în România ca s\ scriu ceva despre acel
proiect. Voiam s\ descop\r eu singur\ ceva care mi se p\rea
misterios [i bogat, v\zut din Fran]a. Am început s\ înv\]
singur\, nu am fost la facultate. Pe atunci terminam un
master în art\ în Fran]a. M-a interesat arta de aici, am
participat la un simpozion [i am fotografiat destul de mult.
Acum un an eram la Muzeul literaturii [i mi-a zis Ioan Gro[an
c\ exist\ bursa asta de la ICR. C\r]i în român\ de fapt n-am
prea citit. Am citit autori români, dar în francez\, de pild\
Tzara, Gherasim Luca, C\rt\rescu, Blecher, Alexandru Vona.
Româna am înv\]at-o dup\ o carte de exerci]ii, era în trei
volume, în român\-englez\. Acum cred c\ trebuie s\ citesc
mult. Mi-a r\mas în minte poezia de avangard\ [i a[ vrea
s\ traduc asta.”

Radoslav BBiniarz - 227 dde aani, PPolonia: „„Termin anul
\sta Facultatea de Litere, trebuie s\-mi sus]in teza care este
despre Delirul lui Marin Preda [i ideologia legionar\. Acum
3 ani am absolvit Facultatea de Istorie din cadrul aceleia[i
universit\]i, specializarea balcanic\. De aici a pornit intereseul
meu fa]\ de limba [i literatura român\. Am citit cam tot
ce era de citit pîn\ la Preda, nu chiar tot, dar cele mai
importante c\r]i. Apoi mi-am ales specializarea balcanic\.
Trebuia s\-mi aleg [i dou\ limbi str\ine din spa]iul balcanic.
Am ales limba sîrb\ [i limba român\. A[a a început familiarizarea
mea cu limba [i cultura român\. Aveam or\ de limb\ român\,
or\ de istorie a României, de ideologie, orient\ri politice,
sisteme sociale, tot - un amalgam de neînchipuit aproape.
Era totu[i prea pu]in pentru mine în sensul c\ lectoratul de
român\ ]inea o or\ de român\ pe s\pt\mîn\. {i atunci m-am
gîndit s\ m\ înscriu la Facultatea de Limbi Romanice, sec]ia
limb\ român\. Acum nu prea merge lucrul la licen]\.
Asta-i absurd. Fiind aici, în România, în capital\, sînt deta[at
de surse. Toate c\r]ile necesare, toate dic]ionarele, discu]iile
cu cercul meu de prieteni au r\mas acolo. Înc\ nu mi-am
g\sit timpul necesar s\ merg la Biblioteca Academiei. În
prima lun\ de cînd sînt aici mi-am cump\rat vreo 4 versiuni
ale Delirului. Am g\sit [i versiuni cenzurate. Din literatura
despre care am vorbit la cursul \sta am citit Radu Pavel
Gheo pe care l-am f\cut vrînd-nevrînd la facultate, la cursul
de gramatic\ [i stilistic\ a limbii române. Acolo analizam
diferitele registre ale limbii române. Cursurile le f\ceam cu
lectori din România, de la Universitatea „1 Decembrie”
din Alba Iulia. De la Emilia Ivancu am înv\]at cel mai mult.
Cu ea am citit foarte mult din Liiceanu, din Ple[u, din
Patapievici, acesta din urm\ fiind preferatul meu [i al ei.
Am mai citit [i din Cioran [i Eliade, Cioran care m-a dezam\git,
de fapt, dar asta-i alt\ poveste. Acestea erau lecturile
mele zilnice de anul trecut. Declara]ie dde iiubire nu mi-a
pl\cut, e o carte de amintiri. Eu g\sisem alteritatea descris\
mai bine în Emanuel Levinac. Am mai citit [i U[a iinterzis\,
dar [i Despre îîngeri de Ple[u. Patapievici scrie altfel. Mi-a
pl\cut cel mai mult Discern\mîntul mmodernit\]ii. Dar s\ nu

vorbim numai despre Ple[u, Liiceanu [i Patapievici, pentru
c\ atunci Gheo m\ va acuza c\ aplic ghidul intelectualului.
Cioran m-a dezam\git, fa]\ de Cioran am o atitudine,
cum zicem noi, polonezii, amestecat\. Dup\ ce am citit Pe
culmile ddisper\rii am zis c\ omul \sta e nebun. Am recitit-o
[i am zis c\ nu e nebun dar vrea s\ fie controversat, pur [i
simplu \sta e stilul lui [i vrea s\ [ocheze. S\-i fie de bine,
poate g\se[te al]i cititori, pe mine nu m-a convins. Terminînd
cu specializarea balcanic\, am citit Schimbarea lla ffa]\ aa
României [i mi-am dat seama c\ chiar nu [tie despre ce
vorbe[te. Bine, omul a plecat în Fran]a, a scris acolo, dar nu
e o atitudine s\n\toas\ fa]\ de România, de fapt acolo
reg\se[ti ideologia... m\ rog...  Mi-a pl\cut stilistic, ca scriitur\.
Dar nu te po]i opri numai la chestiile stilistice. 

Bursa este o o ocazie bun\ s\ mai citesc [i al]i autori.
Tr\ind în Polonia este destul de greu s\ te pui la curent cu
via]a cultural\ din România, chiar dac\ cite[ti, ai acces la
internet. 

Mai citesc Dilema vveche, Idei îîn ddialog [i România lliterar\,
îns\ România lliterar\ am început s\ o citesc datorit\ unei

rubrici care pentru mine înseamn\ foarte mult, articolele
Rodic\i Zafiu. Dac\ vrei s\ înve]i limba român\, dac\ vrei
s\ decodezi dedesubturile, dac\ e[ti interesat de unde
provin anumite cuvinte, care sînt gre[elile f\cute de români
în limbajul cotidian, rubrica aia e minunat\. Înc\ nu am avut
posibilitatea s\ o cunosc, dar vreau s\ o cunosc, mai ales c\
[tiu c\ a ap\rut cartea ei, Diversitate sstilistic\ îîn llimba
român\, care nu e de g\sit. O am în versiune electronic\,
dar a[ vrea s\ o am [i pe raft. Unele reviste îmi plac
pentru cum se scrie în ele în general, pentru mai mul]i autori
care scriu, îns\ România lliterar\ nu m\ intereseaz\ a[a de
mult, m\ intereseaz\ doar «P\catele limbii».

La un moment dat am vorbit cu Vasile Ernu care a
scris cartea asta, N\scut îîn UURSS, o carte care mi s-a p\rut
interesant\ pentru c\ foarte multe lucruri îmi sînt cunoscute.
Comunismul era acela[i peste tot. Un pic de ironie, un pic
de umor, se cite[te foarte bine. Pot s\ spun c\ mi-a
pl\cut, dar mai sînt [i al]ii. 

Primul lucru la care m-am gîndit ca s\-l traduc în polonez\
au fost c\r]ile acestor trei autori, Ple[u, Liiceanu [i Patapievici.
Mi-ar pl\cea, de asemenea, s\ traduc Derapaj. La cursul
nostru a venit autorul [i a citit un fragment despre Bucure[ti,
despre geografia ora[ului, despre arhitectur\. Era un fragment
în care ac]iunea se desf\[ura la [coal\, ocazie cu care mi-am
amintit de filmul Liceenii”. 

Dalila NNiño MMoral, SSpania: „Am început s\ înv\] româna
acum doi ani. Am absolvit facultatea de farmaceutic\ acum
mul]i ani [i am lucrat ca farmacist\. Dar nu mi-a pl\cut,
m\ interesau mai mult limbile str\ine. Îmi place s\ cunosc
oameni din alte ]\ri. A[a c\ am f\cut un curs de traduceri
[i interpretariat. Înv\]înd traduceri [i interpretariat la Alicante,
am cunoscut o profesoar\ de interpretariat care era românc\,
se numea C\t\lina Iliescu. Ea e din Bucure[ti, dar locuie[te
la Alicante de 18 ani. Interesul meu pentru cultura
român\ a fost început cu ea. Ea a organizat un curs de cultur\
european\, despre emigran]i, acolo, la Alicante, iar noi
trebuia s\ facem interpretariat. Ea mi-a propus s\ înv\]
româna la ea acas\ [i astfel am început s\ înv\]. Astfel am
g\sit o ]ar\ departe de Spania unde nu m\ simt str\in\. Am
c\l\torit în Statele Unite, în Germania, în Marea Britanie,
iar anul trecut ea a organizat un  intercambio în care trebuia
s\ traducem o pies\ de Gianina C\rbunariu. Am format o
echip\ de traduc\tori [i am tradus stop tthe ttempo. A fost
foarte divertida, piesa e superb\. Am lucrat cu înc\ trei
traduc\tori din Cluj. Acest  intercambio a fost organizat de
Universitatea din Alicante în colaborare cu Institutul Cultural
Român [i cu asocia]ia C\t\linei Iliescu, ARIP. {i în acea
s\pt\mîn\ am sim]it c\ fiind la distan]\ mare în spa]iu, ne
apropiem foarte mult în via]a de zi cu zi. Nu întîlnesc nici
o problem\ în a m\ în]elege cu un român. {i nu se datoreaz\
limbii, ci limbajului fizic, atitudinii, expresiei fe]ei, [i e natural
c\ putem purta o conversa]ie, e chiar comod. Am prieteni
în Germania, dar cu ei am limbaje nonverbale diferite.
Aici totul decurge mai natural, sîntem cu to]ii la fel. {i
România [i Spania au tr\it sub cîte o dictatur\. Tot ce [tiam
despre România pîn\ în acel moment era, nu [tiu, Nadia
Com\neci, auzisem vorbindu-se de Transilvania, dar nu
[tiam c\ e în România. În rest, nu [tiam nimic. Nu am un
interes prea mare pentru literatur\, pentru c\ nu sînt un
artist, dar m\ intereseaz\ foarte mult limba român\ [i a[
vrea s\ cunosc cît de cît cultura român\.” 

Vanja BBaltić - 223 dde aani, SSerbia: „M-am înscris la facultatea
din Novi Sad, în Voivodina, pentru c\ îmi plac limbile str\ine
în general. Acolo sînt mul]i români. La facultate am studiat
mai mult limba român\ pentru c\ e o facultate de limbi
str\ine. Literatur\ nu prea am f\cut [i de aceea am ales
aceast\ burs\. Acum citesc Cezar Paul-B\descu, îns\ dintre
cei pe care i-am întîlnit aici, cel mai mult îmi place Vasile
Ernu [i a[ vrea s\ traduc N\scut îîn UURSS. Auzisem de
burs\ de la o prieten\ care a fost la cursurile de var\ de la
Timi[oara de anul trecut [i a ]inut leg\tura cu o profesoar\
de acolo.” 

