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Roddy Doyle, Paddy CClarke hha, hha, hha, traducere din
englez\ de Ionu] Chiva, Editura Polirom, 2007,
Colec]ia „Biblioteca Polirom”, 28,95 RON.

UU
mbl\ vorba c\ literatura cu [i despre copii
[i-a cam epuizat resursele, dar Paddy
Clarke hha, hha, hha e un foarte bun exemplu
c\ asemenea afirma]ii nu merit\
generalizate. Irlandezul Roddy Doyle

reu[e[te o relatare lipsit\ de naivitate despre desprinderea 
de copil\rie, f\r\ false efuziuni [i f\r\ basme, în care e loc 
[i de jocuri copil\re[ti, [i de ororile [colii, [i de desp\r]irea
p\rin]ilor, ale c\ror certuri îl ]in pe Paddy treaz [i toat\
noaptea. Transpunerea în române[te se resimte bini[or 
din stilul traduc\torului, dar în general nu e deloc sup\r\tor.
(A.C.)

Dave Eggers, S\ tte ]]ii aalerg\tur\!, traducere din
englez\ de Ariadna Gr\dinaru, Editura Humanitas,
2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 29 RON.

UU
n roman ce ne trimite cu gîndul 
la un reality show  mai ciudat, un fel 
de Amazing RRace cu scopuri caritabile 
sau un On tthe RRoad cu 38.000 de dolari în
buzunar. Eggers ne spune o poveste greu

de înghi]it. Este vorba de doi prieteni din copil\rie, Will [i
Mîn\, care, în urma mor]ii celui de-al treilea membru al g\[tii
[i în urma intr\rii în posesia unei misterioase sume de bani,
pleac\ într-o c\l\torie de [apte zile prin lume pentru 
a împ\r]i bani în stînga [i-n dreapta. O misiune care 
se dovede[te a fi în mod surprinz\tor mai grea decît pare 
într-un roman care ne plimb\ mult, dar ne prezint\ pu]in 
din locurile prin care trece, pe fug\. (G.D.)

Kurt Vonnegut, Pianul mmecanic, traducere din englez\
de Sanda Aronescu, Editura Humanitas 2006, Colec]ia
„Raftul Denisei”, 27 RON.

PP
entru c\ este primul roman al lui Vonnegut,
publicat în 1952,  Pianul mmecanic este un
must pentru biblioteca oric\rui cititor
pasionat de literatur\ american\. Îl pute]i
a[eza foarte bine între Huxley [i Orwell, între

Matrix [i Equilibrium, între Fahrenheit 451 [i The Anthem. 
O distopie `n care oamenii devin din ce în ce mai inutili

deoarece totul este controlat de ma[ini. Un subiect destul de
întunecat, îns\ tratat cu mult\ ironie [i umor, fantezie [i
sentimentalism. Inspirat de perioada c`nd lucra pentru
General Electric, unde totul era dirijat de „mici cutiu]e”,
Vonnegut scrie acest roman pentru a scoate în eviden]\ c\
într-o societate ce se bazeaz\ într-o foarte mare m\sur\ pe
tehnologie, oamenii î[i pierd demnitatea [i încrederea în sine.
(G.D.)

Marguerite Yourcenar, Poveste aalbastr\, traducere de
Corina Neac[u, prefa]\ de Josyane Savigneau, Editura
Humanitas, 2007, 13,99 RON. 

SS
-ar putea ca pentru unele texte ([i mai ales
pentru autorii lor) s\ fie mai bine s\ r\mîn\
nepublicate. Dintr-o admira]ie nem\rginit\
fa]\ de Marguerite Yourcenar, autoarea
prefe]ei, Josyane Savigneau, s-a gr\bit s\ fac\

public un text pe care poate autoarea nu l-ar fi vrut publicat.
Eu, ca admiratoare a Memoriilor llui HHadrian, m-am gr\bit s\
cump\r cartea aceasta [i r\u am f\cut. Sînt ni[te povestiri de
tinere]e, ciudate [i amatoristice ca scriitur\, f\r\ nimic din
stilul scriitoarei mature pe care o cunoa[tem. O dezam\gire,
dar mai degrab\ una fa]\ de admira]ia prost manifestat\ a
prefa]atoarei. (L.M.)
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M \ duc s\ m\ întîlnesc cu un profesor, diminea]a
devreme, prin frigul acestui început brusc de
toamn\. Am observat c\ profesorii au o pl\cere s\
te cheme la discu]ii diminea]a, cînd e ceasul mai

crud. Îmi g\sesc cu greu echilibrul, claritatea ochilor [i
cuvintele. Dar m\ urnesc totu[i. Catedra de literatur\ e
luminat\ ca pentru filmare. Cinci profesori, cu priviri serioase,
cu atitudini sobre, cu aerul acela proasp\t [i academic-
interogativ care apar]ine unei anumite vîrste [i unei anumite
experien]e, stau în jurul unui tîn\r doctorand. Pe unii dintre
profesori îi cunosc bine [i pentru c\ am norocul s\ fie vorba
despre o universitate mare [i despre ni[te standarde
decente, profesorii respectivi sînt to]i unul [i unul. Depotriv\
profesional [i moral. R\sfoiesc un dosar de aproximativ [apte
centimetri grosime [i-i pun întreb\ri tîn\rului doctorand. M\
uit acum spre el. Pare, la rîndul lui, extrem de serios. Pe
inelarul stîng îi str\luce[te o verghet\ mai groas\ decît ar fi
necesar. E îmbr\cat `n sacoul regulamentar vrea s\ fac\
impresie de tîn\r intelectual a[ezat. Ghicesc dintr-o privire c\
profesorii nu [tiu pe ce ton [i cu ce argumente scrie tîn\rul
doctorant într-o revist\ literar\ de mahala. Sau poate se fac
c\ nu [tiu. Discu]ia curge cum nu se poate mai civilizat [i mai
binevoitor. Unul dintre profesori spune chiar: e o tez\
str\lucit\. N-am citit-o. Îl aud doar pe cel mai în vîrst\
spunîndu-i, cumva delicat, aproape în [oapt\, c\-i pare r\u c\
n-a v\zut în bibliografie o carte despre istoria literar\. Teza
este despre G. C\linescu. Cartea respectiv\ este una dintre cele
mai importante în domeniu, o antologie de texte teoretice
despre istoria literar\, precedate de un studiu de cîteva zeci de
pagini, singurul de acest fel de la noi. Doctorandul nu pare s\ fi
auzit de ea. Dar asta se întîmpl\ dup\ ce sentin]a de str\lucire a
fost emis\. Tîn\rul doctorand se va `ntoarce la universitatea din
provincia respectiv\ [i probabil c\ va t\ia [i va spînzura, neîn-
]elegînd nimic din polite]ea acoperitoare pe care 
i-o acord\ acum cei cinci profesori. Va deveni poate un b\trîn
ar]\gos [i plin de sine, f\r\ s\-[i mai pun\ sie[i vreo întrebare,
f\r\ s\ mai simt\ nevoia s\ fie amabil cu cei mai tineri [i mai pu]in
titra]i ca el. Se vede asta din ner\bdarea gesturilor, din polite]ea
contraf\cut\, din felul insinuant cu care vine s\ m\ salute la sfîr[it,
parc\ f\cîndu-mi cu ochiu', avem noi lucruri de împ\r]it, doar

sîntem aceea[i genera]ie... Nu avem nimic de împ\r]it, îmi vine s\-i
spun, sîntem în lumile cele mai diferite posibil. Din p\cate, semnele

astea mici [i pline de în]elesuri în plan psihologic [i moral nu se pot
cuantifica la un examen de doctorat. Sau nu se cuantific\ în sistemul

românesc. Atitudinea e ultimul lucru care conteaz\ la un viitor
profesor, ca [i onestitatea. Unii profesori în vîrst\ au un fel de nas

pentru asemenea tip de lichelism. Dar au obosit poate s\ mai fac\
dreptate, s\ mai împart\ lumea sau poate au ajuns s\ se îndoiasc\ de

propriile intui]ii. A[a c\ drumul viitorilor satrapi e larg deschis. Oricine
poate scrie o tez\ de doctorat, chiar [i de [apte centimetri grosime.  

doctorat
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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.

cine trebuie s` fii

de-o s\pt\m`n\ privesc muntele
ce-mi st\ în fa]\ ca un be]ivan
gata s\ se pr\bu[easc\

cred c\-l sprijin cu ochii
[i de-asta nu cade
sau poate c\ îi e ru[ine s\-l v\d lungit pe jos
f\cut pulbere

uneori seara
am deschis o sticl\ de vin
[i-am turnat în dou\ pahare
s\-l ademenesc
am plesc\it de pl\cere
am ridicat licoarea în lumina lunii 
l\ud`nd-o
am sorbit cu zgomot
am c`ntat
c`nd s-a l\sat frigul am intrat în camer\
diminea]a paharul lui st\tea pe mas\
neatins [i acru

de-o s\pt\m`n\ m\ uit la munte
[i m\ întreb cine trebuie s\ fii
ca s\ ai la cap un monument funerar uria[
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„„SSccrriissuull,, bbuunnuull,, ee nnuummaaii uunnuull””

Am sunat, ni s-a deschis. Am intrat [i am traversat holul, privi]i
din toate p\r]ile de poe]ii [i de prozatorii din rafturi, de publici[tii
din teancurile de reviste literare [i de cele cîteva artefacte, cutiu]e
á la Duchamp [i instala]ii, la rîndul nostru privindu-le pe toate
plini de curiozitate. Ne-am a[ezat confortabil în fotolii. Voiam 
s\ vorbim despre poezie, proz\, eseu sau despre toate la gr\mad\ 
[i cum se amestec\, despre cenacluri, despre proiecte la trecut, 
la prezent [i la viitor, despre polemici [i despre cum func]ioneaz\
„memoria afectiv\“ atunci cînd scrii, despre Berlin, Merlin 
[i str\in/straniu... Acas\ la Simona Popescu, înconjura]i de c\r]i, 
de expozi]ii de mere de la B\bana, înc\lzindu-ne cu ceai [i cu cafea.
O discu]ie haioas\, dar în acela[i timp serioas\, a[a cum 
ne obi[nuiser\m deja de la cenaclul  314  [i de la nenum\ratele 
întîlniri de dup\. O pledoarie pentru un „schimb de entuziasm“.
(G.D.)
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Ve[nicele ccerturi aautohtone ccreeaz\ 
o aatmosfer\ ffoarte ttoxic\ 
pentru oorice sscriitor

Ana CChiri]oiu: SSînte]i oo pprezen]\ ddiscret\ îîn sspa]iul ppublic,
nu pprea ppublica]i aarticole dde oopinie, eeditoriale ppe tteme
sociale [[i ppolitice, nnici mm\car iimpresii ddespre cc\r]i ssau
eseuri, nnu ccolabora]i ccu pprea mmulte rreviste.. EE oo oop]iune
sau oo cconjunctur\?

Simona PPopescu: A[ scrie de-ale mele, un fel de eseuri.
N-a[ avea unde s\ le public. Nici nu trebuie. Se vars\ în
c\r]i. N-a[ scrie niciodat\ un articol politic – de[i m\
intereseaz\ politica. Exist\ o jurnalist\, se nume[te tot
Simona Popescu, care asta face, la România lliber\. Îmi
displace profund confuzia cu ea, dar n-am ce face. La
început, pentru c\ eu eram deja cunoscut\, î[i punea o
ini]ial\ între prenume [i nume. Dup\ aceea, o vreme, de
cîte ori publicam ceva într-o revist\ literar\ f\ceam precizarea
c\ nu am leg\tur\ cu jurnalista. Am renun]at.

A..C..: DDar ssînt ddestui sscriitori ccare sse eexxprim\ îîn zzona
asta, nnu vv\ ttenteaz\?

S.P.: Absolut deloc. De[i la începutul anilor ’90 am scris
cîteva articole de atitudine.

Gruia DDragomir..: {{i dde cce nnu [[i aacum?

S.P.: Pentru c\ acum miza nu mai e aceea[i. Atunci era la
mijloc mai ales o chestiune moral\. Lumea era împ\r]it\
înc\ în buni [i r\i [i era important s\-]i asumi op]iunile
politice.

A..C..: UUn sscriitor aar ttrebui ss\ sse îîn]eleag\ ccu ttoat\ llumea,
s\ ffie ppe bbune ccu tto]i, ss\-ll ppreocupe ddoar cc\r]ile llui, ssau
poate ss\ iintre [[i îîn ppolemici?