Lidia VVasilií - 224 dde aani, SSerbia: „Noi dou\ sîntem la aceea[i
facultate [i facem cursuri de limb\ român\ cu profesori
români din Serbia sau Banat. Noi înv\]\m în primul rînd
limba, literatur\ mai pu]in, [i la sfîr[it avem examene. Avem
de ales între francez\, german\, englez\ sau italian\. Am
citit, tradu[i în sîrb\, pe Eminescu, cu Luceaf\rul, Eugen
Ionescu, dar din francez\, Marin Preda. Nu sînt multe, totu[i.” 

Ralu CChiroiu - 222 dde aani, CCehia: „Eu sînt jum\tate românc\.
Româna o [tiam de la bunici, la care am venit aproape în
fiecare an, în Bucure[ti. De burs\ am auzit de la profesoara
noastr\ care ne-a trimis la to]i  mail-uri. Apoi am intrat la
Facultatea de Litere, la filologie romanic\. Acesta e un
departament separat la care se face limba, geografia,
etnologia [i istoria româneasc\. Din ce am citit mi-a
pl\cut Vasile Ernu. Cezar Paul-B\descu nu mi-a pl\cut deloc.
Înc\ nu am un proiect de traducere, înc\ studiez. Am citit
îns\ la facultate mul]i autori români [i mi-a pl\cut Sadoveanu,
am citit Hanul AAncu]ei [i am început Fra]ii JJderi. Hanul
Ancu]ei e tradus în ceh\. Am mai f\cut la facultate Rebreanu,
sînt traduse în ceh\ Ciuleandra [i Ion. Am mai ascultat cîteva
piese ale lui Eugen Ionescu, dar am citit o mul]ime de
c\r]i pentru copii, Ispr\vile llui PP\cal\ de Petre Dulfu care
este scris\ în versuri.” 

Vanja Baltićć,, Lidia Vasilií, Igor Mocanu, Dalila Niño Moral, Radoslav
Biniarz, Lumini]a Marcu `n redac]ia NNooiiii lliitteerraattuurrii

derapaj
ispr`vi de la mare
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\ doare-n cur!” – ce formulare plin\ de sugestii
poetice e aceasta! (Nici nu se compar\ cu „Mi
se fîlfîie!”, „Mi-e perpendicular!” etc. – cu toate
c\ nici ele nu sînt lipsite de subtexte interesante).

Durerea, ca expresie a  je m’en fiche-ismului… Ce poate fi
mai frumos [i mai nobil?

Am g\sit pe Internet un forum dedicat acestei nobile
tr\iri [i, pour la bonne bouche (dac\ tot e s\ ne fran]uzim),
reproduc un fragment din dezbaterile de acolo:

Fr3ak: deci a[a. de cîteva zile am o durere acut\ în fund.
la propriu, a[a c\ am hot\rît s\ investighez. tratamentul
recomandat a fost Procto-Glyvenol. acum... dup\ ce mi-am
revenit din [ocul de la doctor (a fost prima oar\ cînd mi-am
ar\tat fundul p\ros unui doctor... noroc c\ n-a b\gat [i
degetu’) am uitat s\ întreb ce vreau s\ v\ întreb [i pe voi...
a[a, de curiozitate: asta dac\ trece se poate s\ revin\ din
senin? de ce alimente ar fi indicat s\ m\ feresc. de sex
anal nici nu pun problema. se poate s\ r\mîn cu bagajul
\sta toat\ via]a? nu sînt prea tîn\r pentru a[a ceva? (20).
sînt demoralizat deoarece eu [tiam c\ hemoroizi au babacii
de peste 40-50 de ani. privesc boala cu acela[i „dispre]“
ca impoten]a. need some cheering up here!!!

necromanc: Cunosc o persoan\ care a avut problem\
cu hemoroizi. A stat 2 s\pt\mîni în spital, a f\cut opera]ie.
O recomandare, igiena în acea zon\ trebuie s\ fie  HIGH
LEVEL.

Piorel: Fucking dezaster!!! Mie mi-au ap\rut joi... [i tot
ies afar\ ai dracu’. Consum regulat de atunci  corn flakes,
ciorb\ aproape zilnic, litri de ceai etc... Cît despre igien\...
de cî]iva ani buni de fiecare dat\ dup\ ce m\ c** m\ sp\l...
deci ciudat. Mersi de informa]ii etc. S\n\tate!

George_Catean: hmm... am tot auzit de ei dar nu [tiu ce
îs... cum se manifest\?...

zuppy: te m\nînc\ curu’. sînt niste bube care apar în
interior.

George_Catean: aha... asta [tiam c\ te m\nînc\ curu,
dar nu [tiam despre ce vorbi]i cu chestiile ce ies din el...

addicted: nu din el, din juru’ lui... de acolo de unde ]i
se adun\ fesele în juru’ anusului, din cîte am în]eles...

ps: a]i v\zut vreodat\ femeie cu hemoroizi? s\ vede]i
acolo nervi [i v\it\turi... alea pe ciclu sînt copii mici.

Piorel: Nu e m\ a[a. Hemoroizii sînt în\untru. {i pot ie[i
afar\. Simptome: mînc\rimi, usturimi [i în cel mai r\u caz
dureri [i sînger\ri. Eu o s\ m\ operez. A spus doctorul ca nu
se poate altfel. Fucking dezaster... Sfat: dac\ dup\ ce

ave]i scaun, v\ iese cît de pu]in sînge, duce]i-v\ imediat la
doctor. Eu nu am f\cut-o [i tre s\ fac opera]ie acum....

SStorm: cic\ pe la Bucure[ti este un arab care opereaz\
beton.... poate [tie cineva din zon\ mai multe informa]ii...
oricum: f\r\ cafea, cola, piper, ardel iute & stuff + tot ce este
excitant.

Fr3ak: eu cam sînt predispus la a[a ceva... din ceea ce
zice]i voi. consumator de cafea, [ederi îndelungate, chiar
dac\ nu la calculator... oricum, a[a îmi cere facultatea
(desenez), îmi plac mînc\rurile condimentate... cu alte
cuvinte: hemoroid addict!!! 

Mirovaia_SScorb: Duco de c\tin\ cu g\lbenele (în aceea[i
cutie). Se subîn]elege, dup\ ce ai igienizat zona.

Fr3ak: conteaz\ s\-]i treac\ cu alifia!!! sînt curios în cît
timp revin la normal de la crema asta. [i prin interven]ie
chirurgical\ e posibil s\ scapi de ea de tot? c\ nu prea m\
deranjeaz\ s\ m\ operez, c\ de temut nu m\ tem de opera]ii,
doar de efectul psihologic asupra celor apropia]i mi-e groaz\
(opera]iile sînt asociate aproape cu moartea în familia mea...
pesimism concentrat)

shumilica: da, dar gînde[te-te c\ dup\ opera]ia
reu[it\ vei fi considerat la tine în familie un fel de  highlander
[i astfel efectul psihologic negativ se anuleaz\, ba chiar
cre[te înspre pozitiv.

rralexx89: [i eu tot cu problema asta. doar c\ nu sînt sigur.
acum vreo 3 zile am obs. c\ m\ doare de fiecare dat\ cînd
fac baie [i dau cu du[u’ acolo. sau dup\ scaune... m\ mai
doare [i cînd stau pe scaun dar nu e o durere chiar dureroas\...
adic\ e suportabil\, acum, dup\ 3 zile de stat p scaun p o
singur\ bu*a [i de mîncare normal\... am r\mas doar cu
mînc\rimea. Problema la mine e c\ nu [tiu dac\ am sau nu,
am încercat s\ m\ uit (cu lanterna în oglind\) dar nu prea
v\d cine [tie ce... ce observ e un fel de denivelare... dar
nu-s sigur dac\ sînt hemoroizi... nu e vîn\t\... [i nici nu
sîngereaz\ (probabil nu destul cît s\ fie observabil) dar...
tot ce [tiu acum e c\ „i have a really bad itch in my ass!!!“
Men]ionez c\ probleme cu igiena personal\ nu am, dar am
probleme cu alimenta]ia (în special foarte foarte mult\ cola
[i oarecum un consum regulat de mînc\ruri uscate).

P.S. Sînt foarte demoralizat... nici 17 ani nu am împlini]i
[i e posibil s\ am o boal\ ale c\rei victime au vîrsta medie
de 35-45 ani... HELP!!!

Fr3ak: stai m\i lini[tit. exact a[a m-am sim]it [i eu,
demoralizat, dar apoi am început s\ aud c\ e o boal\ destul
de comun\ [i nu numai „\ia mari” o au. simptomele astea
le-am avut [i eu [i cam dup\ 1-2 s\pt. mi-a [i trecut. nu

mi-a s`ngerat decît în ultimele zile. a fost groaznic. dar m-am
dat DOAR cu crem\ [i mi-a trecut.

chrystyna: Am [i eu o întrebare... [tiu c\ pare pueril\...
Dar la ce doctor trebuie s\ te duci pentru hemoroizi?

Fr3ak: Eu unul sigur nu m-a[ duce la stomatolog cu ei.

Prin urmare, un lucru e clar: oricît de frumoas\ [i de
nobil\ este durerea din cur, e ceva la fel de nepl\cut ca
durerea de din]i [i nu la stomatolog trebuie s\ mergi cu
trebu[oara asta. Pentru a afla la ce fel de medic s\ v\ duce]i,
accesa]i http://forum.softpedia.com/lofiversion/
index.php/t23846.html.

{i, à propos  de „M\ doare-n cur!”, recomand\m folosirea
alternativ\ cu expresia „Mi se rupe!” (cu varianta „Mi se rupe,
mi se-ndoaie, mi se face ca de oaie”). Cum e s\ o ai ca de
oaie? |sta e deja subiectul unei alte dezbateri.

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 coordonato-
rul antologiei de publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela
45, Pite[ti, 1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i LLuu-
mmiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).
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cezar paul -b`descu

la umbra pixului [i-a c`nii de cafea

C e face un editor de carte? Depinde cine r\spunde
la întrebare. R\ut\cio[ii vor pune pe fruntea
acestui om eticheta de vîn\tor de sinecure sau
de chilipiruri tarifabile. {i într-adev\r, editorul de

carte e, aparent, un b\ftos colosal. Lucreaz\ în abur de cafele
[i cu instala]ia de aer condi]ionat torcînd lini[tit deasupra
capului, cînd al]ii dau cu tîrn\copul sub ar[i]\. R\sfoie[te
pagini de carte sau de revist\, cînd al]ii ies din abataj cu
obrajii negri [i b\rbia ]epoas\. Culmea, prime[te salariu
pentru ceva care nici n-ar trebui s\ se cheme munc\, pentru
un soi de  loisir sub]ire, care genereaz\ pl\cere, bun\
dispozi]ie [i – uneori – delicii. Or, pentru a[a ceva se cade
s\ dai bani, nicidecum s\ prime[ti. 

Sigur, cine lucra înainte de 1990 în sistemul editorial
avea motive s\ cread\ c\ l-a prins pe Dumnezeu de-un picior,
chit c\ varicele cenzurii se sim]eau destul de nepl\cut în
palm\. Trebuia s\ fii atent, s\ nu comi]i gafe ideologice,
s\ atenuezi tot ce ar fi putut s\ sune strident sau amenin]\tor
pentru urechile politrucilor [i s\ elimini din reflex cuvintele
primejdioase de genul „cruce”, „Cr\ciun” sau „biseric\”.
În rest, sigur, era o pîine alb\ de mîncat. N-am avut ocazia
s\ lucrez atunci în domeniu, dar cunosc oameni care au
func]ionat în sistemul acela [i mi-au povestit destule. La
polul plus, puteai s\ publici orice, f\r\ s\ ]ii cont de vandabili-
tate, copert\ sau calitatea hîrtiei. Ghidajele care asigurau
succesul unei afaceri lipseau, fiindc\ lipsea afacerea.
Totul era subven]ionat de stat, a[a c\ editurile nu aveau
grija zilei de mîine, iar [efii lor nu-[i stricau somnul din cauza
unei aprecieri gre[ite a tirajului.

Ast\zi editorul de carte nu mai poate fi doar captivul
propriei fandacsii. Sigur, în cei mai mul]i editori se zbate s\
ias\ la lumin\ un arhitect neconfirmat. Fiecare dintre ei e
sedus de un proiect sau de o pl\smuire a propriei min]i,
fiecare angajeaz\ un pariu pe care – la început – nu vede

cum ar putea s\-l piard\. Dar \sta e doar ambalajul profesiei,
partea lui poetic\, stratul lui de suprafa]\. Dincolo de fascina]ia
pentru un autor pe care-l vrei tradus integral sau de încrederea
într-o colec]ie cum nu mai are nimeni în ]ar\ trebuie s\ stea
ni[te calit\]i indispensabile meseriei: fler, pragmatism,
rapiditate în decizie. Nu e departe ziua cînd fiecare colec]ie
de carte din portofoliul unei edituri va fi tratat\ ca un centru
de profit. Sun\ urît, sun\ groaznic, sun\ afurisit, dar spre
asta ne îndrept\m. Dintr-un motiv simplisim: pîn\ la urm\,
cu tot alaiul ei de fraze frumos ticluite, editarea de carte e
o afacere, la fel ca produc]ia de saltele, mezeluri sau cuie.
Ai profit, continui. N-ai, e[ti evacuat, f\r\ s\ te plîng\ nici
m\car cei care juraser\ s\-]i cumpere fiecare titlu f\r\ s\ se
uite la pre]. Tr\im într-un ritm prea rapid ca s\ ne permitem
regrete sau r\gazuri. It sucks, but it’s true.

Ce fac la Humanitas, unde lucrez de patru ani [i jum\tate?
Sper c\ sînt util. Coordonez o colec]ie de carte comic\, „Rîsul
lumii”, [i m\ bucur la fiecare succes al ei, mai ales c\ aproape
to]i cei c\rora le plasasem ideea o priviser\ mefient [i plictisit.
Gabriel Liiceanu, altminteri om de o funciar\ seriozitate, a
fost singurul care a vibrat la propunere [i mi-a f\cut
credit. „Rîsul lumii” înseamn\, cu fiecare titlu ap\rut (ne
apropiem de borna 30, dup\ doi ani de existen]\), demontarea
unei prejudec\]i: c\ literatura comic\ e u[or de scris [i c\,
dac\ ne încrunt\m ni]el, constat\m c\ nici m\car nu e
literatur\. Cred c\ am infirmat deja judecata asta obtuz\
[i vinovat\ prin autorii publica]i în cadrul colec]iei: George
Mikes, Eduardo Mendoza, Andrei Ple[u, Peter Mayle, Nigel
Williams, P\storel Teodoreanu, Tibor Fischer, Tim Lott, Jean-
Claude Carrière, Christopher Buckley etc. Sînt în preg\tire
alte nume cu lipici, de la Woody Allen la James Hamilton-
Patterson [i de la Jacques Carelman la Guy Bellamy.
„Rîsul lumii” nu-[i dore[te o privire muzeal\ asupra
prozei comice [i cu atît mai pu]in un umor de tip Almanahul

Urzica. În plus, e o colec]ie profitabil\, cu o bun\ vizibilitate
pe pia]\. Cînd ai titluri vîndute în 15.000, 26.000 sau
peste 40.000 de exemplare, î]i po]i permite un surîs.

Tot la Humanitas îngrijesc seria de autor „Traian
Ungureanu“, cu lini[tea [i emo]ia celui care se ocup\ de
c\r]ile unui bun prieten. Cît\ for]\, atîta talent – cam asta
e descrierea în patru vorbe a unui jurnalist situat peste
tot ce am citit în ultimele decenii. Pe lîng\ asta, îndeplinesc
rolul semioficial de purt\tor de cuvînt al editurii, lucru care
constat cu mirare c\ înc\ n-a surpat prestigiul acestui
a[ez\mînt. {i tot la Humanitas citesc o parte din textele
trimise de autori români, debutan]i sau nu, care vor s\
publice la noi. Abia atunci îmi dau seama ce pl\cut e s\
accep]i o carte [i ce greu s\ refuzi o alta.

În condi]iile astea, [i ad\ugînd colabor\rile pe care le
am la cîteva ziare [i reviste, pare implauzibil s\-mi r\mîn\
timp pentru c\r]ile mele. {i totu[i, ceva-ceva îmi r\mîne,
mai ales c\ acum un an am decis s\ nu mai traduc [i s\
folosesc timpul ob]inut astfel tr\indu-mi ideile proprii în
loc s\ le costumez în haine române[ti pe ale altora. Ce
înseamn\ asta? Cîteva fronturi deschise în paralel, de
care sper s\ m\ ocup cu egal\ bucurie. Lucrez la o culegere
de povestiri cu titlul provizoriu Hocus-ppocus iintegratus, am
început documentarea pentru un roman despre Inès de
Castro, un personaj tragic din istoria Portugaliei, am scris
o parte dintr-un roman intitulat Vînz\torii dde llacrimi, mi-am
propus s\ scriu dou\ eseuri (unul despre rîs, cel\lalt despre
suspiciune) [i pun la cale o antologie comic\ despre care
acum spun doar c\ va fi una dintre bombele anului editorial
2008. Dac\ acum trei ani o ghicitoare mi-ar fi citit în
palm\ c\ o s\ public la Humanitas, c\ o s\ am tiraje de
zeci de mii de exemplare [i o s\ m\ laud cu toate ispr\vile
astea în paginile unei reviste literare, m-a[ fi manifestat
foarte nepoliticos. 

radu paraschivescu, humanitas:
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C ine a[ putea spune c\ sînt, nu-mi g\sesc locul în rubrica asta a
voastr\, nu sînt un adev\rat PR, sînt un  developer, un acompaniator,
un produc\tor de idei, cineva care face ca anumite lucruri s\
se întîmple. 

Din adolescen]\ am fost o mare cititoare de literatur\, cred c\ asta
era tot ce vroiam s\ fiu pe atunci, visam ca asta s\ fie tot ce voi face vreodat\.
A[a am cucerit treptat noi teritorii lingvistice, din obsesia de a în]elege
direct [i exact, f\r\ filtre, f\r\ intermedierea unei traduceri care f\cea s\
sune totul [i mai îndep\rtat [i mai învechit. Cu obsesia boln\vicioas\ a
detaliilor [i a construc]iei am intrat în latin\ [i apoi în greaca veche. Asta
a însemnat descoperirea unei lumi literare halucinante [i fabuloase, care
îmi d\dea mereu cumva un sentiment al irealit\]ii cînd m\ gîndeam la
momentul în care tr\iesc, [i de unde a pornit [i efortul de a privi mereu
lucrurile dinspre prezent, dinspre contemporan, altfel mi se p\rea totul
inutil [i plictisitor. De la Sylvia Plath la Sappho, de la Italo Calvino la Lucian
din Samosata [i tot a[a. Provocarea cea mai mare era pentru mine, de fapt,
cum se traduc toate lucrurile astea în prezent, ca s\ existe, s\ aib\ maximum
de realitate. 

Am crescut ca o consumatoare de cultur\, mereu conectat\ la ce se
întîmpl\ [i fascinat\ de dinamica [i de procesul care genereaz\ de fapt
lucrurile în zona artistic\. Am în]eles din vreme c\ nu sînt un cercet\tor,
un profil academic, sau oricum, c\ lumea (clasicist\) în care ar fi trebuit
s\ tr\iesc nu era pentru mine, aveam prea mult\ energie ca s\ nu m\
simt închis\ în ea, social vorbind, nu m\ interesa. Am nevoie mereu s\
m\ plasez într-un context de cre[tere, în care s\ simt c\ [i eu [i lucrurile din
jur sînt vii [i c\ evolueaz\, altfel ajung s\ renun], s\ fug. A[a c\ adun în
continuare straturi-straturi de identit\]i. 

În toiul aventurilor clasiciste, eram [i în c\utarea unei formule în care
s\ cuprind cumva [i s\ integrez toate lucrurile care îmi pl\ceau, în acela[i
timp satisf\cîndu-mi nevoia de ac]iune [i de curiozitate pentru zona noilor
produc\tori de con]inuturi culturale. Cum altfel s-ar putea chema azi de
exemplu un personaj ca megatron aka {tefan Tiron, arti[tii din dansul
contemporan [i toate formulele noi de laborator [i de cercetare
artistic\? Îmi place mult denumirea asta cînd m\ gîndesc la teritoriul de
emergen]\ artistic\ de la noi, dar n-a[ fi c\p\tat-o dac\ n-a[ fi trecut prin
[coala Ecumest, iar înainte nu aveam nume a[a precise pentru c\ut\rile
mele. De Ecumest [tiam cam cu un an înainte de a ajunge chiar s\ lucrez
aici, asta înseamn\ de aproape 5 ani. Pe atunci începusem s\ m\
plictisesc la Cinemateca român\, [i tot scanînd ce se întîmpl\, am observat
aceast\ organiza]ie care mi se p\rea cu adev\rat inovatoare [i neasemenea
cu nici o alta din cele culturale de la noi. Într-un fel deloc româneasc\ în
felul în care lucra [i în ceea ce f\cea, [i, în orice caz, cu o în]elegere special\
a contextului cultural de la noi [i a nevoilor de dezvoltare a acestuia, [i în
acela[i timp foarte conectat\ la interna]ional. Cînd am ajuns aici, mi-am
dat seama c\ era întîlnirea de care aveam nevoie, [i asta a jucat un rol
esen]ial în formarea mea profesional\. În to]i ace[ti ani am devenit,
dintr-un simplu consumator al con]inuturilor culturale, un acompaniator
al producerii acestora. O continuare a obsesiei de a traduce ideile în realitate
[i a le face s\ se întîmple, lucrînd împreun\ cu o comunitate artistic\ esen]ial\
din jurul Ecumest. Asta s-ar cheama, poate într-o formul\ limitat\ [i
plictisitoare, a fi manager cultural. 