S.P.: M\ intereseaz\ c\r]ile celorlal]i [i m\ intereseaz\ [i
polemicile de idei, necesare într-o cultur\ adev\rat\. Cele
legate de persoane, ve[nicele certuri autohtone între
genera]ii, între grupuscule, joase, f\r\ miz\, mi se par
obositoare [i creeaz\ o atmosfer\ foarte toxic\ pentru
orice scriitor. Mi se par dezagreabile polemicile inutile,
r\ut\cioase, veninoase, dar mi se par foarte utile, pe de
alt\ parte, polemicile „constructive” – cum se zice –, cele
în care se spun, pentru c\ trebuie, ni[te lucruri, elegant,
f\r\ stilistici „de gen”, pamfletare. În lumea noastr\ – [i
literar\ – tr\im între atîtea minciuni sau între atîtea
semi-adev\ruri... Uneori, apar unii care au curajul s\ spun\
lucruri pe care al]ii se fac c\ nu le v\d [i atunci se creeaz\
falsele „polemici”, „certurile intelectualilor”. Curajo[ii sînt
ataca]i de cei care se simt amenin]a]i [i iese cu scandal.
A[a c\ literatul român e precaut, se face c\ plou\, nu
face impruden]e care s\-i strice parcursul. Mie îmi plac
impruden]ii. Nu prea exist\ în spa]iul cultural românesc
(nu vorbesc de scandalagiii de profesie, zgomoto[i,
inconsisten]i, barbari). Mie îmi plac impruden]ii care au
substan]\, polemicile care au substan]\ [i care pun în
discu]ie ni[te principii, ni[te lucruri interesante [i peste
10 ani, [i peste 20, [i peste 30 de ani. Eu, de pild\, sînt o
fiin]\ reactiv\. N-a[ avea – dac\ a[ vrea – unde s\ spun
ce gîndesc. Mai bine! În ultima vreme, Noua lliteratur\ este
singura revist\ care mi-a f\cut o invita]ie de colaborare
permanent\ [i singura `n care am acceptat s\ scriu. Sînt
reviste de care m-am separat complet ([i din cauza unor
„polemici”, f\r\ leg\tur\ direct\ cu mine). Separ\rile astea
au în spate ni[te întîmpl\ri penibile despre care, poate,
o s\ vorbesc cîndva. Revenind la întrebare, pe un scriitor
trebuie s\-l intereseze, înainte de orice, c\r]ile (nu doar
ale lui). Dar [i lumea în care tr\ie[te (inclusiv cea cultural\).

A..C..: MMai ee [[i rrevista aLtitudini unde aa]i pputea ss\ ppublica]i..

S.P.: Cred c\ am publicat o singur\ dat\ în aLtitudini, dup\
cum în Observator ccultural, cît\ vreme a condus-o Bogdan,
am ap\rut foarte-foarte rar [i atunci mai ales cu un fel de
recenzii despre c\r]i frumoase ale unor autori foarte discre]i,
despre care nu scria nimeni [i mie îmi p\rea r\u s\
treac\ a[a, neobservate.

Nu mm\ iintereseaz\ ss\ sscriu îîntr-uun zziar, 
eu sscriu ddirect cc\r]i

A..C..: DDe cce ppublica]i ffoarte rrar aacolo?

S.P.: Din bun-sim]. A[ fi putut s\ nu public deloc, adic\
s\ duc bunul-sim] pîn\ la cap\t, dar, repet, am scris mai
ales despre al]ii. În general, n-am trimis niciodat\ ceva
spre publicare cuiva. Nici cînd eram foarte tîn\r\. Dac\ mi
s-a cerut,  am dat, dar numai dac\ mi s-a cerut. Ba mai mult,
am refuzat de dou\ ori s\ ]in cronic\ literar\, o dat\
chiar înainte de 1990. Ne-a chemat, pe mine [i pe înc\ doi
prieteni, Nicolae Manolescu – a vrut s\ ne ajute, un gest
foarte frumos din partea lui. Ne-a propus s\ scriem recenzii
la Via]a RRomâneasc\, parc\, urma s\ lu\m leg\tura cu
Mircea Scarlat, dar eu m-am hot\rît s\ nu public cronic\

literar\, mi se p\rea c\ nu se cade, ca scriitor, s\-]i judeci
colegii. Cred c\ am f\cut bine, altfel ajungeam, poate, critic
literar! Dup\ ’90, tot domnul Manolescu m-a întrebat dac\
vreau s\ public mai des la România lliterar\ [i, glumind,
i-am r\spuns: „Nu, domnule profesor, nu m\ intereseaz\
s\ scriu într-un ziar, eu scriu direct c\r]i.” {i gluma aia pu]in
arogant\ s-a transformat mai tîrziu în ceva foarte adev\rat,
pentru c\ au fost cî]iva ani (a[ putea s\ folosesc aici [i
prezentul) în care n-am mai avut de-a face cu presa cultural\,
literar\, din anumite motive, „varii motive”, ca s\-l mai
citez înc\ o dat\ pe un tîn\r critic care încerca s\ explice
de ce anumite reviste au ocolit cartea mea Lucr\ri îîn vverde.
Eu [tiu de ce, el [tie de ce. El a g\sit o expresie foarte
potrivit\. Despre aceste „varii motive”, care ]in [i de politica
literar\ specific româneasc\, o s\ vorbesc probabil cîndva,
dac\ o s\ apuc s\ am 80 de ani, cînd îmi voi fi terminat
de scris c\r]ile. Tot la începutul anilor ’90 m-a întrebat
Gabriela Adame[teanu dac\ vreau s\ scriu cronici în 22.
M-am gîndit s\ o recomand mai bine pe-o prieten\. Ea nu
prea publica pe vremea aia. M-am gîndit c\ ar fi mai
important pentru ea. Prietena a uitat, cum a uitat multe
lucruri – e [i asta o poveste (urît\).

E bbine cc\ sstau llîng\ uun bb\rbat 
pe ccare ppot ss\-ll rrespect

A..C..: EExxist\ [[i uun aaspect mmai ppersonal: ssînte]i cc\s\torit\ ccu
domnul BBogdan LLefter.. EE uun aavantaj cc\ aave]i aaceea[i mmeserie
sau eeste uun ddezavantaj ppentru cc\ sse ccontinu\ pprobabil îîn
cas\ aangoasele llumii lliterare?

S.P.: Ce pot eu s\ spun e c\ pe mine m\ afecteaz\ toate
lucrurile care îl vizeaz\ pe el. Sînt foarte mul]i care nu
pot s\ fac\ abstrac]ie c\ sîntem doi scriitori, fiecare pe
drumul lui, [i ne iau la pachet, ca familie. Unii s-au r\zbunat
pe el, indirect, încercînd s\-mi fac\ mie r\u, s\ m\ marginalizeze.
Mi se pare josnic. Am avut [i ni[te prieteni comuni foarte
buni [i ne-am separat de ei pentru c\ am descoperit c\ nu
erau oameni adev\ra]i. Cineva dintre ei mi-a spus, în
momentul în care se producea separarea: „O s\-]i demonstrez
cine î]i sînt prietenii!” – [i mi-a demonstrat (începînd cu
ea îns\[i – era o ea). Am fost foarte dezam\git\ pentru
c\ eu credeam foarte mult în prietenie. Nu vorbesc
acum despre asta. A trecut! Oricum, în casa noastr\ nu
se continu\ angoasele unei lumi c\reia i-am cunoscut [i
fa]a crud\, schimonosit\ [i despre care avusesem iluzia
c\ e mai bun\ decît lumea politicienilor, a bandi]ilor, a
bi[ni]arilor.

A..C..: AAsta vvoiam ss\ vv\ [[i îîntreb.. SSpunea]i cc\ ssînte]i ddoi
scriitori ccu ddrumuri ddiferite, pprobabil cc\ aave]i [[i nni[te llucruri
în ccomun, ttotu[i, [[i ppe aacest pplan..

S.P.: Foarte multe. M-a]i întrebat de lumea literar\... pe
noi ne une[te literatura. {i o moral\ de la care nu cred c\
ne-am ab\tut vreunul dintre noi (unii o pot numi inflexibilitate).
El e un om onest. N-a f\cut compromisuri. Unii nu-i pot
ierta asta, faptul c\ nu au ce-i repro[a, mai ales cei care-[i
cunosc prea bine propriile sl\biciuni, propriile compromisuri.
E bine c\ stau lîng\ un b\rbat pe care pot s\-l respect.
N-a[ putea s\ stau lîng\ cineva pe care-l dispre]uiesc. A,
c\ sînt [i polemici – nu întotdeauna „constructive”! – între
noi, asta e altceva. Uneori difer\ [i p\rerile despre c\r]i,
despre unii scriitori [i a[a mai departe. Nici unul nu-l
convinge pe cel\lalt – de[i trebuie s\ recunosc c\ timpul
îi d\ lui dreptate: eu cred uneori c\ el e prea suspicios, dar
are o intui]ie mai bun\ cu privire la oameni [i c\r]ile lor
(intui]ie de critic!).

A..C..: {{i ppe ffiica ddumneavoastr\, DDanda, ccine oo cconvinge?

S.P.: Danda... Pe Danda n-o convinge nimeni! Ca o parantez\,
zilele trecute mi-a spus dezam\git\: „Mama, am de citit
pentru [coal\ poezie!”. „Dac\ ai poezii e foarte bine, termini
mai repede. O carte de poezie se cite[te mai repede
decît o carte cu pove[ti, trebuie s\ te gînde[ti [i la avantaje”,
i-am spus eu. {i zice: „Cu toate astea, nu-mi place c\ 
ne-a dat poezie pentru vacan]\.” „Îmi pare a[a de r\u,
c\, [tii, [i eu scriu poezie, [tii tu, [i-mi pare r\u, a[a, c\
nu-]i place.” Iar ea mi-a zis cumva consolator, cu delicate]ea
de care numai un copil e în stare: „Mama, tu nu scrii poezii,
tu scrii c\r]i!”. S\ scrii c\r]i, pentru ea, era mult mai onorabil
decît s\ scrii poezii. Am întrebat-o dac\ vrea s\-i citesc o
poezie de-a mea, una mic\. „{tiu c\ tu e[ti sincer\, i-am
spus, nu m-ai min]it niciodat\, uite, dac\ nu-]i place o
s\-mi zici s\ m\ opresc [i eu o s\ m\ opresc, dar vreau s\
[tii ceva dinainte: î]i promit c\ o s\ rîzi.” A acceptat,
pu]in neîncrez\toare. I-am citit Doina dd\ ppoezie, de pe
coperta a patra de la Lucr\ri îîn vverde. I-am zis înainte ce
e doina, c\ e o poezie „d\ jale”, [i ea mi-a zis repede:
„Vai, mama, las\, nu-mi mai citi!”, dar m-a ascultat [i, în
timp ce citeam, a început s\ rîd\, cumva uluit\, [i mi-a zis:
„Mama, da’ tu e[ti simpatic\!”. I-au pl\cut mai ales dou\
versuri pe care de-atunci mi le tot repet\ ca refren [i
rîde: „teacher ne-o d\dea (de poezie e vorba)/ gata mestecat\
de din gura sa”. Îmi zice chestia asta [i apoi trage u[a dup\
ea, dup\ ce adaug\, ca rim\, cuvîntul „Pa!”. Deci, am fost
declarat\ simpatic\!

„V\ rrog ffrumos, ccine ppoate ss\-mmi ffac\ uun
referat ddespre oopera llu’ SSimona PPopescu?”

G..D..: AApropo dde cchestia aasta, ccum vv\ ssim]i]i cc\ aap\re]i îîn
manuale? OO ss\ vv\ sstudieze DDanda lla [[coal\..

S.P.: Nu cred c\ o s\-i fie jen\ de fragmentul din Juventus,
de la Sigma... Dar \sta e un manual care a disp\rut, din
p\cate. Nici de paginile din Exuvii, din capitolul Cartea dde
bucate... La început m-a distrat c\ sînt în manuale, era o
chestie, ap\ream între Mircea Eliade [i Cioran (mi-au pl\cut
textele lor, se potriveau – spre disperarea unor profi îmbîcsi]i
– cu Juventus). Apoi au început înjur\turile celor care nu
m\ citiser\ vreodat\ sau strîmb\turile din partea colegilor
de breasl\, invidio[i. A fost [i asta o poveste urît\... Pe
de alt\ parte, am dat nu demult peste un mesaj pe internet:
„V\ rog frumos, cine poate s\-mi fac\ un referat despre
opera lu’ Simona Popescu?”. {i era o fat\ disperat\ [i mi-a
fost a[a de jale [i mil\ de ea încît, dac\ a[ fi avut timp,
îi f\ceam eu referatul despre „opera lu’ Simona Popescu”,
cred c\ era vorba de o poezie, Scrisoare cc\tre uun bb\iat,
pe care am scris-o la 16 ani, nici nu [tiu în ce manual e.
Altfel, atunci cînd a fost scandalul manualelor alternative,
eu i-am avut de partea mea pe elevi [i pe profesorii mai
tineri. Nici nu-mi trebuia altceva.

G..D..: TTotu[i, ee oo rreu[it\ cchestia aasta, ss\ aapari îîntr-uun mmanual
ca sscriitor?

S.P.: Depinde. Chiar [i scriitorii buni ies prost, de cele
mai multe ori, din toat\ treaba asta. Dar acum s-au mai
schimbat vremurile, manualele. {i e mai bine dac\ nu e[ti
scriitor „obligatoriu”. Sînt cu Salinger, la facultativi.

G..D..: SS\ ffii ttradus ee mmai iimportant?

S.P.: Nu [tiu dac\ e important, dar interesant e, pentru
simplul motiv c\ te citesc ni[te oameni poate dr\gu]i –
adic\ sigur dr\gu]i dac\ te citesc pe tine! Ultima oar\
am dat de o cititoare a mea din Polonia tocmai în Amsterdam,
acum cîteva luni. Era foarte încîntat\ c\ m\ cunoa[te. Pe
9 octombrie m\ duc în Luxemburg pentru c\ trebuie 
s\-mi apar\ o carte, o variant\ fragmentar\ a Lucr\rilor îîn
verde, în francez\ [i german\. {i primii mei cititori au
fost chiar traduc\torii, poe]i (din Luxemburg, Fran]a [i
Germania, c\rora li s-au ad\ugat Magda Cârneci [i Linda
Maria Baros). Ne-am în]eles tare bine. Aveau tot ce îmi
doresc eu de la cititorul meu: cultur\, sim]ul umorului,
ironie, seriozitate. A[adar, erau ni[te cititori ideali pe care
îi vedeam în fa]a mea, încercau s\ traduc\ [i se amuzau
[i c\deau pe gînduri (de pild\ cînd au dat de „Poe]i din
]\rile ex-comuniste” – spuneam ceva despre poe]ii \[tia
din ]\rile ex-comuniste!). {i s-au amuzat [i ei, ca Danda, la
Doina dd\ ppoezie – pe care am dublat-o împreun\ ca num\r
de versuri în versiunea francez\, pentru c\, în momentul
în care ei s-au apucat de tradus, am început s\ rîdem [i
g\seam tot felul de rime, îmi veneau [i mie alte versuri,
spontan, mergea parc\ de la sine.

A..C..: VV\ vvenea ss\ rrescrie]i?

S.P.: Da. F\cusem deja experien]a în Slovacia, acum doi
ani. D\dusem la tradus, în francez\ [i slovac\, Doin\ dd\
poezie, dar traduc\toarea a spus c\ e prea greu s\ g\se[ti
atîtea monorime, c\ e prea complicat. I-am zis c\ în slovac\
nu pot s-o fac, dar în francez\ încerc [i am tradus-o u[or.
A ie[it pu]in altceva – am sim]it nevoia s\ tot adaug. Eu
eram traduc\toarea, a[a c\ puteam s\ fac ce vreau cu textul
autoarei! 

G..D..: DDac\ vv-aa ppl\cut aatît dde mmult, dde cce nnu ccontinua]i ss\
mai ttraduce]i [[i aalte cc\r]i? 

S.P.: M-ar amuza experien]a asta de care v\ spuneam: s\
încep s\ traduc ce am scris [i s\ ajung, astfel, la alte c\r]i!
Nu am timp de tradus. Nu am timp destul nici de scris.
Începusem s\-l traduc în ’90 pe Gombrowicz, pentru c\ nu
[tia nimeni mai nimic despre el la noi. Ap\ruse doar o
selec]ie din Jurnal. L-am citit [i a fost un  coup de foudre.
Atunci m-am hot\rît s\-l traduc pe Gombrowicz [i m-am
întors din Fran]a cu ni[te c\r]i de-ale lui [i am pornit-o a[a,
haiduce[te, cu mare pl\cere [i cu dic]ionarul lîng\ mine.
Lucram deja la Ferdydurke cînd a ap\rut versiunea doamnei
Zaicik. L-a[ traduce pe orice  mon semblamble, mon frère.
{i pe surori! Am mai f\cut-o a[a, în cadrul unor  workshop-
uri. N-am timp! Eu sînt scriitor, nu traduc\tor!

G..D..: {{i aacum cce aa]i ttraduce ddac\ aa]i aavea ttimp?

S.P.: A[ traduce eseuri, teorie, filozofie. Mie îmi plac tare
mult chestiile astea. Sînt o gr\mad\ de lucruri interesante
despre identitate, de pild\, pe care le-am citit pentru teza
mea de doctorat [i care nu sînt traduse la noi – dar oare
pe cine ar interesa?
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Nu uurm\resc ccu ttot ddinadinsul ss\ ffac uun
amestec dde ppoezie [[i pproz\ cca ss\ ffie iinteresant
sau cca ss\ mm\ aaflu îîn ttreab\

A..C..: AApropo dde ddoctorat, sspunea]i uundeva cc\ vvre]i ss\
publica]i llucrarea..

S.P.: Da, speram s\ public chiar anul \sta teza de doctorat
ref\cut\, dar n-am avut timp s-o pun la punct. Speram s\
termin [i o carte despre Berlin, care ini]ial se numea Berlin-
Merlin – ca s\ rimeze! –, dar din Berlin s-a transformat în
Merlin! Adic\ nu mai este un volum despre Berlin, ci despre
ce înseamn\ s\ fii str\in într-o lume str\in\ – sau nestr\in\,
tu tot str\in fiind. Despre  Stranietate-Str\in\tate.

A..C..: EE oo ccarte dde pproz\?

S.P.: Eu nu scriu proz\ sau eseu sau poezie, nu chiar în sensul
încet\]enit (ca s\ zic a[a!) al termenilor. Vorba Dandei, eu
scriu c\r]i! Am numit undeva ceea ce scriu „literatur\
transgresiv\”. Adic\ atunci cînd am scris despre un
autor, Gellu Naum, am sim]it nevoia s\ spun c\ fac „critific]iune”.
(Am v\zut c\ [i al]ii au preluat ideea de „critific]iune”,
dar asta e doar o parantez\.) Cînd am scris poezie, de la
primul meu volum am melanjat genurile, am inserat
chiar [i o „anchet\”. Mi-aduc aminte cum, cînd am citit
„hibridul” (era o noutate absolut\!) în cenaclul condus
de Mircea Martin, li s-a p\rut aberant, au spus: „Asta nu e
poezie!”. Dar eu am continuat s\ scriu a[a, în felul meu,
amestecînd genurile, [i-am v\zut c\ au început, apoi, s\
fac\ [i al]ii la fel. Nu urm\resc cu tot dinadinsul s\ fac un
amestec de poezie [i proz\ ca s\ fie interesant sau ca s\ m\
aflu în treab\. Nu se putea altfel. Structura poemelor mele
lungi avea nevoie de asta.

A..C..: CCum aa]i ttrecut dde lla ppoezie lla pproz\ [[i aapoi lla ccritific]iune?

S.P.: EExuvii nu e un roman tipic, dar este proz\. „De frontier\”.
{i cartea asta despre Str\in\tate-Stranietate e [i eseu, e
[i proz\, e [i poezie. E cea mai „transgresiv\” dintre
c\r]ile mele. Încep prin a traduce o poezie extraordinar\
dintr-un film, Himmel üüber BBerlin, al lui Wim Wenders, o
poezie a lui Handke. Sînt ni[te propozi]ii foarte frumoase
[i foarte emo]ionante acolo. Pentru mine, poezia e ceva
care te emo]ioneaz\, nu ceva care se termin\ mai repede
decît proza. A, ultima carte pe care am citit-o, acum o
s\pt\mîn\, [i pe care a[ traduce-o – mi-am amintit de ea
pentru c\, de[i e proz\, are o structur\ poetic\ –, este Dukla,
un roman al lui Andrzej Stasiuk. L-am citit cu emo]ie [i
mi-a pl\cut la nebunie cum începe (de asta am [i terminat-o!,
de[i era noapte adînc\ [i eram tare obosit\). Începe a[a:
„În aceast\ carte nu se va întîmpla nimic pentru c\ oamenii
dorm”. Am citit asta pe prima pagin\ [i mi-a pl\cut grozav
c\ sînt anun]at\ c\ nu o s\ se întîmple nimic. Mie îmi plac
tare mult scriitorii în ale c\ror c\r]i nu se întîmpl\ nimic.
Oberman e una dintre ele. Sau Oblomov.

Eu sscriu, dde ffapt, lla oo ssingur\ ccarte, 
luînd fforme ddiferite

A..C..: DDumneavoastr\ nnu ]]ine]i jjurnal, nnu?

S.P.: Slav\ Domnului, nu! Am oroare, într-un fel, de oamenii
care ]in jurnal. Stai lîng\ ei [i ei... ca turn\torii... Eu am o
memorie foarte afectiv\, asta înseamn\ c\ memoria mea
neafectiv\, adic\ reproductiv\, e foarte proast\. Din c\r]i
]in minte st\ri, replici, emo]ii, nu personaje, nume, fire
narative. În via]\, într-un fel, e asem\n\tor. Memoria
mea e una de tip oniric, dac\ pot spune a[a. Mi-am dat
seama mai ales scriind la cartea asta despre Stranietate-
Str\in\tate [i am realizat c\ nu mai [tiu unde am v\zut
anumite lucruri, în ce ora[e, în ce ]\ri, în ce limb\ se vorbea,
confund str\zile din Graz cu cele din Krynica, s\ zicem, exact
cum mi se întîmpl\ în vise, unde m\ plimb printr-un ora[
care e Parisul, unul cu mun]i [i zgîrie nori. Cartea asta a
Str\in\t\]ii [i a inutilit\]ii punctelor cardinale (a inutilit\]ii
„geo-politicii”) e [i o carte despre memorie – dar despre
memoria care e inevitabil poetic\ pentru c\ e oniric\.

A..C..: ZZiceam dde jjurnal, mm\ ggîndeam cc\ ddac\ vve]i sscrie jjurnal......

S.P.: Ar fi trebuit s\ ]in un jurnal pentru mine, m\car ni[te
noti]e, din cauza memoriei \steia „onirice”, care e bun\
pentru literatura mea, îns\ îmi d\ sentimentul nesiguran]ei,
la fel de profund cum îl simt [i în visele mele. Dar mi-am
propus din tinere]e s\ nu scriu jurnal, pentru c\ nu vreau
s\ las pe hîrtie nimic r\u despre al]ii. Cumva e o decizie
moral\, consider c\ omul care ]ine jurnal are o mare
responsabilitate. Este el eroul, neprih\nitul care are dreptul
s\ judece [i s\ scrie despre al]ii? Po]i s\ dai peste ni[te
replici pe care le spune cineva, s\ zicem, [i s\-l la[i acolo în
jurnalul t\u cu ele, f\r\ context [i f\r\ explica]ii. Jurnalul
e o art\ – a adev\rului [i a responsabilit\]ii (fa]\ de tine,
de ceilal]i). Numai un om foarte curat poate s\ ]in\ un jurnal

cinstit. {i numai un om care e înzestrat cu darul autoironiei,
al tandre]ei. F\r\ ele, un jurnal poate s\ fie o monstruozitate.

A..C..: AAr ffi ffost uun jjurnal ddescriptiv?

S.P.: Ar fi fost foarte amestecat [i în stiluri diferite. Am un
model: Ramón Gómez de la Serna. El a creat un proiect
autobiografic care m\ intereseaz\. {i eu am un proiect
autobiografic din care pîn\ acum n-am ie[it. S-ar putea
s\ ies ca s\ m\ distrez, adic\ s\ scriu un roman cu personaje,
s\ zicem. Jurnalul poate s\ fie o pies\ foarte interesant\
pentru o „construc]ie” autobiografic\, dar eu am luat deja
decizia s\ nu scriu despre al]ii! {i nici numai despre mine!
Din dilema asta nu se poate ie[i! Într-un fel, cartea
despre Stranietate (Berlin etc.) e [i un fel de jurnal, dezordonat,
„oniric” (foarte limpede, altfel). Dar, dac\ stau bine [i m\
gîndesc, toate c\r]ile mele pot fi considerate un fel de jurnal,
în sensul pe care îl d\ Radu Petrescu acestui cuvînt (jurnalul
ca o crea]ie). În Lucr\ri îîn vverde inserez chiar fraze c\rora
le-am pus, ironic, simulacre de dat\ri (doar lunile, doar cîte
o zi, cîte o cifr\ de zi, de an, amestecînd cronologia). {i eu
scriu, de fapt, la o singur\ carte, luînd forme diferite.

Dac\ vvrei ss\ aai dde-aa fface ccu ppoezia, ttrebuie
s\ [[i ccite[ti ffoarte mmult. 
Dac\ sse ppoate, ss\ ccite[ti ttot

A..C..: }}ine]i lla mmelanjul îîntre sspecii, vv\ ddisplace ddelimitarea
lor?

S.P.: Nu ]in, dar a[a s-a întîmplat, mie mi-a fost absolut
necesar. În Plicty (poem despre plictiseal\, adic\ despre
lehamite, în vremuri de lehamite) mi se p\rea amuzant
s\ v\d ce scriu elevii mei (eram profesoar\ la ]ar\, în epoca
lui Ceau[escu) despre plictiseal\. Copiii se plictisesc foarte,
foarte tare [i nu [tiu s\ se prefac\. Îi întrebasem cu un an
înainte, cînd înc\ eram student\, [i pe prietenii mei despre
senza]ia asta pe care Kundera o numea „litost”. Apoi am
întrebat-o pe bunica lui Bogdan, oameni de vîrste [i profesii
diferite. Întotdeauna cînd personajul meu narator, apropiat
pîn\ la confuzie de autor, are o obsesie, o transfer [i altora,
m\ intereseaz\ cum v\d „tema” mea [i al]ii. Asta s-ar numi,
pre]ios, „specularitate”, „auto-altero-referen]ialitate”. Nu
vorbesc despre o „tem\” doar în literatur\, ci [i în via]\.
Acuma profesorii de literatur\ ar spune c\ „eul liric” e
„eu liric” [i c\, în general, nu trebuie s\ confund\m naratorul
cu autorul. A[a este, au [i ei dreptate, dar eu, ca autor, spun:
„NU! Este o leg\tur\ TOTAL|, sînt identici (siamezi?) – de[i,
ca profesor, mi-a[ da patru la examen pentru afirma]ia asta!
Cînd am scris un poem [i mai mare decît Plicty, un poem
de vreo sut\ de pagini despre onirismul de zi, nu doar de
noapte (în Noapte ssau zzi), am sim]it nevoia s\ v\d cum
viseaz\ copiii. Înc\ mai eram profesoar\ la ]ar\ [i le-am dat
elevilor mei ca tem\, în loc de }ara mmea, cum cerea manualul,
Ce vvisez. {i dac\ tot aveam r\spunsurile astea ale lor, 
le-am ata[at poemului meu pentru c\ mi s-au p\rut
impresionante, impresionante r\u de tot. Dar [i pentru
c\ eu visam ca ei. F\r\ brizbrizuri. Fapte mici, cvasirealiste,
care m\ uimeau profund ([i în vis, [i dup\). În Lucr\ri îîn
verde, dac\ pledoaria mea pentru  poetry a pornit de la
studen]ii mei, nu e normal s\ fie în carte [i ce gîndesc ei
despre poezie, inclusiv reticen]ele lor?