{{tteeffaanniiaa FFeerrcchheedd\\uu, 28 ani, manager cultural, director al Asocia]iei ECUMEST. Înainte, editor
la Cinemateca român\. {i mai înainte [i în acela[i timp, traduc\tor din latin\ [i greac\ veche, co-
autor al unor edi]ii Plinius, Seneca, precum contributor la SSeeppttuuaaggiinnttaa, volumul 3, toate publicate
la Editura Polirom. 

P ar ]\ran, gher]oi, b\d\ran, prost crescut, am o moac\ de retardat, am un soi de
început de chelie, venele îmi ies în eviden]\ pe la tîmple [i pe gît, mîinile îmi arat\
de parc\ tocmai a[ fi terminat de t\iat o stiv\ de lemne, sînt cr\c\nat [i gîrbovit, m\
simt stînjenit în orice loc ceva mai nou, am f\cut atîta [coal\ absolut de poman\,

tr\s\turile mi-au r\mas unele de ]\ran. N-am gust, nu pot purta hainele într-un fel decent. Se
vede imediat, oricît a[ fi dat pe ele, c\ sînt proasp\t venit de la sap\. Orice parfum se transform\,
la contactul cu pielea mea, într-o arom\ de s\pun de cas\. 

Am ajuns în Vama Veche acum dou\ zile. {i nu m\ simt în largul meu. Nu doar pentru c\
sînt ]\ran [i scrie pe mine ]\ran. Lucrez ca salvamar, deci am mas\ [i cas\. Am scos din ap\, pe
jum\tate mor]i, vreo trei [mecheri cu impresii de mari înot\tori. Nimeni nu m\ bag\ în seam\.
În  prima sear\ am încercat s\-mi iau hainele cele mai bune [i s\ m\ duc s\ dansez. M-am
zb\tut ca prostul absolut singur timp de vreo dou\ ore. Dar era prea plin de pu[ti care
st\pîneau perfect stilul neglijent [ic, de pu[toaice hipioate [i rafinate [i apucate care nu se pot
culca [i nici m\car afi[a cu b\ie]i care au moac\ de ]\ran. Blugii mei aveau talie prea înalt\, culoare
de talcioc, c\ma[a era de func]ionar la CEC, pantofii erau cei mai neferici]i din toate timpurile.
Nimeni, absolut nimeni nu m-a b\gat în seam\. Nici m\car vaca de la bar, care abia dac\ s-a
uitat spre mine în momentul în care i-am l\sat un bac[i[ gras. 

Atunci am v\zut-o. St\tea într-un col], pe o banc\, în timp ce trei h\ndr\l\i se chinuiau s\-i
intre în gra]ii. E exploziv\, are o mutr\ arogant\, aristocrat\, intelectual\, hipioat\, m\ rog, crea]ia
perfect\ a V\mii. Pe de alt\ parte, are un corp de div\, care s-ar potrivi mai degrab\ cu rochii de
sear\, diamante, mafio]i [i mercedesuri de lux. Prostia ei a fost c\, în timp ce \ia dansau [i-i tot
turuiau în urechi glume [i hohote, a ridicat privirea din p\mînt spre mine, da, spre mine. {i nu
m-a privit dispre]uitor sau în gol. M-a privit ca pe o fiin]\, a constatat delicat c\ existam [i eu. Am
dat peste cap dou\ vodci. M-am a[ezat [i mai bine în nisip cu sticla al\turi, rezemat de un stîlp
de lemn, [i am început s-o a[tept s\ mai ridice privirea. Sau s\ se ridice.

Momentul de glorie a venit ieri, pe plaj\, cînd m-a v\zut [i mi-a zîmbit, [i-a a[ezat un soi
de [ezlong lîng\ foi[orul salvamarilor. Toat\ mi[carea masculin\ din zon\ a început s\ fream\te.
N-am [tiut ce s\ fac, cum s\ m\ bag în seam\. Iar cînd sînt [i pu]in fericit chiar nu m\ mai simt
deloc în largul meu [i devin [i mai ]\ran. A venit ea peste vreo dou\ ore spre mine [i mi-a
spus s\ mergem. Am l\sat tot [i am urmat-o ca un c\]el. Am încercat s\ îngaim o discu]ie dar
era vizibil plictisit\ de miile de recitaluri masculine, era evident. S-a a[ezat la o mas\, mi-a
f\cut semn cu privirea s\ m\ a[ez [i am stat o vreo dou\ ore f\r\ s\ ne spunem nimic. Ea
mai d\dea din cap imperceptibil cînd îi pl\cea melodia. Eu nu mi[cam, st\team ca un p\ianjen,
în a[teptare, orice vorb\ a[ fi scos ar fi fost inutil\. {tiam deja c\ nu eram decît un ]\ran.

Mi-a spus [i ea c\ sînt un ]\ran dup\ ce ne-am tras-o, ea cumva plictisit\, eu încordat
ca un arc, dar, m\ rog, oarecum mul]umit de un debut onorabil. Mi-a zis asta dup\ ce i-am
spus c\ o iubesc ca un nebun. N-am mai spus nimic, dar ea a început s\ vorbeasc\ din ce
în ce mai mult [i s\ m\ fac\ din ce în ce mai praf. Mi-a spus c\ m\ fut delicat [i atent ca
un ]\ran, c\ simte c\-s ]\ran [i atunci cînd o p\trund, c\ sînt prea atent [i c\ ar trebui s\
fac bine s\ fiu mai dominator data viitoare, asta dac\ vreau s\ se mai repete aventura
înc\ vreo cîteva zile. Am t\cut [i am s\rit pe ea mimînd dominarea, am tras-o de p\r [i
am început s-o smucesc. Ea gemea de data asta ceva mai mul]umit\. Atunci s-a petrecut
acel mic eveniment de film de serie B, evenimente des întîlnite mai ales în via]a unor
]\rani. Ea s-a întors avîntat\ [i a vrut s\ se a[eze deasupra. A c\zut pe spate, s-a auzit
un zgomot înfundat, capul i s-a lipit parc\ de podeaua acoperit\, de al]i ]\rani de data
asta, cu gresie neagr\. Avea b\rbia pu]in ridicat\, era goal\, cu picioarele desf\cute,
era de o frumuse]e incredibil\, o frumuse]e care tocmai disp\ruse pentru totdeauna.
Nu am [tiut ce s\ fac, am ]inut-o în bra]e [i am plîns la pieptul ei pîn\ m-am
speriat de o erec]ie nepermis\ [i profanatoare. Am îmbr\cat-o, m-am a[ezat pe
marginea patului [i am fumat un pachet de ]ig\ri.

Am dus-o la mal, am legat-o cu o sfoar\ de mine, i-am pus [i dou\ perni]e
pneumatice, [i am înotat, am înotat pîn\ n-am mai v\zut ]\rmul. Am l\sat-o
acolo. Nici m\car nu [tiu dac\ am iubit-o. Era atît de frumoas\. Îi v\d acum
chipul la televizor, o fotografie de buletin care îi ascundea oarecum frumuse]ea.
Anun]au c\ n-au g\sit-o înc\. A avut un destin nefericit, a trebuit s\ dea peste
un ]\ran. Sînt într-o cafenea din Foc[ani. În continuare nu m\ simt în
largul meu.

__________
* 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 la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\,
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii, SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine
de un an, la AApprrooppoo ttvv, actualmente editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul

AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, 2006, la Editura Polirom.
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S inead O’Connor cînta „The Last
Day of Our Acquintance“ [i era fie
11.00, fie 1.00, sau poate 3.15 [i
eram to]i în jurul piscinei lui Gianni

în casa de pe Ocean Drive, eram vreo dou\zeci
[i toat\ lumea vorbea la celular [i toat\ lumea
î[i tr\gea cîte o linie [i la începutul s\pt\mînii
tocmai o cunoscusem pe Chloe. St\tea pe
un  chaize longue, pr\jindu-se la soare [i avea
buzele umflate de la colagenul injectat [i
]easta îmi exploda de la o mahmureal\
ob]inut\ cu o duzin\ de  daiquiri mango [i
eram cu ochii pe diamantul de patruzeci
de carate pe care îl purta [i limonada pe care
o beam îmi strîngea gura [i toat\ lumea
spunea „{i ce dac\“ [i cineva v\zuse mai
devreme un gîndac de buc\t\rie [i oamenii
au început practic s\ mi[une. Peste tot erau
tipi – supli, cu buze groase, lucra]i, sugîndu-[i
obrajii – [i mai erau vreo cîteva staruri
rock [i un adolescent popo din Palestina
l\udîndu-se cu bombardamentul mi[to cu
pietre pe care l-a încercat în Hebron. Toate
astea sub cerul calm, albastru, ca un balon
de gum\ de mestecat.

{i Sinead O’Connor cînta „The Last Day
of Our Aquintance“ [i lîng\ mine st\ o tip\
a[ezat\ în a[a fel încît pot s\-i v\d anusul
[i ea î[i vîr\ mîna pe sub bikini [i îl scarpin\
[i apoi î[i duce degetele încet în dreptul
nasului [i le miroase. Într-un televizor uria[
Bang&Olusfen care a fost adus afar\, se
deruleaz\ un episod din „X – Files“ în care
cîinele cuiva a fost mîncat de un [arpe de
mare [i dintr-un motiv anume toat\ lumea
cite[te o carte care se cheam\ The AAmitylille
Horror [i e obosit\ din cauza premierei de
azi-noapte a unui film numit Autopsy 118 –
tipul e cocîrjat peste o mas\ de spiritism, tipa
tocmai s-a întors de la o petrecere dat\ de
Madonna în cinstea copilului pe care urmeaz\
s\-l nasc\, copilul se joac\ cu o cobr\ pe care
a cump\rat-o cu o carte de credit furat\. În
s\pt\mîna aia avea loc un proces de crim\
ultramediatizat în care avocatul ap\r\rii
m-a convins c\ victima – o feti]\ de [apte ani
ucis\ în b\taie de tat\l ei alcoolic – a fost
de fapt vinovat\ de propria ei moarte. Au
fost v\zute sirene în timpul b\ii dinainte
de r\s\rit.

— Ai putea s\ ucizi pe cineva? aud o voce
întrebînd.

Trece un moment pîn\ cînd r\spunde
o alt\ voce:

— Da, cred c\ da.
— O, [i ce dac\, morm\ie altcineva.
Trece cineva cu un cîine lup în les\.
{i Sinead O’Connor cînta „The Last Day

of Our Aquintance“ [i eu mi-am petrecut
mare parte din diminea]\ aranjîndu-mi p\rul
pubian [i toat\ lumea verifica diverse articole
de bîrfe s\ vad\ dac\ au reu[it, dar în linii
mari erau de unic\ folosin]\ [i nu avea s\
se întîmple pentru nici unul din ei [i era un
Rauschenberg în baie [i un Picasso într-o
camer\ [i tipul cu care m\ culcasem în noaptea
dinainte – un b\iat care ar\ta ca Paul Newman
la dou\zeci de ani – a început s\ vorbeasc\
despre un prieten care a fost ucis în Maui
s\pt\mîna trecut\ [i apoi toat\ lumea din
jurul piscinei s-a b\gat în discu]ie [i eu nu
mai puteam s\ urm\resc conversa]ia. O mic\
]icneal\ cu un dealer de droguri? Un
importator/exportator iritat? O ceart\ cu un
canibal? Cine [tie? A fost moartea lui un lucru
r\u? A fost b\gat într-un butoi cu insecte
înfometate. Se face un clasament. Pe o scar\
de la 1 la 10 – s\ fii l\sat într-un butoi cu
insecte înfometate? Se emit p\reri. Am crezut
c\ o s\ le[in. Aceast\ conversa]ie a fost singurul
indiciu c\ cineva de aici se [tia cu restul lumii.
Am aprins o ]igar\. Am chefuit cu River
Phoenix. Eram pe cale s\ devin faimos [i
rela]ia mea cu lumea era pe cale s\ se schimbe.