G..D..: DDar LLucr\rile ssînt [[i uun ffel dde bbibliografie, nnu ddoar oo
pledoarie..

S.P.: Da, bineîn]eles, m-am gîndit [i la cei care încep s\ scrie
poezie (cartea este, înainte de toate, una de formare, un
Bildungspoem!). Am întîlnit de atît de multe ori oameni
tineri care îmi d\deau s\ citesc tot felul de pirogravuri
metaforice [i îmi d\deam seama c\ au citit în via]a lor pu]in
[i prost, altfel n-ar fi scris a[a. Dac\ vrei s\ ai de-a face cu
poezia, trebuie s\ [i cite[ti foarte mult. Dac\ se poate, s\
cite[ti tot. Pentru proz\ nu-i nevoie: î]i iei un subiect din
realitate (sau te apuci s\ inventezi!), mergi pe nara]iune,
se termin\, punct. M-am gîndit ca Lucr\rile în vverde s\ fie
[i un „îndreptar” pentru cel care se apuc\ de scris poezie.
Cartea asta mi-a f\cut [i mie bine, foarte bine. Am recitit
cu enorm\ pl\cere o mul]ime de lucruri frumoase. {i mai
e ceva. Ap\ruse [i moda ca poe]ii s\ treac\ la proz\, c\ e
mai... „lucrativ\”. Prea era „fenomen”. {i mi-am zis în gîndul
meu c\, dac\ asta e direc]ia, „lucrativ\”, atunci eu s\ nu
mai scriu roman deocamdat\, m\ întorc la poezie, a[a
„nelucrativ\” cum e ea!

A..C..: DDar dde cce vv\ ddurea ccauza ppoeziei?

S.P.: M\ durea (e [i asta o vorb\!), pentru c\ î[i b\teau joc
de ea ni[te pro[ti, îi întorceau spatele cu un fel de superioritate
grosier\. Unii amici, rudele mele, p\rin]ii mei chiar, 
mi-au repro[at impolite]ea de pe prima pagin\ – cum adic\
am scris eu acolo „interzis pro[tilor de orice fel”? Adic\ 
ce-am vrut s\ zic, de ce m\ iau de oameni, de ce îmi fac
du[mani? „E mai complicat”, le-am spus. „Ca s\ în]elege]i
ce vreau s\ spun la început trebuie s\ ajunge]i la sfîr[it [i
o s\ vede]i c\ nu e ce crede]i voi. Nu trebuie s\ citi]i tot
ca s\ ajunge]i la sfîr[it – la sfîr[it se ajunge în foarte

multe feluri! –, dar e important s\ ajungi [i la sfîr[it!”
A..C..: LLe dda]i cc\r]ile pp\rin]ilor ddumneavoastr\?

S.P.: P\rin]ilor, întotdeauna, s\ le aib\ acolo, în raft – nu
[tiu dac\ le citesc. Tata a v\zut cuvîntul „tata” în Exuvii,
în Lucr\ri, nu [tiu cum a nimerit peste el, [i a tot c\utat
„tata”, „tata” [i sigur c\, inevitabil, a mai citit. Mama a
citit sigur Exuvii, dar n-am întrebat-o niciodat\ ce p\rere
are – dar ea m\ iube[te [i-mi arat\ c\ pre]uie[te latura asta
a mea mai obscur\. Nici cu Sergiu, fratele meu, n-am
prea vorbit despre asta. Eu în familie sînt Simona, nu sînt
Simona Popescu!

G..D..: DDomnul BBogdan LLefter vv\ ccite[te cc\r]ile îînainte dde
a ffi ggata? VV\ cconsulta]i?

S.P.: Cite[te, dac\ are timp – la Lucr\ri îîn vverde cred c\ a
citit peste jum\tate. Eu simt întotdeauna nevoia s\ se uite,
dac\ poate, înainte s\-mi apar\ ceva în vreo revist\ sau
carte. Orice sfat al lui e binevenit. Uneori cred c\ el e unul
dintre îngerii mei p\zitori. {i mai ]in s\ m\ citeasc\ [i ca
s\ m\ iubeasc\ la fel de mult mai departe [i s\ uite, s\ ierte
astfel lucrurile mai pu]in pl\cute care apar întotdeuna,
cred, între doi oameni, chiar dac\ se iubesc. Primul meu
cititor înainte s\-mi apar\ o carte, atunci cînd ea e în corectur\,
e, de ani de zile, Bob, soacra mea. Dac\ pot s\ bag mîna
în foc pentru un cititor care m-a citit cuvînt cu cuvînt, cu
creionul în mîn\, carte dup\ carte, e mama lui Bogdan.
Ea ]ine mult la mine ca scriitoare. La început le d\deam
ce scriam prietenilor, pîn\ cînd au început s\ m\ cam laude.
Laudele – doar ele – nu-mi sînt de nici un folos. O am în
minte pe cititoarea pe cît de ideal\, pe atît de concret\ care
a fost pentru mine Marina Dimov, so]ia lui Dimov. I-am dat
Juventus, înainte s\ apar\. Cu ea începusem s\ vorbesc
despre Exuvii. Nu vorbesc cu oricine despre c\r]ile mele.
Cu mai nimeni. Dar doamna Marina a murit acum mai mult
de 10 ani.

Un sscriitor nn-aare cce cc\uta 
în rrumoarea dde  blogg

A..C..: NNu vvre]i ss\ vv\ fface]i  blog? NN-aar pputea ffi oo eetap\ îîn
proiectul aautobiografic dde ccare vvorbea]i?

S.P.: Nu, nu mi-a[ face  blog niciodat\. Sînt al]ii care [tiu
s\ pescuiasc\ tot felul de chestii vizuale, auditive, care [tiu
[i s\ fac\ montaje, s\ fac\ s\ circule informa]ia asta mobil\,
reciclabil\, care s\-i autoexprime. De ce s-o fac eu, cînd pot
s-o fac\ al]ii mult mai bine decît mine? {i, dintre  blog-urile
scriitorilor, nu v\d niciunul care s\ fie mai bun decît cele
ale ne-scriitorilor – sau, în orice caz, le prefer pe ale ne-
scriitorilor, mi se par mai sprin]are, mai haioase, mai
surprinz\toare. Dar eu cred c\ un scriitor e... scriitor! Legat
foarte mult de singur\tate, de crea]ie, adic\ de „scrisul
lent”. Un scriitor n-are ce c\uta în rumoarea de  blog. Poate
doar din cînd în cînd.

A..C..: EEram, ddeci, lla ppartea ccu ccititul îîntre pprieteni, ppe ccare
spune]i cc\ îîl ppractica]i mmai ddemult.. CCred cc\ ee oo ppoveste
interesant\, ccei ppatru pprieteni, bbra[oveni......

S.P.: E o poveste interesant\, care s-a terminat penibil acum
doi ani [i jum\tate. Tocmai cînd ne preg\team s\ scoatem
o carte care urma s\ fie una despre prietenie. Vorbisem [i
cu editorul, strînsesem [i lucruri care mie mi s-au p\rut tare
frumoase. O iluzie. Mai pu]in puternic\ decît alte iluzii care
ne-au distrus prietenia. Mi-ar fi pl\cut s\ r\mînem ca
tîrgovi[tenii, împreun\ pîn\ la cap\t. N-a fost s\ fie.

A..C..: VV\ sstimuleaz\ pprietenia, îîn ssensul sscrisului? VV\ îîntreb
asta [[i îîn lleg\tur\ ccu ccenaclurile lla ccare aa]i ffost aapoi..

S.P.: E foarte important s\ nu fii singur cînd e[ti tîn\r, pentru
c\, de obicei, nu ai încredere în tine. Prietenii sînt vitali.
Cenaclurile sînt, [i ele, importante, dac\ ai norocul s\
nimere[ti într-o comunitate prietenoas\ [i interesant\.
Altfel, sînt distrug\toare. Sînt oameni care pierd dac\
nimeresc într-o comunitate ostil\, cu ierarhii [i cu un
„conduc\tor” care nu [tie s\ administreze orgoliile, r\ut\]ile,
sensibilit\]ile – specifice vîrstei, de altfel.

A..C..: CCe ppoate iie[i bbun ddintr-uun ccenaclu?

S.P.: La cenaclul lui Crohm\lniceanu veneau optzeci[tii,
uneori [i cu 15-20 de ani mai în vîrst\ ca mine. Atunci mi
se p\rea mare chiar [i o diferen]\ mic\ (zic acum!) de 10
ani. Îi respectam, îns\ n-am legat prietenii profunde. Dar
acolo l-am cunoscut pe Bogdan (iat\ la ce sînt bune
cenaclurile!). Dintre oamenii \[tia, unii publicaser\, Nedelciu
chiar în volum. {i mi se p\rea fantastic cît erau de normali,
de mode[ti. La cenacluri eram mereu invitat\ s\ vorbesc,
ceea ce mi-a prins foarte bine, c\ci eram foarte timid\. Apoi
am început s\ citesc poezie, proz\ [i a fost foarte important
pentru mine s\-mi aud vocea – o auzeam ca [i cum ar fi fost
separat\ de mine. Auzind-o, mi-am dat seama [i ce nu-mi
pl\cea din ce scriam. Nici nu m\ mai interesa ce spun ceilal]i,
pentru c\ eu [tiam foarte bine, auzindu-mi vocea „exterioar\”,
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ce merge [i ce nu.

A..C..: CCum vv-aa]i ssim]it ccoordonînd ddumneavoast\ uun ccenaclu?
S.P.: Pîn\ la voi, am mai fost rugat\ s\ ]in cenaclu, dar am
spus mereu c\ nu m\ intereseaz\: se las\ cu ierarhii,
încep s\ fac\ unii pe nebunii, se împarte lumea în g\[ti,
apar fumurile de debutant, iar tu, conduc\torul, trebuie s\
joci un rol, s\ te iei în serios, s\ controlezi „ritualul”, s\
participi la el. Nu-i u[or. Eu sînt prietenoas\ cu oamenii
tineri [i mi-e foarte team\ s\ nu-i r\nesc. Nici la [coal\ nu
las restan]ieri. De fapt, nu m-am sim]it foarte bine, ca s\ v\
spun sincer, decît atunci cînd ne-am apucat de Rubik. Ceea
ce a contat a fost faptul c\ m-am legat de ni[te oameni, îmi
pl\cea s\ m\ întîlnesc cu voi, s\ facem schimb de entuziasm.
Uneori m\ gîndeam c\ poate nu sînt potrivit\ pentru un
astfel de rol „conduc\tor”, c\ n-am destul\ autoritate – am
oroare de autoritate! N-am prea respectat nici ritualul
obi[nuit, cu discursul apoteotic al coordonatorului de
cenaclu de la sfîr[it. Uneori îmi repro[am c\ eram prea
apropiat\ de voi. Un singur lucru am vrut: s\ nu v\ dezam\gesc
– [i ca scriitoare (în m\sura în care erau unii care m\ citeau),
dar mai ales ca om. E foarte greu s\ nu dezam\ge[ti. Îmi
doresc la fel de mult ca nici voi s\ nu m\ dezam\gi]i pe
mine. Dac\ ele, dezam\girile, vor exista, sper doar ca „efectul
de Rubik” s\ fie mai tare!

Plec\rile îîn sstr\in\tate ssînt ffoarte
importante. AA[a aam ddescoperit îîn aanii ’’90
c\ ssînt uun oom nnormal [[i uun aautor nnormal

A..C..: VVorbea]i lla uun mmoment ddat ddespre pplec\rile aastea [[i
cartea ccu BBerlinul eeste sscris\ ddin mmai mmulte cc\l\torii.. DDe
ce ppleca]i aatîta?

S.P.: O, nu plec a[a mult, doar pentru lecturi, festivaluri,
alte întîlniri literare! Poate ar trebui s\ precizez c\ niciodat\
nu am fost în alt\ ]ar\, ca scriitoare, circulînd pe culoarele
oficiale române[ti, prin care unii ajung departe, pîn\ în...
China. Ultima oar\, de pild\, am fost în Austria la recomandarea
unui poet cubanez. Ne întîlniser\m la o Bienal\ de poezie
la Paris. Era destul de stingher – poet extraordinar, altfel.
Am stat de vorb\. I-am spus c\ în locul lui nu m-a[ mai
întoarce acas\. Au trecut de-atunci 5 ani. N-am ]inut leg\tura.
În general, eu nu cultiv rela]ii, chestii din astea. Cînd
organizatorii unor întîlniri culturale de la Graz au hot\rît
s\ cheme pe cineva din România, el – care, iat\!, hot\rîse
s\ nu se mai întoarc\ acas\! – [i-a adus aminte de mine. Nu
aveau nici un reper. M-au c\utat pe internet, au ajuns la
cineva care m\ cuno[tea [i mi-au scris un  e-mail. Ar
trebui s\-i mul]umesc lui Carlos, n-am apucat. Au fost

conjuncturi din astea favorabile, legate de oameni, nu de
institu]ii – nu de institu]iile române[ti, vreau s\ spun. Dac\
m-a sus]inut cineva din România, [i îi datorez cîteva întîmpl\ri
frumoase din via]a mea, este Magda Cârneci. Magda 
mi-a dat întotdeauna impresia c\ ]ine mult la mine ca
scriitoare. Îi sînt foarte recunosc\toare [i pentru asta.

A..C..: CCu oo bburs\ dde ccrea]ie aa]i ppleca?

S.P.: Nu, n-a[ pleca. N-am „aplicat”, cum se zice, pentru nici
un fel de burs\ pîn\ acum. În primul rînd pentru c\ am o
feti]\ de opt ani [i nu pot s-o las singur\ mai mult timp. Am
lipsit dou\ luni cînd am fost la Berlin în 2005, dar am
venit acas\ la jum\tatea perioadei. Sub nici o form\ n-a[
putea s\-mi las feti]a s\ stea departe de mine mai mult\
vreme.

A..C..: AAsta ppentru cc\ ssînte]i mmam\? 

S.P.: Numai un b\rbat ar putea, cred, s\ plece un an, cu o
burs\ sau a[a ceva, ca s\-[i scrie c\r]ile sau mai [tiu eu ce.
Pîn\ n-o s\-mi v\d copilul adolescent [i, deci, doritor s\
scape de p\rin]i, n-o s\ plec pentru o perioad\ mai
lung\. Cel mai bine ar fi s\ am eu spor acas\. Poate [i
drepturile de autor vor cre[te atît cît s\ pot s\ m\ extrag
m\car un an de la Fabric\ (Facultatea de Litere).

A..C..: DDar vv\ aajut\ ccu cceva pplec\rile aastea îîn sstr\in\tate?
Oamenii ppe ccare îîi ccunoa[te]i?

S.P.: Plec\rile în str\in\tate sînt foarte importante. A[a am
descoperit în anii ’90 c\ sînt un om normal [i un autor normal
– în ]ar\ am crescut sub o avalan[\ continu\ de lucruri care
îmi alimentau complexele de inferioritate – mai ales pe
linie de „românitate”. C\l\torind, aflu ce se întîmpl\
acum în diverse literaturi [i cunosc [i ni[te oameni interesan]i
A, mai sînt libr\riile! Ultima oar\ cînd am fost la Paris am
descoperit una care închidea la 12 noaptea. Am citit pe
rupte din scriitorii europeni ai genera]iei mele (pe unii îi
[i cunoscusem). St\team frumu[el într-un col], pe o
scar\. Nu m-a deranjat nimeni.

A..C..: EE mmai rreconfortant ss\ vv\ îîntîlni]i ccu sscriitori sstr\ini
pentru cc\ nn-aave]i nnimic dde îîmp\r]it ccu eei?

S.P.: Eu n-am nimic de împ\r]it cu nimeni nici aici. Nu m\
duc nic\ieri unde e ceva de împ\r]it!

G..D..: {{i ccînd oo ss\ aapar\ ccartea ddespre BBerlin?

S.P.: P\i, toat\ vara am avut computerul mort [i acum respir

pu]in pîn\ încep cursurile la facultate. O s\ fac cîteva drumuri
în octombrie [i o s\ reîncep totul prin noiembrie. Pîn\ atunci
a[ vrea doar s\ apuc s\ trimit Rubik la editur\.

G..D..: MMai aavea]i uun pproiect ccu Istoria literaturii române
rescris\..

S.P.: Proiectul colectiv, pentru cursul de  creative writing.
Îi îndrumam pe prietenii mei de la op]ional s\ rescrie
fragmente din literatura român\, f\ceam ni[te mixaje.
Trebuie s\-i pun punct, pentru c\ n-o s\  mai fie la Facultatea
de Litere din Bucure[ti, din cîte am în]eles, cursuri op]ionale
de  scriere creatoare.

G..D..: DDe cce?

S.P.: Nu [tiu. Abia prinsesem gustul... Chiar m-am legat
de ni[te tineri care aveau chef s\ scrie – dar s\ [i citeasc\!
– [i mai erau [i foarte serio[i. Speram s\ continui cu ei,
dar o s\ ne întînim, poate, în alt „cadru”. Am cunoscut acum
vreo 7 ani o scriitoare german\ de vîrsta mea care era
profesoar\ de literatur\ englez\ la o Universitate din Berlin.
Am aflat c\ a renun]at la profesorat (în Germania, dac\ e[ti
scriitor, po]i s\ tr\ie[ti, se [tie, din lecturi, din premii), dar
se întîlnea cu fo[tii ei studen]i acas\ la ea [i f\cea un fel
de atelier de scriere creatoare. La un festival de poezie
am [i cunoscut o tîn\r\ poet\, foarte vizibil\ în Germania,
care îi fusese „discipol\”. În America [tiu de o alt\ scriitoare
care face asta, Bernadette Mayer. Am cunoscut acum cî]iva
ani dou\ tinere scriitoare care îi fuseser\ apropiate.

A..C..: {{i ccu pplanurile aastea aa]i iintrat îîn ffacultate cca pprofesoar\?

S.P.: În 1994 sau 1995? Cel mai mult m-a interesat s\ am
timp pentru scris. Profesoratul la facultate era solu]ia cea
mai bun\, pentru c\ ai un program lejer. Dar nu m-am gîndit
cît de mult te consum\ meseria asta [i nu m-am gîndit c\
eu nu voi fi în stare s\ scriu c\r]i atîta timp cît sînt la [coal\,
unde vorbesc despre al]i scriitori, sînt focalizat\ pe asta. În
timpul anului îmi adun îns\ „materialele”.

A..C..: OO îîntrebare dde lla LLumini]a: CCriticii ssînt [[i eei ooameni,
adic\ sscriitori?

S.P.: Lumini]a poate g\si r\spunsul în Lucr\ri îîn vverde, la
pagina 107: „Scrisul, ei da, e unul singur, cum zicea mai ieri
[i Lu Ma,/ scrisul, bunul, e numai unul.” „Lu Ma – Lumini]a
Marcu, scriitoare” (asta zice personajul din subsol, Pitru
Merea!). Criticii sînt [i ei oameni!
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A nul 2007 pare s\ fie prielnic închiderilor de cicluri. Dac\ la noi, evenimentul
editorial cel mai important al anului este Orbitor –– AAripa ddreapt\, în capul
listei v`nz\rilor din lumea larg\ st\ ultimul volum cu magii, vr\jitori & m\turi
zbur\toare din ciclul Harry PPotter.. {i, fiindc\ aten]ia lumii literare de la noi

se îndreapt\ spre C\rt\rescu [i opul s\u, m-am hot\r`t s\ arunc în schimb o privire
peste noul Potter.

Primul meu contact cu lumea lui J. K. Rowling a fost t`rziu [i nepremeditat. Am
citit înt`mpl\tor al treilea volum al ciclului f\r\ s\ am habar c\ toate c\r]ile se
leag\, de fapt, f\r\ s\ pricep mai nimic din carte. Probabil c\ o bun\ parte din
vin\ o are traducerea româneasc\ (publicat\ la editura Egmont), care, nu m\ feresc
s-o spun, e foarte proast\. Am citit toate celelalte volume, inclusiv Deathly HHallows,
în englez\, [i pute]i s\ m\ crede]i pe cuv`nt c\ diferen]a e uria[\. În englez\, bog\]ia
lingvistic\ e uluitoare iar jocurile de cuvinte [i trimiterile livre[ti se g\sesc la tot
pasul. Din volumele precedente îmi amintesc, aleator [i imprecis, c`teva referin]e
deloc „copil\re[ti”: Chretien de Troyes [i romanele sale cavalere[ti, Rabelais
(un personaj gigantic [i nes\]ios fur\ ni[te clopote pe seama c\rora face jocuri
de cuvinte!), Borges (cu a sa gr\din\ cu poteci care se bifurc\), Fowles (unul
din profesorii de la Hogwarts, [coala de magie din Harry Potter, este trimis pe
o insul\ greceasc\ unde se înt`lne[te cu un anume Conchis, ciudat, nu?). Iat\
foarte succint o re]ea intertextual\ destul de bogat\, care nu-i chiar de nasul
oricui. 

Mirarea cea mai mare vine din alt\ parte. Într-o mare
de  fiction care inund\ pia]a de carte anglo-saxon\
an de an, de ce tocmai Harry PPotter a prins [i a avut
succesul uria[ pe care l-a avut? Ce au c\r]ile lui Rowling
în plus fa]\ de ale altora? O vreme am crezut c\ e vorba
de magie, dar [i prin alte romane înt`lnim vr\jitori,
dragoni, secrete [i blesteme. Deci nu poate fi asta. Ca
s\ nu v\ mai plictisesc cu toat\ ancheta mea menit\
s\ elucideze misterul unui succes a[a de r\sun\tor, s\
trecem direct la concluzii. De vin\ e [coala. Da, a]i auzit
bine. Succesul lui Harry PPotter se datoreaz\ faptului
c\ personajul principal al tuturor c\r]ilor nu e, a[a
cum s-ar putea crede, un mic vr\jitor, ci o întreag\ institu]ie
de înv\]\m`nt, Hogwarts. G\sim aici copia la milimetru
a unui întreg sistem educa]ional, cu toate disfunc]ionalit\]ile
[i hibele lui, de la admitere p`n\ la examenele de evaluare,
de la cazarea în c\mine la diferitele materii de studiu. În
primele [ase volume din serie ac]iunea se petrece aproape
exclusiv la [coal\, [i personajele, indiferent prin c`te aventuri
trec între timp, se întorc mereu la „buchia c\r]ii”, la examene
[i la mofturile profesorilor. Din acest motiv, toate romanele
pot fi citite empatic. Înainte de a visa s\ zboare pe m\tur\,
micii ([i mai marii) cititori se identific\ cu personajele care
iau o not\ proast\, care se ceart\ sau se b`rfesc, care s`nt rivali
în tot felul de întreceri sportive (între Quidditch [i fotbal
sau rugby nu e nicio deosebire), care se bat sau care se

îndr\gostesc (exist\ [i mult erotism explicit în romane). Tot ce se petrece într-un sistem
educa]ional c`t de c`t modern se reg\se[te aici, dimpreun\ cu toate rela]iile mai mult
sau mai pu]in colegiale dintre elevi. De[i compara]ia poate p\rea u[or for]at\, J. K.
Rowling face, uneori cu sarcasm extrem, critica unui sistem de înv\]\m`nt preuniversitar,
întocmai dup\ cum un David Lodge rade în romanele sale (Nice WWork, Small WWorld etc.)
sistemul academic anglo-saxon. 

S\ revenim acum [i la ultimul volum al ciclului, Harry PPotter aand tthe ddeathly HHallows.
Dac\ nu punem la socoteal\ primul volum (pe atunci foarte ezitant [i neconving\tor), acest
roman recent ap\rut este cel mai slab din ciclu. În primul r`nd autoarea a renun]at tocmai
la atu-ul ei cel mai important, Hogwarts. Aproape toat\ ac]iunea acestui volum se desf\[oar\
în afara [colii. Mai mult, personajele c\l\toresc enorm, migreaz\ din capitol în capitol cam f\r\
noim\, înc`t aproape ajungi s\ crezi c\ avem de-a face cu un  road novel.

Un alt defect important al acestei c\r]i e rezolvarea extrem de complicat\ a unor fire narative
[i a unor conflicte. Dup\ ce, timp de [ase volume, autoarea a introdus noi [i noi personaje [i
înt`mpl\ri, ajunge acum, la spartul t`rgului, la concluzia c\ mai are nevoie de multe altele pentru
a duce climaxurile narative la bun sf`r[it [i pentru a contura un final plauzibil. E nevoie de mult\
aten]ie [i concentrare pentru a putea urm\ri ac]iunea întortocheat\. 

În cele din urm\, ar mai fi de pomenit c\ ciclul se termin\ bine. În febra mediatic\ ce a precedat
lansarea acestui ultim volum se f\ceau tot soiul de specula]ii cu privire la soarta t`n\rului vr\jitor, [i
nu pu]ini erau aceia care anticipau un final tragic. Nu-i deloc a[a. În  epilog îl reg\sim pe Harry [i pe
prietenii s\i c\s\tori]i [i înconjura]i de prichindei care poart\, simbolic, numele altor personaje (rude
sau prieteni) care au murit de-a lungul celorlalte volume ale ciclului. Nu m\ num\r printre cei care, de
dragul diversit\]ii, sperau într-un final sumbru. O poveste trebuie s\ se încheie cu  happy-end, [i poate
c\ acesta este principalul merit al volumului de fa]\.

P. S. V\ aminti]i desigur emisiunile lui Marian Râlea din anii ’90, în care „Magi” spunea un abracadabra [i
era de ajuns pentru a înveseli o diminea]\ de duminic\. Am redescoperit vraja [i în Harry PPotter, numai c\
aici nu are nicidecum înc\rc\tura pozitiv\ pe care o avea în bl`nda versiune româneasc\, ci este un blestem
r\u de tot. S\ nu zice]i c\ nu v-am spus!

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.