{i Sinead O’Connor cînta „The Last Day
of Our Aquintance“ [i cineva a aruncat în
pergol\ cheile de la Mercedesul parcat în
garaj al altcuiva [i era foarte cald [i zburau
avioane pe deasupra [i studiam gelos fa]a

lui Bruce Rhinebeck care îmi rînjea de pe
coperta unei reviste [i tipul cu care m-am
culcat în noaptea trecut\ îmi [optea „E[ti un
mare c\cat“, dup\ care a urmat „mirarea mea
împietrit\“ [i eu am spus „{i ce dac\“ [i m-am
bronzat atît de tare c\ sfîrcurile mele [i-au
schimbat culoarea [i m-am uitat admirativ
la trupul meu musculos [i o musc\ mo]\ia
pe o coaps\ [i cînd am alungat-o, s-a întors
înapoi, planînd. Un brazilian m-a întrebat
cum de mi-am lucrat a[a de perfect abdominalii
[i eu eram atît de flatat încît a trebuit s\
m\ concentrez foarte tare ca s\-i r\spund.

Un liliac r\nit a ie[it tîrîndu-se de sub un
chaize longue [i ciripea [i b\tea din aripi
inutil [i cî]iva adolescen]i st\teau în jurul lui
t\cu]i. Liliacul s-a rostogolit, s-a dat peste
cap [i cînd unul din b\ie]i i-a tras un [ut,
liliacul a ]ipat. Cineva îl ]inea pe loc cu o
creang\ [i un nori[or de praf ie[ea din pielea
lui. Lumina clipea peste apa din piscina larg\
[i eu priveam scena prin binoclu. Un servitor
mi-a adus o felie de tort aniversar [i o cutie
de  Hawaiian Punch, dup\ cum am cerut.
Liliacul se zvîrcolea pe jos, lîng\ un celular
desc\rcat. Cineva i-a rupt [ira spin\rii [i liliacul
încerca s\ mu[te pe oricine se apropie de el.
B\ie]ii au continuat s\-l chinuie. Cineva a
adus o furculi]\. 

Toate astea nu aveau nici un sistem. La
acea or\, Chloe Byrnes nu mai era o persoan\
real\ pentru mine, iar în acea dup\ amiaz\,
în casa de pe Ocean Drive trebuiau luate
cîteva decizii, prioritatea fiind: niciodat\ n-am
s\ visez c\ voi p\r\si ceva din acestea. La
început am fost mirat de ceea ce trecea drept
dragoste în aceast\ lume: oamenii erau
îndep\rta]i pentru c\ erau prea b\trîni sau
prea gra[i sau prea s\raci sau pentru c\ aveau
prea mult p\r sau prea pu]in, pentru c\ aveau
riduri, pentru c\ nu aveau mu[chi, defini]ie,
tonus, pentru c\ nu erau  cool, pentru c\
nu erau suficient de faimo[i. A[a se alegeau
iubi]ii. A[a se hot\rau prieteniile. Iar eu trebuia
s\ accept asta, dac\ voiam s\ ajung undeva.
Cînd m-am uitat la Chloe, ea a ridicat din
umeri. Am observat cum a ridicat din umeri.
{i i-am citit pe buze   Taie-o... de-aici... }inîn-
du-mi cu greu lacrimile – pentru c\ aveam
de-a face cu faptul c\ noi tr\isem într-o lume
în care frumuse]ea era considerat\ o realizare
– m-am întors [i am f\cut o promisiune
fa]\ de mine: s\ m\ ]in mai tare, s\ nu-mi
pese, s\ fiu  cool. Viitorul începea s\ se
contureze, iar eu m\ concentram asupra lui.
În acel moment m\ sim]eam ca [i cum disp\ream
de lîng\ piscina casei de pe Ocean Drive [i
pluteam pe deasupra palmierilor, m\ f\ceam
tot mai mic în cerul larg [i gol pîn\ cînd nu
mai existam [i o u[urare m-a cuprins cu o
asemenea putere, încît am suspinat. 

Unul dintre adolescen]i era gata s\
fac\ un salt pe lîng\ mine [i, în timp ce i-am
auzit plesc\itul în piscin\, de-abia mi-am dat
seama c\ ar fi putut s\ se înece [i n-ar fi
observat nimeni. Am încercat s\ nu m\ gîndesc
la asta [i m-am concentrat pe imprimeul
costumului de baie pe care îl purta Marky
Mark. S-ar putea s\ nici nu-mi mai amintesc
dup\-amiaza asta, m\ gîndeam, m\ gîndeam
c\ o parte din mine o s-o distrug\. O voce
rece din capul meu m\ implora s-o fac. Dar
eram prezentat prea multor oameni  cool [i
eram pe cale s\ devin faimos [i în acel moment
nu aveam cum s\ în]eleg un lucru: dac\ nu
[tergeam acea dup\-amiaz\ din memorie [i
pur [i simplu ie[eam pe u[\ [i o l\sam în urm\
de Chloe Byrnes, buc\]i din aceast\ dup\
amiaz\ aveau s\ mi se întoarc\ în co[maruri.
Exact asta se va întîmpla, m\ asigura vocea
înghe]at\. Asta îmi promitea. Cineva se ruga
lîng\ liliacul pe jum\tate zdrobit, dar gestul
p\rea îndep\rtat [i f\r\ importan]\. Oamenii
începuser\ s\ danseze în jurul b\iatului care
se ruga. 

— Vrei s\ [tii cum se termin\ toate astea,
întreba Chloe, cu ochii închi[i. 

Am dat din cap. 
— Cump\r\-]i drepturile, a [optit ea. 
M-am întors ca s\ nu-mi poat\ vedea fa]a. 
{i în timp ce se auzea versul de final de

la „The Last Day of Our Acquaintance”, m-am
topit [i imaginea mea s-a suprapus [i s-a
dizolvat într-o imagine a mea de peste ani,
stînd în barul unui hotel din Milano [i uitîn-
du-m\ la o pictur\ mural\.

GGllaammoorraammaa [1998] este al
treilea roman al scriitorului
american Bret Easton Ellis publicat
în române[te, dup\ AAmmeerriiccaann
PPssyycchhoo (Polirom, 2005 [1991]) [i
LLuunnaarr PPaarrkk (Polirom, 2006 [2005]). 

Fragment dintr-un interviu
luat autorului, ap\rut pe  site-ul
acestuia,
www.randomhouse.com:

„În ce fel ]i se pare c\ se
diferen]iaz\ GGllaammoorraammaa de
romanele tale anterioare [i în ce
fel se continu\ aici ideile pe care
le-ai exprimat în alte c\r]i?

Ellis: Ca s\ fiu sincer, a[ spune
c\ GGllaammoorraammaa are un conflict sau,
cel pu]in, un fir narativ reperabil,
ceea ce romanele mele anterioare
nu aveau. În primele trei c\r]i nu
am fost prea pasionat de ideea de
nara]iune. Ca scriitor satiric, m-au
interesat mai degrab\ atmosfera
[i comportamentele, s\ fiu cît mai
în]ep\tor fa]\ de timpurile pe care
le-am tr\it [i s\ identific anumite
atitudini pe care le-am considerat
dominante în societate. {i, cu
toate c\ am r\mas interesat de
toate acestea, m\ gîndesc c\,
fiindc\ am îmb\trînit, începe s\-mi
plac\ ideea de nara]iune. Nu a
fost nimic premeditat. A fost doar
un impuls – ceva intuitiv. Cred c\
atunci cînd îmb\trîne[ti, începi s\
vezi c\ via]a are un fel de form\
narativ\ pe care, cînd e[ti tîn\r [i
lipsit de experien]\, n-o sesizezi.
{i cred c\ asta î]i poate afecta
munca. În plus, dac\ scrii despre o
conspira]ie – [i despre asta e
vorba, de fapt, în GGllaammoorraammaa – nu
po]i evita nara]iunea. E dictat\ de
conspira]ie. Deci, în acest sens,
cartea este diferit\ de lucr\rile
mele anterioare, dar este, de
asemenea, [i o continuare a lor,
prin aceea c\ realizeaz\ o cronic\
a cîtorva tr\s\turi ale genera]iei
mele [i pune la un loc ce cred eu
despre cum stau lucrurile în ziua
de azi: fie ridiculizînd lucrurile
care nou\ ni se par importante, fie
felul în care sîntem obseda]i de
aparen]e, de farmec [i de statut.
{i, desigur, este scris\ în ceea ce a
devenit, cred, stilul meu: timpul
prezent, persoana întîi.” (A.C.) G
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cum cîteva luni am primit un  mail
de la editura LiterNet cu subiectul: „carte
nou\ la LiterNet”. Era vorba despre publicarea pe
net a romanului Ultim@ vvr\jitoare. Autoarea nu-mi era
total necunoscut\, [tiam c\ scrie piese de teatru [i c\ î[i
desf\[oar\ activitatea în ora[ul natal, Tîrgu-Mure[. Ultim@

vr\jitoare este romanul ei de debut, ap\rut mai întîi în 2001 la Editura Paralela
45.

Am citit cartea pentru c\ m-a intrigat titlul. Cine [i unde putea s\ fie „ultim@ vr\jitoare”
scris cu „@” ? Nu m\ a[teptam s\ am parte de o lectur\ atît de amuzant\ înc\ de la
prima pagin\ (astfel, Ultim@ vvr\jitoare intr\ în topul c\r]ilor pe care mi-am propus s\ le
recitesc cîndva).

În primul rînd, Ultim@ vvr\jitoare este un roman cu tem\ mediatic\. Întreaga lume depinde
de Internet, [i se pare c\ spa]iul virtual are r\spunsuri la toate întreb\rile, inclusiv la cele legate
de Dumnezeu. Lumea real\ este l\sat\ în urm\, ierarhia se schimb\ [i pe primul loc apare lumea
virtual\, urmat\ de cea de dincolo.

Personajul principal este un înger foarte simpatic, de care am prins drag imediat. Este un înger
modern, un adev\rat internaut, care st\ pe  chat, sub numele de angel. angel navigheaz\ de la Bucure[ti
la Londra, Paris, Sofia [i Praga. Internetul îi permite s\ treac\ peste diferen]ele de limb\ [i spa]iu, pentru
c\ Internetul are un limbaj universal. Acest lucru este accentuat [i de folosirea argoului englezesc,
specific  chat-ului: heaven, they have the lust, but not the passion, I mean, sorry, witness, Jeeze. Poate
p\rea cel pu]in ciudat s\ auzi un înger vorbind a[a.

Întreg romanul se învîrte în jurul acestei idei de dispari]ie a grani]elor (pîn\ [i a celor dintre lumea
noastr\ [i ceruri – angel se duce la un Internet café s\ vad\ ce se mai întîmpl\ pe acas\ [i dac\ l-a
c\utat  bosul, adic\ Dumnezeu: n-am mai fost de mult pe  site-ul nostru, ar trebui s\ v\d ce fac \ia de
acas\, poate m\ caut\, poate m-au dat disp\rut).

Îngerul sufer\ de o boal\ a ]inerii de minte, anamnesis destrudo, o boal\ a sufletului dezlipit de
trup, nici eliberat de tot, nici implantat ca lumea. Doare cumplit, o unghie încarnat\ doare de-nnebune[ti,
ce s\ mai vorbim de suflet. 

De[i din titlu ne-am a[tepta s\ afl\m mai multe despre ultima vr\jitoare, aceasta apare în
plan secund, (personajul îngerului este mult mai bine realizat [i mai omogen [i de aceea iese
mai mult în eviden]\). 

Ultima vr\jitoare este o tîn\r\ din Transilvania, Martina, care la rîndul ei sufer\ de aceea[i
boal\, anamnesis destrudo, iar remediul pentru cei doi ar fi  apropierea de carne, de trup –
pentru mine. Pentru ea. angel [i Martina se cunosc, stau de vorb\ seara, ea nu se sperie,
pentru c\ [tie cine este el. Poate vreodat\ bosu’ o s\-i dea [i ei voie s\ vin\ în vizit\ la
mine. M\ preg\tesc s\-l rog. (mint, cred c\ v-a]i prins, cine-s eu s\-l rog ceva pe bosu’,
Jeeze, cred c\ m-ar face ar[ice, scrum, asta dac\ a[ reu[i s\ trec de toate
perdelele alea de foc [i par\, de arhanghelii cu arme albe [i mitraliere cu
laser [i bazookas, bine c\ nici nu-mi trece a[a ceva prin minte, mein Gott,
ca s\ zic a[a)… ce mai r\mîne de spus decît... lol.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  22 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti
[i colaboreaz\ `n calitate de fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii..

A

A nul trecut, în var\, i-am f\cut Marei o poz\. Eram la mare, reu[ise s\-[i ude
hainele, exact cînd ne întorceam de la plaj\, a[a c\ i-am dat c\ma[a de pe
mine, ca s\ nu o ard\ soarele. S-a a[ezat la marginea terasei unui restaurant,
pe bîrna unui gard de lemn, a[teptînd s\ apar\ vreun alt copil cu care s\ se

joace. În poz\, aceast\ feti]\ de doar cinci ani are o expresie incredibil de matur\, ca [i
cum ar fi c\zut pe gînduri, ca [i cum ar fi în]eles ceva, sau ar fi încercat s\ o fac\. Nici
un fel de efecte de lumin\, doar fundalul de scîndur\ [i Mara, grav\, privind absorbit\
într-un loc anume, de[i nu [tiu sigur ce fel de loc ar putea fi acela. Fotografia reu[e[te
s\ nu aib\ aerul dramatic-monstruos pe care îl au de obicei pozele cu copii f\cînd pe
oamenii mari [i nici nu e excesiv de comic-pozna[\, cu c\ma[a mult mai mare atîrnînd
pe ea. De fiecare dat\ cînd privesc acest instantaneu am senza]ia c\, dac\ am pozat ceva
special, am pozat un copil a[teptînd cu ner\bdare s\ creasc\.

Printr-o stranie coinciden]\, de care mi-am dat seama abia zilele trecute, anul \sta
am reu[it o fotografie similar\. Sîntem tot la mare, doar c\ de data asta Mara st\ într-un
balansoar [i are în spate un petic de curte acoperit de gazon. Poart\ pe ea tot una din
c\m\[ile mele – acest lucru s-a întîmplat din pricina unei înghe]ate care n-a avut norocul
s\ fie mîncat\ [i a sfîr[it pe pieptul rochi]ei ei de plaj\ Champion – [i are legat\ pe cap
o e[arf\ colorat\. Nu [tiu exact ce anume ar fi putut s\-i treac\ prin minte în acel moment,
dar i-a r\s\rit din nou pe chip acea expresie matur\, grav\, dar deloc nelini[tit\. Oare cît
de mari cresc copii cînd cresc mari? M\ gîndesc c\ asta trebuie s\ fi fost întrebarea. Din
fotografia urm\toare un zîmbet [tirb depune m\rturie c\, de fapt, la [ase ani, mai are
de a[teptat pîn\ s\ în]eleag\ c\ omul nu cre[te niciodat\ suficient de mare ca s\ nu-[i
mai pun\ aceast\ întrebare.

Privind acum cele dou\ fotografii simt c\ ar trebui s\-i adresez Marei cîteva
cuvinte. Îmi vine s\-i spun s\ nu se gr\beasc\ prea tare, s\ mai a[tepte pu]in, s\ se ocupe
de ceilal]i din]i care urmeaz\ s\-i cad\, de cartea cu Winnie the Pooh [i de m\g\ru[ul
roz care are în burt\ un fel de buzunar, de pr\jiturile de nisip [i de tubul plin cu o substan]\
lipicioas\ care face baloane. Are timp s\ se gr\beasc\ mai tîrziu, cînd va deveni [i ea
adult\ [i va ajunge s\ nu mai în]eleag\ nimic, pref\cîndu-se c\ a[a trebuie s\ fie toat\
aceast\ poveste. Va avea timp mai tîrziu s\ se simt\ nesigur\ [i singur\, va avea timp
s\ încerce s\ tr\iasc\ prin ceilal]i, a[a cum face toat\ lumea. Va avea timp s\ cunoasc\
tot felul de b\rba]i caraghio[i, care vorbesc sprijini]i de-o bere despre cît de în]elept v\d
ei lumea [i via]a, vîntul umflîndu-le buzunarele [i inimile sterpe, va avea timp s\ stea
la cozi la Fisc, va avea timp s\ în]eleag\ ce înseamn\ ratare, ce însemn\ s\ ascul]i cum
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un individ cu mintea pocit\, plin de sine, vorbe[te prostii cu aerul c\ î]i face un bine,
ce însemn\ ca cineva care spune c\ te cunoa[te s\ a[tepte ceva de la tine, eventual
lucruri care nu au nici o leg\tur\ cu tine, iar altcineva, care te cunoa[te, s\ spun\ despre
tine lucruri care nu au nici o leg\tur\ cu tine, ce însemn\ s\ ai prieteni în oameni pe care
abia dac\ îi cuno[ti, ce înseamn\ responsabilitate [i ce însemn\ s\ joci la nesfîr[it
acest joc pe mize care de multe ori î]i scap\, a[a c\ uneori î]i vine greu s\ te adecvezi
la situa]ii, ce înseamn\ s\ nu mai sim]i nimic uneori, iar alteori s\ sim]i o bucurie imens\,
[tiind c\ e[ti viu [i c\ treaba asta conteaz\ nu doar pentru tine. {i mai ales ce însemn\
ca dup\ o noapte fierbinte în care te-ai zvîrcolit în pat, s\ auzi zorile [i s\ te ridici din
pat ca [i cum nu s-ar fi întîmplat nimic.

Dar n-am s\-i spun nimic nimic. Pentru c\, privind cele dou\ fotografii, îmi dau seama
c\ ea [tie deja lucrurile astea [i poate multe altele [i, din expresia matur\ de pe chipul
ei, în]eleg c\ nu e deloc speriat\. Cumva, [tie c\ oricît de mari cresc copii, nu e de ajuns.
{i mai [tie c\ altfel nu se poate.

AAddrriiaann BBuuzz, 36 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.
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C \l\toriile au devenit ni[te drumuri banale: ne
facem bagajele, ar\t\m buletinul [i gata, lumea
e a noastr\. Companiile  low cost te duc cu
bani pu]ini în locuri pe care p\rin]ii no[tri, de

exemplu, [i-au permis, în cele mai multe dintre cazuri, doar
s\ le viseze. 

M\ simt pu]in vinovat\ dup\ fiecare telefon cînd le
spun c\ o s\ merg la Paris, la Roma sau la Lisabona. Un
prieten mi-a povestit c\ nici nu se mai complic\ s\ le comunice
alor lui urm\toarea destina]ie, pur [i simplu le spune c\
trebuie s\ plece în curînd în str\in\tate [i basta. Globalizarea
poate c\ asta înseamn\, s\ colec]ion\m ni[te vacan]e, ni[te
ora[e, cît mai multe [i cît mai exotice. P\mîntul e mic [i
rotund [i vrem s\-l lu\m acas\: pliat pe GPS, fotografiat,
filmat. C\l\torii vechi ]ineau jurnale, noi n-avem de ce s\
ne înc\rc\m mintea cu detalii. Am uitat un nume, un
monument, e suficient un  search pe Google. Sau pe Google
Earth.

Uneori m\ gîndesc c\ nimeni nu mai are timp [i chef s\
mai simt\ ceva, to]i vor s\ plece cu vacan]a la pachet, s-o
consume din caserole de plastic ca pe un semipreparat
ideal, care nu se stric\ [i nu muceg\ie[te niciodat\. Bli]urile
de la aparatele din ce în ce mai sofisticate sînt un fel de
umbre mi[c\toare în orice pia]\ celebr\ din lumea asta,
indiferent de anotimp, de ora din zi sau din noapte. {i cu
toate astea, unele locuri mi se lipesc de suflet, se strecoar\
perfid în visele mele de diminea]\. 

Lisabona e unul dintre ele.  
Ajungem pe întuneric [i avem doar dou\ zile la dispozi]ie,

destina]ia noastr\ portughez\ fiind un Festival de film
de scurtmetraje în sud, în Algarve. În prima sear\ nu vedem
nimic, mergem pe str\zi [i perform\m ca într-un  black light
theatre sub luminile stradale. Buc\]i de  azulejo se amestec\
cu mirosurile de tot felul r\mase de peste zi. Cîrciumile
pe lîng\ care trecem s-au închis, îmi lipesc nasul de geam
[i mi se pare c\ bucata  bacalao uscat din vitrin\ e vie.
E[u\m într-un supermarket nonstop [i ne preg\tim pentru
Lisabona de a doua zi.

Lumina de duminic\ în care am ie[it în diminea]a
urm\toare ne taie r\suflarea, ne cert\m un pic pentru c\
nu reu[im s\ ne hot\rîm la care dintre terase s\ ne oprim
[i s\ ne bem cafeaua. 