J. K. Rowling, HHaarrrryy PPootttteerr aanndd tthhee
ddeeaatthhllyy HHaalllloowwss, Bloomsbury,
London, 2007, 607 p.
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A tunci cînd, probabil, vei citi aceste rînduri, vor fi trecut deja cîteva luni bune de cînd
ai publicat în Observator ccultural articolul Cum se ascunde literatura sub „fustele
murdare ale istoriei”. Î]i scriu pentru c\, m\rturisesc cu jen\, mi-au r\mas neclare cîteva
afirma]ii ale tale de acolo [i m-a[ bucura dac\ m-ai putea l\muri. }i-a[ fi dat un telefon,

dar nu-]i [tiu num\rul, ]i-a[ fi trimis un  e-mail, dar nu-]i cunosc adresa, ]i-a[ fi scris pe adresa
revistei unde a ap\rut articolul acela, dar aveam oricum obliga]ia s\ umplu un spa]iu aici. A[adar:

Zici acolo, chiar la început: „De un deceniu [i jum\tate ne lament\m c\ nu avem înc\ «marele
roman despre ceau[ism» sau «marele roman al Revolu]iei»”. M-a[ bucura s\ aflu cine sînt cei
în numele c\rora vorbe[ti. Dac\ ]in bine minte, ne cunoa[tem de exact cincisprezece ani [i,
cel pu]in pîn\ în 1995, cînd ne tot intersectam pe holurile facult\]ii, nu ]in minte s\ te fi auzit
vreodat\ lamentîndu-te pe tema asta. E drept c\ nici dup\ aceea, pîn\ de curînd, de[i ]i-am
urm\rit relativ constant apari]iile în presa cultural\. Dac\ mi-a sc\pat vreo lamenta]ie, e numai
vina mea.

Scrii, apoi: „Oricîte contraexemple am invoca, romanul nu poate fi conceput în absen]a
istoriei, fie ea [i imaginar\”. Întrebarea mea este: de ce? Doar pentru c\ preocuparea
pentru istorie nu e vetust\ [i pentru c\ „dinamica apari]iilor editoriale din lumea întreag\”
nu arat\ contrariul? Mi se pare insuficient, cît\ vreme acestea sînt argumente, pe de o parte,
contextuale, pe de alta, permisive. Ele arat\ doar c\, pentru a parafraza afirma]ia ta, romanul
poate fi conceput [i în prezen]a istoriei. De aceea, ]i-a[ r\mîne recunosc\tor dac\ ai intra
în detaliile gîndirii din spatele afirma]iei tale apodictice. 

Pe aceea[i prim\ coloan\ a articolului spui: „Din p\cate, memoria ceau[ismului – cu
deosebire a celui din anii ’80 – nu prea s-a concretizat în romane (...)”. Am aceea[i întrebare:
de ce? De ce „din p\cate”? De ce ar fi fost o fericire ca memoria ceau[ismului s\ se
concretizeze în romane? Ce relevan]\ are tema unei c\r]i pentru valoarea ei literar\?
Sau, dac\ nu valoarea literar\ este avut\ în vedere, atunci ce anume? {i ce altceva
poate face obiectul interesului unui critic literar decît valoarea? De ce ar fi de preferat
un roman despre Ceau[escu în locul unuia despre o veveri]\?

Am dedus, din continuarea articolului t\u, c\ te preocup\ „competitivitatea
literar\ autentic\”. M\rturisesc c\ nu în]eleg ce în]elegi prin asta. Care ar fi acea
competitivitate autentic\, dac\ nu crezi nici în legitimarea prin traduceri, nici în
cea ob]inut\ la festivaluri de prestigiu? Prin ce se exprim\ ea? În plus, dac\ vorbe[ti
despre competitivitate, ar trebui s\ existe [i o competi]ie, nu? Una ale c\rei
rezultate s\ fie cuantificabile. Nu spun c\ n-ar exista, îns\, pîn\ acum, eu n-am
auzit de alte cuantificabile în afara tirajelor [i a încas\rilor de pe urma lor.
Despre asta vorbeai?

Bine, n-am priceput eu multe, inclusiv cum se poate ca traumele individuale
s\ fie  implicit colective, dar n-o s\ m\ opresc la fleacuri ca, de exemplu,

proprietatea termenilor.
Un singur lucru mi-a fost clar din articolul t\u, care pare s\ nu se fi

hot\rît dac\ s\ fie unul de sintez\ sau o analiz\ a ultimului volum din
Orbitor. {i anume c\ literatura român\ actual\ e mai proast\ decît

cinematografia. Am încercat s\ vizualizez, puse în paralel, Teodosie
cel MMic [i A ffost ssau nn-aa ffost, Degete mmici [i Occident (4 lluni, 33 ss\pt\mîni

[i 22 zzile înc\ n-a ap\rut la data cînd scriu articolul \sta), Aripa ddreapt\
[i Moartea ddomnului LL\z\rescu. Mie mi-au ie[it alte rezultate, dar

nu pretind c\ am nici priceperea, nici gustul t\u.
Pentru nedumeriri, A.R.U., cu mul]umiri anticipate.

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.

teatrul
la chineji

Drag` Paul,
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DeLilloLand

cristina 
chevere[an

Don DeLillo,
ZZggoommoottuull aallbb,
Editura Leda,
2006, 344
pagini.
Traduc\tor:
Horia-Florian
Popescu.

nesigurantze
dup` doi ani

maria manolescu

U nul dintre scriitorii care ar merita o serie de autor
plasat\ în prim-planul traducerilor de literatur\
contemporan\ este, f\r\ nici un dubiu, Don DeLillo.
Fiu de imigran]i italieni n\scut în Bronx în 1936, debutant

la treizeci [i cinci de ani, americanul era a[ezat de nimeni altul
dec`t Harold Bloom într-un îndelung-citat cvartet de aur (în
compania lui McCarthy, Pynchon [i Roth). Într-o epoc\ a publicit\]ii
dezl\n]uite [i a vie]ii ca  reality-show, romancierul transformat
în V.I.P. cultural prin scrierile din ultimele trei decenii [i jum\tate
r\m`ne o figur\ retras\ prin compara]ie cu starurile momentului.
Aplaudat de critici, îmbr\]i[at de intelectuali, activi[ti, este]i,
DeLillo pledeaz\ pentru literatur\ ca form\ de rezisten]\ din
margine, ca doz\ necesar\ de independen]\ fa]\ de marile
droguri ale societ\]ii moderne. De[i aclamat ca reprezentant de
frunte al  postmodernismului american, se fere[te [i personal
de etichetele pe care nu înceteaz\ s\ le condamne în scris.

Dac\ p`n\ la înt`lnirea cu o „integral\” Don DeLillo în rom<n\
ar putea s\ mai treac\ un timp, un pas important este f\cut de
editura Leda. Aceasta publica la finele lui 2006 cartea ce l-a impus
definitiv pe autor – Zgomotul aalb. Pentru cei care îl citesc
acum pentru prima oar\, romanul din 1985 are toate [ansele s\
uluiasc\ prin actualitate. În ]es\tura extrem de dens\ se împletesc
temele pe care scriitorul însu[i le enumera drept recurente în
opera sa: „Sentimentul tiparelor secrete din vie]ile noastre.
Un sentiment al ambiguit\]ii. Violen]a vie]ii contemporane
constituie cu siguran]\ un motiv. O percep ca pe un fel de reac]ie
sardonic\ la promisiunea împlinirii consumeriste din America.
Revenim la indivizii incapabili s\ ias\ din camere mici, care
trebuie s\ î[i organizeze disperarea [i singur\tatea, s\ le ofere
un destin, [i sf`r[esc adesea recurg`nd la mijloace violente.
V\d aceast\ disperare pe fundalul pachetelor viu colorate, fericirii
de consum [i fiec\rei promisiuni pe care via]a american\ o 
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M i-a intrat în cap c\ s`nt scriitor. Pute]i s\
r`de]i, [i eu r`d. N-am dec`t 26 de ani, am
publicat un roman de debut, nu prost, dar
nici str\lucit, [i am scris vreo 4 piese, din

care deocamdat\ doar dou\ jucate. Bunica mea crede c\
s`nt secretar\. Vecinii mei cred c\ s`nt [omer\. Prietenul
meu crede c\ s`nt foarte lene[\ [i din ce în ce mai alintat\
[i angoasat\. Eu cred c\ trec printr-o criz\. Am început
s\ scriu acum exact doi ani. Adic\ acum exact acum doi
ani pe vremea asta mi-a venit absolut din senin ideea
c\ vreau s\ las totul balt\ [i „s\ m\ fac scriitor”. Ceea ce
am [i f\cut – vorbesc despre l\sat totul balt\. C`nd am
fost la reziden]a de la Royal Court (despre care am scris
detaliat în num\rul trecut) am avut o zi minunat\ numit\
„London Worlds”. În care noi, cei 12 „interna]ionali”, am
cunoscut 12 tineri scriitori britanici [i ne-am plimbat doi
c`te doi prin Londra c\ut`nd spa]ii c`t mai ciudate [i teatrale.
Mi[to e îns\ c\ la început, ca s\ ne cunoa[tem mai bine,
am scris ni[te întreb\ri pe h`rtiu]\: noi pentru ei [i ei
pentru noi. {i una din întreb\rile „interna]ionale” adresate
prin tragere la sor]i unei tinere scriitoare britanice a fost
„Cum ]i-a îmbun\t\]it scrisul via]a sexual\?”. R\spunsul
ei n-a fost edificator. Întrebarea îns\ m-a pus serios pe
g`nduri. Aici nu mai e de r`s! {i iat\, la doi ani de la revolu]ia
mea personal\, îmi pun aceea[i întrebare [i înc\ multe
multe altele. {i mai ales „ce înseamn\ s\ fii scriitor” [i mai
ales... Ok, acum o s\ fac o list\ cu întreb\rile care m\
fr\m`nt\ de c`nd m-a apucat re-adolescen]a asta literar\.
Dac\ vreun cititor sau scriitor mai mare sau mai mic, mai
luminat sau mai bulversat ca mine vrea s\ profite de
spa]iul meu din num\rul viitor, a[tept orice fel de r\spunsuri
pe adresa mariapursisimplu@yahoo.com. Dac\ nu, o s\
încerc s\ caut singur\ r\spunsurile [i o s\ revin cu ele
peste doi ani. Iat\ întreb\rile: „De ce mama nu ne
înva]\ s\ fim scriitori?”; „De ce depresia de dup\ ce ai
terminat de scris e mai mare dec`t depresia de dinainte
de a începe?”; „De ce uneori nu m\ pot exprima ca lumea

– vezi întrebarea anterioar\ – cu toate c\ se presupune
c\ ar trebui s\ o fac?”; „De ce se presupune c\ scriitorii
beau mult\ cafea [i oare mai pot fi scriitor dac\ trec pe
ceai?”; „Cine e scriitorul meu preferat?”; „De ce nu primesc
din senin o mo[tenire ca s\ pot s\ scriu lini[tit\?”; „De ce
nu s`nt niciodat\ lini[tit\ [i de ce cred c\ n-a[ fi lini[tit\
nici dac\ a[ primi o mo[tenire?”; „De ce scriu?”; „De ce
nu pot s\ fac absolut tot ce-mi trece prin cap, oric`t de
ilegal [i imoral, cu scuza c\ m\ documentez?”; „De ce
fumez at`t?”; „De ce s`nt a[a disperat\ s\ «confirm»?”;
„C`t exact trebuie s\ scrie un scriitor ca s\ fie un scriitor?”;
„De ce scriu?”; „S`nt nebun\?”; „Virginia Woolf era maniaco-
depresiv\ fiindc\ era scriitoare sau invers?”; „Po]i s\ scrii
dac\ nu e[ti maniaco-depresiv?”; „Po]i s\ fii fericit dac\
e[ti maniaco-depresiv?”;  „Po]i s\ scrii [i s\ fii fericit în
acela[i timp?”; „Pentru cine scriu?”; „Care e leg\tura dintre
scris [i stratul de ozon în afar\ de h`rtie [i Angels iin
America?”; „Ar trebui s\-i spun bunicii mele c\ scriu
sau e mai bine pentru ea s\ [tie c\ s`nt secretar\?”;
„Mai bine pentru ea înseamn\ [i mai bine pentru mine?”,
[i dac\ nu, „Mai r\u pentru mine înseamn\ mai r\u pentru
scrisul meu?”, [i dac\ da, „E mai bine s\ m\ fac secretar\?”;
„Ar trebui s\ scriu regulat?”; „Ce relevan]\ are întrebarea
anterioar\?”; „Se poate tr\i din scris în România?”, [i dac\
da, „Cum?”, [i dac\ nu, „Conteaz\?”; „Cine hot\r\[te dac\
e[ti scriitor sau nu?”; „Oare o s\ am copii?”; „Dac\ o s\
am copii, oare o s\ scriu c\r]i pentru copii?”; „Scriitorul
trebuie s\ educe?”; „Cine îl educ\ pe scriitor?”; „Omul
sau opera?”; „Cronicarul sau babi]a?”; „Caragiale sau
Ionescu?”; „Exerci]iile fizice îmbun\t\]esc capacitatea
de concentrare a scriitorului?” [i lista r\m`ne deschis\.