Alfama e o bro[\ veche de argint cu patin\. 
Str\du]e înguste, prietenoase, pe care î[i face loc cîte

un tramvai. Nimeni nu se sinchise[te prea tare de turi[ti
(sau nu în felul \la nesuferit). Î[i întind rufele la uscat la

ferestrele care dau în strad\, stau cu geamurile deschise,
se aude muzic\ [i zgomotul de tigaie încins\ dintr-o buc\t\rie
pe lîng\ care trecem. E tonic s\ te plimbi pe lîng\ case c\rora
le vezi dedesubturile: lenjeria intim\ [i hainele locatarilor
necunoscu]i flutur\ în b\taia brizei. Trimit  sms-uri în
care spun toate lucrurile astea în priz\ direct\. 

Ajungem pe o str\du]\ cu sc\ri [i balustrd\ pe mijloc
în Bairro Alto. Nu mai e mult pîn\ la apus, dar lumina r\mîne
în continuare divin\. Mihai face poze, iar eu m\ uit la cei
doi pu[ti captura]i în cadrul lui. Încalec\ bara de fier [i
alunec\. Drumul de la realitate la fic]iune exact atît dureaz\.
Pisica neagr\ care în]elege doar portughez\ [i nu [tie de
pis-pis ne urm\re[te fiecare mi[care [i st\ la  shooting f\r\
s\ protesteze.   

Ni s-a f\cut foame [i am descoperit locuri f\r\ fi]e în

care se mînca pe[te g\tit în fel [i chip. Am ron]\it n\ut fiert
[i  s\rat [i  ar fi  mers dup\ el un butoi plin cu bere.
Cîrciuma cu aer redegist în care am nimerit e, clar, de vizitat
[i alt\ dat\. Seara, cam rup]i de oboseal\, ne îndreptam
spre  pensaõ în care st\team. Ne hot\rîser\m c\ nu mai
vrem s\ mînc\m. În drumul nostru, foarte aproape de cas\,
a ie[it dintr-un restaurant mic o femeie extrem de prietenoas\
[i nu ne-a l\sat pîn\ nu ne-a convins s\ intr\m m\car pu]in.
{i s-au f\cut pe[ti la gr\tar pentru noi [i s-au destupat dou\
sticle cu cel mai bun vino verde pe care l-am b\ut vreodat\.
Nimeriser\m la o petrecere legat\ de un botez în familia
proprietarilor cîrciumioarei, dar cui îi pas\? Am r\mas pîn\
la sfîr[it [i am cerut la desert o portocal\ dintr-un vas
ornamental. Lisabona noaptea a[a mi s-a p\rut: un fruct
copt din îndep\rtata ]ar\ portocalia.

ana maria sandu
Lisboa
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MM -am întîlnit nu demult în parc cu domnul
Oancea. Eu eram cu feti]a mea, el cu nepo]ica
lui. E un om pe cît de inteligent, pe atît de
politicos, conversa]ia cu el e o pl\cere,

indiferent despre ce vine vorba. M-a rugat s\-i dau un
nume de scriitor român actual pe care s\-l citeasc\, dar
unul MARE. Mare? Unul singur? Dau eu numele consensual,
ce s\ m\ mai încurc… Face un semn cu mîna… adic\, altul!
„De fapt, eu nu cred în Marelescriitor,  î i  spun, în
Celmaimarelescriitor. Îmi plac mai mul]i, de vîrste diferite,
unii necunoscu]i (înc\), cu c\r]i pe care ai chef s\ le cite[ti
f\r\ s\-]i ba]i capul dac\ e capodoper\ sau nu”. I-a[ pomeni
despre Antonin Artaud [i despre textul lui care se nume[te
Împotriva ccapodoperelor, dar nu [tiu dac\ domnul Oancea
ar în]elege ce vreau s\ spun cu asta. Noi am avut mai mul]i
Mari Scriitori, eu personal nu mai am chef s\-i citesc pe
unii dintre ei, i-am studiat [i la [coal\, am dat examene
din ei, vorbesc despre ei la Facultate, sînt mari (zice
Consensul) [i treaba lor… Îi prefer acum pe cei mai
pu]in M\re]i, îmi pare r\u. Se uit\ nedumerit la mine [i-
atunci îi dau repede alte dou\ nume de autori care au avut
în ultimul timp succes, s-a scris [i la gazet\, zice [i Consensul.
I-a citit. La primul s-a împotmolit pe la pagina 50, la cel\lalt
n-a trecut de 30, i-a abandonat. {i mie mi s-a întîmplat
la fel, [i eu i-am abandonat, dar n-am avut curajul s\
m\rturisesc asta cuiva. „Uite, eu nu [tiu cî]i ani mai am de
tr\it – zice –, de cîte ori crezi c\ o s\ mai apuc s\ mai m\nînc
c\p[uni? Nu mai am timp de… Spune-mi de-o carte
frumoas\, emo]ionant\, scris\ în ultimul timp, pur [i simplu
frumoas\, emo]ionant\…”. Stau a[a [i caut în minte, în

timp ce m\ uit (m\ fac doar c\ m\ uit, ca s\ cî[tig timp) pe
unde mi-a disp\rut feti]a, pe care o z\resc sub un podule]…
„Dac\ stai atîta s\ te gînde[ti înseamn\ c\ nu sînt frumoase,
emo]ionante, nu destul. {i eu nu [tiu de cîte ori o s\ mai
m\n`nc c\p[uni în via]a mea – de patru, cinci ori?”. „Ba
da, îmi vin în minte mai multe, dar poate nu-s a[a «mari»…”,
m\ scuz. „Dac\ stai atîta s\ te gînde[ti, înseamn\ c\ nu
exist\!”. Î[i aminte[te de nepo]ic\ [i de lec]ia ei de englez\
la care au întîrziat deja. O strig\, îl v\d cum alearg\
dup\ ea. Se mai opre[te o dat\ în dreptul meu, îmi zice
ceva de Rilke. C\ el cite[te acum o c\rticic\ de Rilke, una
mic\, frumoas\, emo]ionant\. Dup\ ce pleac\, r\mîn pu]in
pe gînduri, m\ întreb de ce am ezitat atîta, îmi vine în
minte o replic\ dintr-un interviu al lui Adrian O]oiu, de
acum doi ani, parc\, în care spunea el c\ scriitorului român
îi lipse[te emo]ia. 

Scot din geant\ cartea pe care am adus-o cu mine [i
m\ a[ez pe banc\. Am împrumutat-o de la prietena mea
Feli, mi-a pl\cut cum sun\ titlul: Cartea ccuvintelor bbune
de mmîncat. Nu e monumental\, nu e semnat\ de un
autor cunoscut, nu scrie pe spate c\ „nu po]i s-o la[i din
mîn\”, nu-s nici alte  promo-uri de Resort. Autorul e „poet,
psihiatru cre[tin, evreu brazilian”, un fel de Steinhardt,
cum scrie în prefa]\. Îl cheam\ Rubem A. Alves. Traduc\torul
l-a contactat pe misteriosul [i retrasul domn Alves, dar nu
a ob]inut prea multe date despre el, nici m\car o fotografie,
pentru ca „oamenii s\-[i închipuie cum arat\ din ceea ce
vor citi în cartea sa”. Poate i-ar pl\cea c\rticica asta domnului
Oancea, m\ gîndeam în timp ce citeam. Nu e un roman,
dar vine vorba despre multe lucruri frumoase, emo]ionante

în ea: despre uitare, despre dezv\]are, despre „imaculata
percep]ie a tuturor lucrurilor”, despre faptul c\ „litera
ucide, doar Vîntul/ Duhul d\ via]\”, despre prepararea
cuvintelor (ca o hran\), despre poezie (pe care nu e bine
s\ o ar\]i unui nepoet), despre vise, despre „trupul care
nu are trecut [i viitor”, despre minunatul film Osp\]ul
lui BBabette, despre multe altele, ]esute într-o carte-osp\]
(ca al lui Babette, osp\]ul!), a[a cum îmi place mie. Nu [tiu
dac\ ar fi [i pe gustul domnului Oancea. Ar fi bine,
poate, s\ adaug c\, printre mul]ii poe]i cita]i, apare [i Rilke.
Mai am în geant\ un roman pe care-l recitesc acum nu
pentru con]inutul lui, ci pentru „ritm” (un fel de „ritm” al
frazei care, chiar [i în traducere, îmi stîrne[te entuziasmul
pentru via]\, îmi întinere[te gîndirea – nu prea [tiu cum
s\ explic, poate o s\ scriu odat\ despre asta). Nu-mi
pas\ dac\ autorul lui e MARE, Celmaimarele – oricum, n-
are motor de promovare în spate –, dar eu de unul ca el
am nevoie. Se nume[te Mark Haddon [i a scris O îîntîmplare
ciudat\ ccu uun ccîine lla mmiezul nnop]ii care mi-a pl\cut poate
la fel de mult ca La ppescuit dde pp\str\vi îîn AAmerica a lui
Richard Brautigan (voluma[ pe care l-am tot purtat o vreme
cu mine, cam a[a cum por]i cu tine apa în zilele c\lduroase
în care se anun]\ „codul galben”). I-a[ da multe c\rticele
din astea domnului Oancea (scrise chiar [i de români), sînt
sigur\ c\ nu [i-ar pierde vremea, a[a cum sînt sigur\ c\ va
mînca de multe ori c\p[uni de azi înainte.

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).  

volubilis
o carte pentru domnul Oancea

simona popescu



BBaarrbbaarraa MMüühhllbbaacchheerr,
Austria (Salzburg), student\ la Facultatea de Sociologie a Universit\]ii din Viena:

„Sun\ foarte confuz [i confuzant. Mi se pare c\ omul \sta încearc\ s\ arate ce dur e el, zice ni[te
chestii grele, dar, pe de alt\ parte, se vede c\ ]ine la oamenii \ia despre care scrie la început [i asta
creeaz\ un efect super. Vine cu tot felul de detalii tari despre oamenii \ia, dar nu cred ca te prinzi
imediat, poate numai dac\ ai citit tot romanul.

Poate unele buc\]ele sun\, a[a, mai întunecat, dar s`nt c`teva fragmente pur [i simplu frumoase.
Bine, cred c\ dac\ tot romanul este a[a, mi-ar fi foarte greu s\ citesc mai mult de c`teva pagini.

Ceea ce nu înseamn\ neap\rat c\ nu mi-ar pl\cea. Cred c\ e un stil tare, dar nu foarte potrivit pentru
un roman, pentru c\ mi se pare destul de neobi[nuit. Nu seam\n\ cu nimic din ce am citit
înainte, în sensul c\ nu are o poveste liniar\ pe care po]i s\ o urm\re[ti. Este mai degrab\ fragmentar.
Dar s`nt [i fraze în care nu în]eleg la ce se refer\. De exemplu, c`nd spune: „ Poate c\ a[ vrea s\
nu mai cad. Bezna sufletului meu m\ ucide. De fiecare dat\ e ca [i cum a[ avea o como]ie. Nu mai
sînt dup\ asta acela[i. Rîzi, Yo, plîngi, Yo, degeaba, la revedere, drum bun!“. Nu prea în]eleg
de unde vine cu asta [i unde bate. 