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.

face zi de zi, clip\ de clip\, oriunde ai merge...i”    

Dac\ acum dou\zeci de ani toate acestea p\reau a caracteriza
cu prec\dere lumea de peste Ocean, ast\zi vor suna cunoscut
unui num\r tot mai mare de cititori. DeLillo vorbe[te despre
zgomotul de fond, aparent monoton dar acaparant, hipnotizant,
terifiant al universului de cli[ee ce ne guverneaz\, ajung`nd s\
ne defineasc\. Romanul în trei p\r]i (Unde [i radia]ii, Evenimentul
toxic aeropurtat [i  Dylarama) are un nucleu nea[teptat: moartea.
Lent\ sau subit\, insidioas\, omniprezent\, ea st\ la p`nd\ pe
rafturile de supermarket, în s\lile de clas\, în sufrageriile sc\ldate
în lumina alb\struie a televizorului. Este cea care îl a[teapt\
neclintit\, mai credincioas\ ca orice femeie, pe Jack Gladney,
protagonist al c\r]ii [i al mai multor mariaje, fondatorul unei
catedre de hitlerologie în spatele c\reia î[i poate ascunde propriile
temeri [i frustr\ri.  

Întreaga ac]iune se concentreaz\ pe ironia unei existen]e în
a[teptarea sf`r[itului, „mobilat\” de oameni [i obiecte greu de
diferen]iat. Senza]ia general\ este cea a dizolv\rii în grup, a
anihil\rii logicii individuale de c\tre isteria de mas\, a ced\rii
în fa]a obsesiilor c\rora li se sacrific\ cariera, familia, normalitatea.
C`nd visul american devine co[mar, se instaleaz\ paranoia [i
entropia (concept drag prozatorilor preocupa]i de sistem). Haosul
are de-a face îndeaproape cu delirul tehnologic al contemporaneit\]ii,
cu terorismul surogatelor de fericire, cu subversiunile, dedubl\rile,
simul\rile, dezastrele cotidiene. DeLillo sparge balonul festiv al
unei culturi populare agresive, ce transform\ g`ndirea [i
tr\irea autentice în semi-preparate congelate.

Este o lume a întreb\rilor f\r\ r\spuns clar, a lipsei de direc]ie
precis\. Dialogurile [i ac]iunea c\r]ii se deruleaz\ întocmai. În
pasaje [i schimburi de replici memorabile autorul supune realitatea
unui tir sus]inut, interog`nd, pun`nd la îndoial\ axiome adeseori
ridicole ale prezentului, detabuiz`nd [i provoc`nd. Medit`nd
asupra mor]ii, DeLillo sculpteaz\ fraze de o simplitate dezarmant\,
construie[te apocalipticul cu umor negru de spectator dezabuzat
al conspira]iilor [i malforma]iilor cotidianului. „Nimic în lumea
lui DeLillo nu este înt`mpl\tor, nimic lipsit de sensuri oculte.
For]e malefice înconjoar\ artefactele str\lucitoare, de plastic.
Chitan]e, declara]ii bancare, m\rci de ma[ini se recit\ precum
mantrele, tabloidele se citesc ca fragmente dintr-o  Carte aa
Mor]ilor american\; televiziunea este consultat\ ca un oracol 
mistic ii”.  Pentru a traversa un imediat dezbr\cat de iluzii, pentru
a descoperi un antidot al încremenirii în suficien]\, un
asurzitor ]ip\t de avertizare, asculta]i Zgomotul aalb. Sau, mai
bine, citi]i-l.

_________
i „Matters of Fact and Fiction”. Interviu realizat de Anthony DeCurtis,

Rolling Stone, 17 noiembrie 1988.
ii Pico Iyer – „A Connoisseur of Fear”, Partisan Review, 53/1986.

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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deile feministe nu se bucur\ de prea mult\ trecere în lumea
cultural\ [i universitar\ româneasc\; rareori se dezbat
teme din aceast\ sfer\ [i la fel de rar au vreun ecou c\r]ile
din acest domeniu. Studiile de profil sînt pu]ine, iar critica

literar\ feminist\ pare doar un exotism straniu, un fel de moft
academic de împrumut, cu care putem s\ ne juc\m la cîte un

curs op]ional sau în cîte o discu]ie elevat\, cu binevenite
nuan]e ironice. {ti]i genul. Activismul în domeniu, atît cît este, are

ecouri reduse, din care nu se aud prea multe despre succesele sale.
Aproximînd, a[ spune c\ feminismul e privit, de foarte multe ori, ca

un amestec de ridicol, comp\timire [i jen\. F\r\ ca mi[carea s\-[i fi
consumat poten]ialul pe teritoriul românesc – ca [i corectitudinea

politic\, de care nu e complet str\in\, dar cu care nici nu se
confund\ – la noi au ajuns doar criticile  post festum, care, în acest

context, aduc cu un soi de paratext inexplicabil, dat fiind c\ societatea
româneasc\ nu s-a lovit prea des [i frontal de problema emancip\rii

feminine. Cît s-a produs, destul de superficial, aceasta s-a desf\[urat mai
degrab\ discret, f\r\ manifeste, valuri sau texte programatice (chiar dac\

un editor binevoitor încearc\ s\ recupereze ceva ce aduce cu protoistoria
subiectului; probabil c\ [tie mai bine decît mine c\ textele de la 1800 [i ceva

nu prea intr\ în aceast\ discu]ie).
Ca s\ ne amuze sau s\ ne indigneze ideea de feminism n-ar strica o mic\

practic\, fie [i livresc\, în domeniu. Dar traducerile sînt pu]ine. De fapt, singura
colec]ie de acest fel este „Studii de gen”, de la Polirom, [i nu e, nici ea, chiar complet\.

Femeia eeunuc a ap\rut la Editura Curtea Veche, hors collection, [i nu e înso]it\ de
nicio prefa]\ de elucidare; în aceste condi]ii, e destul de u[or s\ treac\ neobservat\.

Mai mult, dac\ ar c\dea în mîinile cuiva care cunoa[te feminismul doar din ce-i spune
bunul sim] [i practica social\, cartea ar trece drept o sum\ de exager\ri [i abuzuri, o

scriere resentimentar\ (cf. Bloom) cu accente absurde. Pentru o receptare mai just\ este
nevoie de o contextualizare privind al doilea val feminist, r\zboaiele sexului în feminism

[i obi[nuin]a cu supralicit\rile practicate uneori de minorit\]i pentru ob]inerea unor drepturi.
Un mesaj similar, dar cu mai pu]in\ b\taie de cap, aduce Gender TTrouble, al lui Judith Butler,

tradus [i la noi în 2000; în plus, acesta are avantajul c\ dep\[e[te ([i explic\) disputele din primii
ani de insurec]ie feminist\. Femeia eeunuc a ap\rut în 1970, în plinul acestei insurec]ii, [i se

spune c\ a f\cut mare vîlv\; c\ era citit\ pe ascuns [i aruncat\ în capul so]ilor asupritori1. 
Teribilismul c\r]ii este dublu orientat: o dat\ fa]\ de societate în general, care a reu[it s\ anihileze

energia feminin\, s-o dreseze [i s-o modeleze dup\ necesit\]ile sale; [i fa]\ de feministele din categoria
Andrea Dworkin, care militau împotriva pornografiei, considerat\ o practic\ de înjosire a femeii. Dac\

v\ aminti]i de Kathy Acker (Noua lliteratur\, num\rul 3), ve]i anticipa, probabil, c\ Germaine Greer se
preocup\ de eliberarea sexual\ a femeii prin recuperarea instinctualit\]ii pure, dincolo de toate cli[eele

\ a[ez la o mas\, comand o cafea [i, gata, seara de-acum am f\cut-o diminea]\. Dac\
întîrzii înseamn\ c\ nimic nu s-a schimbat, te a[tept [i cuvintele se vor a[eza între noi ca ni[te
pisici enorme [i blînde:

- Ce-ai mai scris? Ce mai faci? E[ti bine? 
În timpul `n care ne-am pierdut unul de altul, am f\cut o gr\mad\ de lucruri: am v\zut filme, am citit,

a vorbit gura f\r\ mine într-un fel atît de amuzant [i am tot tras de carapacea în care m-ai l\sat. N-a
pocnit, dar fisurile au crescut în fiecare zi, întîi cît un bob de orez, dup\ aia cît un ochi de Bill (cel mai mare
[i mai negru cîine de pe P\mînt). Pot s\-mi mi[c mîinile [i s\ gesticulez, dar nu v\d nimic. Poate de aia m-ai
întrebat, a[a, din senin: 

- Ce crezi c\ viseaz\ orbii?
N-am [tiut s\-]i r\spund. Întunericul b\ltea între noi, fusese o zi din aia lung\ cînd ne l\saser\m pe scaunele

butuc\noase de la o cîrcium\ din cartier. Nu mai voiam s\ plec\m de fric\ s\ nu stric\m toat\ ordinea aia
tîmpit\: ni[te oameni de 30 [i ceva de ani, care se întorc acas\ mul]umi]i [i cu bur]ile pline, dup\ ce au luat
cina în ora[. O sear\ lung\ [i agreabil\, nu? Mai tr\geam dup\ noi o revist\ mi[to, ni[te triste]i [i multe
bilete de avion. Habar n-am ce destina]ie venise la rînd. 

Oamenii cunoscu]i î[i doresc tot felul de lucruri, îmi arat\ pliante cu locuri pe unde vor s\ ajung\. Dau
din cap [i le spun c\-i invidiez pentru luminile alea verzi din nu [tiu ce fiord îndep\rtat. „Vîn\toarea boreal\”,
a[a se nume[te cea mai „poetic\” dintre excursiile posibile. Parc\ cineva se joac\ cu un laser pe cer, ne
trimite semnale luminoase, confuze. 

- Trebuie s\ ajunge]i neap\rat acolo s\ vede]i ce b\znesc astrele, ce ne a[teapt\ dup\ m\rea]a proiec]ie,
dac\ ne vom pierde lini[tea exact ca-n  Caché-ul lui Haneke! Treptat, f\r\ s\ ne d\m prea bine seama, cînd ne
cuib\riser\m în pieile noastre, ni se va reevalua situa]ia. Metodic, dup\ ni[te indici statistici foarte clari. Vom
min]i în prim\ faz\, cum c\ avem acte, cu tot cu domiciliu stabil sau viz\ de flotant. Spaima ne va ie[i prin
piele, mirositoare [i tr\d\toare, iar noi, cei mai buni dintre cet\]enii acestei vîrste, vom fi invita]i s\ eliber\m
locul. Al]ii la rînd... „V\ mul]umim pentru în]elegere”! 

Traversez la Roman\, de fapt nu m\ mi[c, m-am a[ezat în poza f\cut\ de M. la Ljubljana (printre alte [ase
fete care stau aliniate la un semafor). Nu se cunosc, dar a[teptarea a creat între ele o complicitate atît de
mi[to. El nu e aici s\ m\ vad\, probabil vorbe[te extrem de serios la telefon [i merge repede [i ap\sat. O mie
de ture pe zi [i parchetul scîr]îie, se toce[te de la drumurile astea dezordonate, nervoase.

Culorile s-au schimbat, ro[uverdero[uverde de nu [tiu cîte ori, [i încerc s\-mi reglez respira]ia, s\ m\
ag\] de o po[et\ [icoas\ [i, gata, s\ trec odat\ nenorocita asta de strad\. Dup\ aia va veni alt semafor, alt\
bucl\ de timp v\ruit [i nelocuit. 

Doar la asta m\ pot gîndi cînd îmi flutur fusta mov, cu paiete, pe cel mai frumos [i mai aglomerat bulevard. 

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 First Novel
Festival. 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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pe care i le-a pus în cîrc\ via]a social\. Într-un interviu în New
York TTimes de dup\ apari]ia c\r]ii, Greer pledeaz\ pentru
via]a de  groupie ca model de dezinhibare [i renun]are la
posesivitate [i monogamie. Libertinismul autoarei st\ ca
m\rturie c\, da, se poate, de[i nu cred c\ asta înseamn\
ceva. Dac\ e o via]\ tr\it\ demonstrativ, e cu atît mai r\u,
a[ zice. În fine, dincolo de via]a agitat\ a autoarei,
ideea c\r]ii este c\ imaginea femeii în civiliza]ie este
produsul urii b\rba]ilor [i a fost supus\ unei mutil\ri
multiple din care a înv\]at s\ se urasc\ pe sine. Dac\
trecem peste exager\rile ce ]in de context, ideea, de
fapt (reluat\ [i de Butler, într-o form\ mai sustenabil\),
c\ genul este constituit prin practic\ social\ [i cultural\,
[i nu „de la natur\”, este legitim\. Mai ales cînd în acest
scop sînt citate opuri dintre cele mai diverse, de la
tratate de anatomie din secolul 17, pîn\ la poeme de
Blake, fraze din Malinovski, sfaturi din ghiduri de
dating [i romane siropoase. Diversitatea bibliografic\
este un argument paradoxal al acestei c\r]i-(aproape)
manifest. {i nu e singurul. Meritul cel mai mare al
c\r]ii este c\, inclusiv prin exager\rile pe care le
con]ine, dar [i prin referin]ele variate, provoac\ la
reconsiderarea ideii de feminitate, a[a cum arat\ ea
în cultura secolelor, pe plan sexual, social, profesional,
conjugal [i individual. Nu pentru acuze [i pentru
inventarea de disconforturi, sau pentru argumentul
autoarei c\ „domesticirea” libidoului a dus la sc\derea
autonomiei sexuale [i politice a femeii, ci mai degrab\
pentru c\, genul fiind, într-adev\r, subiect al uzului
social frecvent, construc]iile legate de el merit\,
din cînd în cînd, o reexaminare. {i cred c\ cea mai
bun\ este cea individual\, departe de generaliz\ri
[i colectiviz\ri.