Este adev\rat c\ po]i s\ [i interpretezi tu foarte mult. Totu[i cred c\ ar fi mai degrab\ obositor
s\ citesc un întreg roman scris în stilul \sta. Nu este genul de carte cu care s\ te a[ezi confortabil
seara pe canapea. Mi-ar da cam mult\ b\taie de cap.”

Pagin\ realizat\ de Igor Mocanu. 
Texte traduse în [i din englez\ de Sanda Watt

C
uu aacceeaasstt\\ ppaaggiinn\\ vvrreemm ss\\

ssppuunneemm uunn ssiinngguurr lluuccrruu::  [[ii
nneelliitteerraa]]iiii cciitteesscc,, ttrreebbuuiiee cc\\
cciitteesscc lliitteerraattuurr\\ nnoouu\\,, ddaarr nnuu llee

ccuunnooaa[[tteemm pp\\rreerriillee.. DDiinn aacceesstt mmoottiivv,, vvoomm lluuaa
ccîîttee oo ccaarrttee pprrooaasspp\\tt aapp\\rruutt\\,, vvoomm mmeerrggee ddee llaa
ccaass\\ llaa ccaass\\,, ddiinn ssttrraadd\\-nn ssttrraadd\\,, ddee llaa ffaaccuullttaattee
llaa ffaaccuullttaattee,, ddee llaa mmiinniisstteerr llaa mmiinniisstteerr,, vvoomm cciittii
uunn ffrraaggmmeenntt,, vvoomm îînnrreeggiissttrraa pp\\rreerriillee
aassccuulltt\\ttoorriilloorr//cciittiittoorriilloorr [[ii vvii llee vvoomm
ttrraannssppuunnee aaiiccii,, îînn „„PPooppuullii bbooxx””,,

nneeffaallssiiffiiccaatt,, aauutteennttiicc 110000%%..
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VViioorreell OOpprreeaa,
profesor de logic\ [i filozofie la Liceul „Eminescu” din Slobozia:

„Este mult instinct ̀ n textul \sta, are un stil foarte oral. Probabil c\ tipul care l-a scris s-a ̀ nregistrat
mai `nt`i pe un reportofon [i apoi a transcris. Oricum e mi[to. Nu a[ putea s\ fac o critic\ literar\ a

textului pentru c\ nu m\ pricep. Cred c\ am tr\it [i eu asemenea st\ri ca cea descris\ aici.
Referitor la chestia cu pleto[ii, nu a[ fi de acord fiindc\ [i eu port plete. Evident, concep]ia lui despre

fericire este una hedonist\. S`nt sigur c\ tipul face alergie la Aristotel, Kant sau ceva de genul \sta.
Pentru cineva care cite[te numai literatur\ rom<neasc\, limbajul ar putea p\rea [ocant, dar cred c\

literatura trebuie s\ reflecte [i limbajul real folosit ̀ n orice mediu social. Dac\ [i pre[edintele folose[te
cuvinte precum „g\ozar” sau „]iganc\ `mpu]it\”, cu at`t mai pu]in nu trebuie s\ ni se par\ [ocante

anumite expresii din acest roman. E limbajul folosit de elevi [i studen]i.
S`nt de remarcat inser]iile de cuvinte `n limba englez\. Cred c\ astfel de `mprumuturi nu

`nseamn\ deloc ceva negativ. Tr\im deja ̀ n „satul mondial” descris de Marshal McLuhan. A aprecia drept
ceva enervant folosirea acestor expresii mi se pare nu numai deplasat, dar cu adev\rat enervant. Trebuie
s\ folosim cuvintele care func]ioneaz\ cel mai bine ̀ ntr-un context f\r\ s\ ̀ ncerc\m s\ g\sim corespondente
`n limba matern\ pentru c\, de cele mai multe ori, nu le vom g\si. 

Revenind un pic la expresiile licen]ioase cum ar fi „futem” sau altele, a[ zice c\ ar trebui s\ se foloseasc\
mult mai mult `n literatur\, pentru a goli cumva de energie negativ\ aceste expresii. A[ da exemplul
cuv`ntului „fuck” din englez\ (engleza asta...). Ini]ial era la fel de evitat `n literatur\ ca [i la noi. Cu timpul
`ns\, prin folosirea sa tot mai lipsit\ de prejudec\]i [i `n textele scrise, s-a sublimat oarecum [i [i-a l\rgit
sensul. Uneori nu po]i pune nimic `n loc de „fuck”.

Dac\ ar fi s\ apreciez [i unele aspecte negative, a[ zice c\ textul romanului e cam `mpr\[tiat, sufer\ de
lips\ de coeren]\, dac\ nu cumva chiar asta a dorit s\ eviden]ieze autorul. De obicei, expresiile licen]ioase
`n literatur\ s`nt de apreciat atunci c`nd, cu ajutorul lor, vrei s\ subliniezi o idee sau o stare sufleteasc\ ̀ nalt\,
ceea ce nu am remarcat la autor. Aceste expresii dau bine numai `n anumite contexte.” 

Alexandru Vakulovski, Bong, roman, Editura Polirom, Colec]ia
Ego.Proz\, 2007, pp. 54-57:

„15. De cî]i oameni e nevoie pentru a fi fericit?

Pentru început, s\ scap de pleto[i. Nu [tiu, m\ enerveaz\.
Nu to]i, dar aproape. Oedip, de exemplu, nu m\ enerveaz\, dar
el oricum s-a tuns, c\ [i pe el îl enervau pleto[ii. Vorbesc
prostii, p\rul, sau absen]a lui, e ca o hain\, trebuie s\ [tii s\-l
por]i. M\ enerveaz\ jego[ii pleto[i, în general m\ enerveaz\
jego[ii. S\-]i la[i p\rul mare, s\ ai o pereche de blugi varz\, s\
te speli doar la mare. S\ ai purici [i alte chestii exotice. M\
enerveaz\ [i cei ra[i. Odat\ eram unul dintre pu]inii din Cluj.
{i era mi[to. Acum îi vezi la trei pa[i.

Oare a[ avea nevoie de Mih? Cred c\ da. S\ se plimbe
cu chitara dintr-o camer\ în alta [i s\ m\ enerveze. S\ ne
trimitem  mail-uri. S\ ne facem cri]\ [i s\ ne ]inem în
bra]e, ca ultimii alcoolici.

E-he-he. [i Nick! Cu cine s\ facem piruete  live ? O,
yes ! Apoi hip-hop  live de la dou\ ore-n sus. De la Nick
mult\ lume ar putea înv\]a cum s\ treci din  down în  high
[i invers. Dar el nu pred\ nimic. El doar cade [i apoi zboar\.
Dac\ a[ fi Dostoievski, a[ putea scrie romane întregi
despre Nick, s\ fac din el un personaj care s\ fie studiat
în universit\]i [i [coli, dar nu-s Dostoievski, nu-s deloc,
a[a c\ e mai bine pentru noi to]i. Nick î]i arat\ c\ via]a
e frumoas\, dar m\ pi[ eu pe ea!

Fane, al\turi, cu o bere cu rom, s\ rîd\ de s\-]i
sar\ capacele, apoi: mi-e sil\.

Buru s\ se plimbe cu bicicleta [i din cînd în cînd
s\ lase  spray pe pere]i.

Tu, desigur. F\r\ remu[c\ri e cam greu. Hai s\ ne
distr\m, s\-mi zici, hai s\ nu pierdem nimic. Apoi, cînd
m\ fac cri]\, s\-mi spui: Yo, de ce e[ti cel mai tîmpit
dintre to]i? Nu po]i s\ fumezi mai pu]in, nu po]i s\
înjuri mai pu]in? Chiar era nevoie s\ te ba]i? Da,
dragoste, s\ beau o cafea [i s\ te duc, sau m\ rog, s\
m\ duci în pat.

Ski, dar de el mi-e ru[ine. S\ m\ vad\ doar în st\rile
de ascensiune spiritual\, mai pu]in în clipele de  down,
c\ nu ar mai fi fericit. {i a[ vrea mult s\ fie fericit. {i
s\ se bucure de mine.

{i vreo zece chelio[i mititei. Cum le cre[te p\rul,
s\ scot ma[ina [i s\-i rad. S\ m\ mu[te de gît, s\ m\
uit în ei ca într-o oglind\, s\ nu mai plîng\, s\ rîd\
tot timpul. Uite cît soare e în\untru, iar afar\ e un
întuneric futut.

Poate c\ a[ vrea s\ nu mai cad. Bezna sufletului
meu m\ ucide. De fiecare dat\ e ca [i cum a[ avea o
como]ie. Nu mai sînt dup\ asta acela[i. Rîzi, Yo,
plîngi, Yo, degeaba, la revedere, drum bun!

Da, multe fructe, [i Harms s\ se plimbe cu pu[ca [i
s\ zic\: B\i, Yo, hai s\-i mai futem pe \[tia s\ mai adopte
vreo lege!

Vreau muzic\! Mult\-mult\-mult\ muzic\! {i s\ nu
mai fie mo[negi. Deloc. {i cu]u’ meu s\ fie al\turi. S\
m\ mu[te de mîn\ [i s\ m\ trag\ departe.

Nu vreau s\ mai existe România. Nimeni s\ nu mai [tie
de ea [i de Moldova. Nici America, nici Uniunea Sovietic\,
nici Israel sau Palestina... Nici de Burebista, nici de Decebal,
nici de Traian, nici de vlahii drume]i, nici {tefan cel Mare,
nici Eminescu, nici Antonescu, nici un rege, nici un ]\ran
nobil, nici un bou - v\ rog! Nici Ghi]\ Mure[an, nici, bine,
Hagi, nici un ratat de Iord\nescu, nici un fel de echip\ na]ional\,
nici un fel de primar, nici un fel de imn [i tricolor. S\ se împr\[tie
toate ca ciorile. Cî[ în pula mea d-aici!

Doar Amsterdam. {i alte ora[e ale p\cii, ca s\ putem c\l\tori
f\r\ oprire. Bag\ frate-n tine [i bag\ vitez\! Ie[i din [an] [i zboar\.
Hai, repede.

H\-h\-h\... C\ doar n-o s\ ne facem oameni cumin]ei [i s\
cre[tem porci cu Nick. Sau da... În fond, nu exist\ decît porci.
Mul]i-mul]i porci. {i noi s\-i cre[tem. Dar nu-mi place carnea. S\
fie pe post de cîini? {i asta ar fi ceva, porci de cîine.

{i slon s\-i bat\ pe to]i cei care ne enerveaz\. Sau s\ zic\: închide]i
ochii. Deschide]i ochii. Acum e OK? Schimb\m rezolu]ia? Doar
revolu]ia nu e decît un schimb de rezolu]ie ce te face s\ te sim]i cu
alt\ constitu]ie.

OK. Gata. M\ pi[ pe ea de fericire.“ 
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