Femeia eeunuc nu e deloc o colec]ie de argumente
pentru ridiculizarea feminismului, chiar dac\ nici
capodoper\ a logicii [i a argumenta]iei nu este. Printre
exager\rile inerente epocii se g\sesc destule pasaje
care pot s\ solicite aten]ia unui cititor cu un grad minim
de empatie. De pild\: „Vîlva care se face în jurul ciudatelor
consecin]e impalpabile ale vasectomiei asupra psihicului
b\rba]ilor provine din acest etern falocentrism: cei care
au conceput pilula s-au preocupat atît de pu]in de psihicul
femeii, încît abia dup\ ani buni s-a descoperit c\ din trei
femei care folosesc pilula, una are o depresie cronic\”. 

Dup\ aproape 30 de ani, Germaine Greer revine, în 1999,
cu The WWhole WWoman, pe care o prezint\ drept „cartea pe
care a spus c\ n-o va scrie niciodat\”. Din cîteva reac]ii în]eleg
c\ era mai bine, într-adev\r, s\ n-o fi scris. M\ întreb îns\ dac\,
de dragul coeren]ei, ne putem a[tepta la o traducere. Una,
eventual, dotat\ cu un minim aparat critic.

_________
1 www.salon.com, 22.06.1999

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

SS o]ii Machidonu erau îndr\gosti]i de autentic, indiferent în ce form\ ar fi venit el. Le pl\ceau muzica
autentic\, mînc\rurile autentice, ]es\turile autentice, oalele autentice, casele autentice, tr\irile autentice,
obiceiurile autentice. Casa lor era un autentic bazar de obiecte, de la idoli africani cump\ra]i de la
africani autentici pîn\ la CD-uri cu muzic\ l\ut\reasc\ sau peruan\, achizi]ionate [i ele de la l\utari [i

peruani autentici.
Într-un an, în concediu, cei doi so]i se hot\rîr\, prad\ unui impuls, s\ renun]e la destina]iile mai exotice [i s\

exploreze satele izolate din creierii mun]ilor Apuseni, unde [tiau c\ trebuie s\ fi rezistat ultimele urme ale tradi]iilor
române[ti. Au plecat în miez de var\, cu  jeep-ul lor negru [i solid [i cîndva, pe înserat, ajun[i într-un sat 

într-adev\r uitat de lume – dar, din nefericire, electrificat –, s-au oprit în fa]a unei case mai ar\toase, cu o poart\ de
lemn sculptat, care îi f\cu s\ ofteze de pl\cere. Coborîr\ din ma[in\, intrar\ în curte pe porti]\ [i în clipa urm\toare

un z\vod se repezi la picioarele lor, l\trînd gros [i des. 
— }îb\, Haiduc! se auzi o voce de femeie din pragul casei de bîrne, acoperit\ cu [indril\.
Cîinele se retrase, destul de circumspect, iar cei doi se apropiar\ de posesoarea vocii – la fel de circumspect\.

Pantalonii de trening ai ]\r\ncii, cu inscrip]ia „Adidas”, ca [i [lapii turce[ti cu care era înc\l]at\ [i tricoul gros, cenu[iu,
de bumbac, îi f\cur\ pe cei doi s\ tresar\. Se privir\ [i în\l]ar\ din umeri. Asta e, ce s\-i faci. Doamna Machidonu îl
înghionti u[or pe so].

— Bun\ zîua la dumneavoastr\, începu domnul Machidonu.
— Bun\ zîua, r\spunse femeia, m\surîndu-i pe cei doi din cre[tet pîn\-n t\lpi.
— Uite care-i treaba, doamn\ drag\: noi sîntem turi[ti [i vrem s\ vedem satele autentice române[ti. Ne-a spus cineva

c\ aici am putea s\ g\sim gazd\ peste noapte [i am vrea, dac\ nu v-o fi cu sup\rare, s\ ne da]i [i nou\ o lai]\ pe care s\
dormim, începu s\ turuie domnul.

— V\ dau, zise cam cu îndoial\ femeia. Da’ n-ave]i grij\, c\ nu v\ culc eu pe lai]\. Avem o dormez\ tare fain\! {i de
unde zice]i c\ veni]i?

— De la Bucure[ti, r\spunse doamna Machidonu.
— {i ce mai e pe-acolo? V\d c\ tot se ceart\ domnii de la Parlament.
— Da, tot se ceart\, m\tu[\, ce s\-i faci? r\spunse domnul Machidonu, f\cîndu-i cu ochiul nevestei sale.
— Da’ pofti]i în cas\, c\ doar nu v-oi ]ine în picioare! s\ri femeia. Be]i o cafea?
— D-da, r\spunser\ cei doi.
Intrar\ în cas\ [i aruncar\ o privire în jur. Sufrageria era înc\rcat\ cu o mobil\ din lemn sculptat, de fabric\, iar

sticla unei vitrine înc\rcate cu bibelouri lucea în b\taia soarelui. Pe jos, un covor verde, gros de trei degete, le în\bu[ea
pa[ii.

— V\ place? întreb\ femeia, prinzîndu-le privirea aplecat\ spre covor. L-am luat de la turci. {i aia – ar\t\ ea spre o
carpet\ cu „Cina cea de tain\” atîrnat\ pe perete – e de la unguri.

— {i ceva velin]e, covoare ]esute în cas\ n-ave]i? întreb\ doamna Machidonu.
— Da’ cine mai st\ s\ ]eas\, doamn\? se mir\ femeia. Pe-\sta l-am luat ieftin... Fug s\ fac cafeaua. Vre]i un strop

de  whisky?
— Horinc\ ave]i? îndr\zni, plin de speran]\, domnul Machidonu.
— Horinc\ n-avem, c\ nu s-au f\cut prunele. Dar a adus b\iatul meu  whisky din Italia. E bun... Ei, na, c\ vine [i

omu’ meu, tres\ri femeia. I-am auzit ma[ina în drum.
— Ma[ina?
— Tot de la Petric\. B\iatul meu, preciz\ femeia. E una de-aia, patru-ori-patru ori cum i-o zîce, c\ altfel cum s\

umbli pe drumurile noastre?
— Da’ ave]i [i c\ru]\, nu?
— Nu mai avem, domnule drag\, c\-i scump s\ ]ii cai. Ne-am luat o remorc\ pentru lemne, c-aici avem ni[te

ierni cum n-a]i v\zut ’mneavoastr\ în Bucure[ti! La anu’ ne-apuc\m [i de casa nou\, c\ nu mai putem sta în
d\r\p\n\tura asta. Ne punem [i central\ termic\... No, uite c\ vine [i omu’ meu!

În cas\ intr\ un b\rbat înalt, în blugi, bocanci de piele [i cu un tricou negru pe care scria „Kill ’em all!”
— Bun\ sara, spuse b\rbatul.
— Bun\, r\spunser\ timid so]ii Machidonu.
Dinspre vitrina cu bibelouri se auzi un piuit intermitent. Gazda se îndrept\ într-acolo [i culese de lîng\ o

balerin\ un telefon celular Motorola.
— Fiu-meu, din Genoa, explic\ el.

*   *   *
Un pic mai tîrziu, în timp ce ascultau la CD-player-ul gazdelor ni[te melodii de inim\ albastr\ cu Irina

Loghin, so]ii Machidonu î[i f\cur\ curaj [i întrebar\:
— Mai ave]i pe-aici pe cineva care s\ ]eas\ în cas\? Se mai merge la coas\? La hor\?
— P\i, la coas\ [i la hor\ nu prea, r\spunse b\rbatul. C\ to]i, fl\c\ii [i fetele, îs pleca]i în Italia, la

munc\. Da’-i bine [i-a[a. M\ gîndeam c\ la anul s\ m\ duc [i eu dup\ fiu-meu. Numa’ cum s-o las pe Ana
a[a, singur\? {i de ]esut ori alte din astea...

— Dar \la, Profesoru’? interveni femeia.
— A[a, s\ri b\rbatul, c\ mi-o fugit din minte! E unul la noi care-a venit de la ora[. |sta umbl\

îmbr\cat în c\me[oaie [i cu o p\l\rie ca la mo[u-meu pe cap [i, cît st\ prin sat, îl mai auzi cum
cînt\ din ni[te fluiere. Face [i oale de p\mînt, din alea b\trîne[ti. Îi ies cam strîmbe, dar dac\-i place

omului... Vre]i s\ v\ duc la el? Dac\ n-o fi coborît la ora[...
Nu, nu coborîse. Cînd ajunser\ în fa]a casei profesorului, îl z\rir\ treb\luind prin curte, pe

lîng\ o c\ru]\, cu c\me[oaia, cu p\l\ria – exact a[a cum le spusese so]ul gazdei lor.
Profesoru’ în\l]\ capul, miji ochii [i apoi zîmbi larg.

— Domnu’ Machidonu! {i doamna! exclam\ el.
— Dom’ Mitrache! sc\p\ surprins domnu’ Machidonu.

*   *   *
Anul urm\tor so]ii Machidonu [i-au f\cut concediul undeva în Malaysia. Am auzit

c\ s-au întors foarte încînta]i.

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\\,,
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Drag\ ....,
Cum în ultima perioad\ lucrez la o carte despre dictatori, în

colaborare cu cî]iva amici, iat\ un document inedit peste care am
dat absolut din întîmplare. Este practic o scrisoare/raport în leg\tur\
cu editarea unei biografii a lui Stalin în limba urdu, una dintre cele
mai vechi limbi din familia limbilor indo-iraniene. Cum nu am carac-
terele acestei limbi, voi folosi ni[te simboluri aleatorii pentru a repro-
duce cuvintele de referin]\ din aceast\ limb\ care sînt în acest docu-
ment. În cazul dat, important e sensul [i ironia acestui document, dac\
ne gîndim c\ asta se întîmpla în martie 1953, anul mor]ii lui Stalin. 

„C\tre Comitetul Central al PCUS,
C\tre sectorul editorial, în aten]ia tovar\[ului Fomicev V.S.

Conform sesiz\rii primite, am verificat corectitudinea transcrierii
cuvîntului „Vissarionovici" din edi]ia c\r]ii SScurt\ bbiografie aa llui IIosif
Vissarionovici SStalin în limba urdu. Într-adev\r, s-a dovedit, a[a cum scrie
tov. Barannikov, c\ cuvîntul  „Vissarionovici” este scris atît pe coperta, cît
[i pe cotorul c\r]ii f\r\ a doua liter\ „*” , adic\ a[a: #### (în urdu n.tr.) / dar
cu ad\ugarea semnului „zkr”/ #, iar în interiorul c\r]ii este scris cu dou\ litere
„*” , adic\ a[a : ##### (în urdu n.tr) / dar f\r\ ad\ugarea semnului „zkr” / #. 

În concluzie, speciali[tii no[tri au confirmat c\ ambele variante ale tran-
scrierii cuvîntului  „Vissarionovici” sînt absolut corecte [i nu con]in gre[eli.
Îns\ tovar\[ii care au lucrat la carte, ar fi trebuit ca în interesul uniformit\]ii s\
se opreasc\ asupra uneia din cele dou\ variante. 

A face corectura în acest moment este imposibil pentru c\ întreg tira-
jul este editat.

Directorul redac]iei irano-arabe a Editurii „Literatura în limbi str\ine”
V.Tagiuev  
din 20.03.53

Documentul mi-a adus aminte de o fraz\ celebr\ atribuit\ lui Stalin care a
f\cut mare carier\ în anii 1980-1990 [i care spunea în stilul inconfundabil al lui Iosif
Vissarionovici: Exist\ omul - exist\ problema, nu mai exist\ omul - nu mai exist\
problema. Logic\ simpl\, perfect\ [i foarte eficient\. Îns\ culmea ironiei e faptul c\
aceast\ fraz\ nu apar]ine lui Stalin, ci unui scriitor care a luat premiul „I.V. Stalin” [i e
cunoscut mai ales cu romanul Copiii AArbatului, roman marcant al perioadei  perestroi-
ka.. Fraza este o inven]ie pur livreasc\, creat\ pe calapodul [i logica stalinist\, care a
intrat în folclorul sovietic la categoria „gr\it-a Stalin”. Acest lucru mi-a înt\rit înc\
odat\ convingerea c\ le atribuim personalit\]ilor care au acumulat o aur\ neagr\ [i
titulatura de dictatori cuvinte [i fapte care nu le-au apar]inut niciodat\. Nu spun aces-
te lucruri pentru a-i „ap\ra”, Doamne fere[te, ci doar sus]in c\ exist\ o ma[in\rie [i o
armat\ de intelectuali care au produs la timpul lor o „produc]ie cultural\” care le-a
între]inut aura fascinant\ a puterii, a[a cum dup\ plecarea lor au produs pentru a le
între]ine aura la fel de fascinant\ a urii. Ambele filiere de produc]ie cultural\, excesiv
laudativ\, sau excesiv negativ\, produc în definitiv acela[i sens. Acest lucru mi se pare
mult mai periculos [i îngrijor\tor. Realitatea ne arat\ c\ Stalin ne-a p\r\sit ([i aici
Ceau[escu ne-a p\r\sit [i a fost p\r\sit) pe cînd noi avem tenta]ia de a-l repeta [i repro-
duce la nesfîr[it sub diverse forme...

„|
deea care str\bate opera lui Lacan este c\ aparen]ele s`nt în[el\toare”1. Iat\ o mare descoperire, at`t
pentru autorul acestei afirma]ii c`t [i, evident, pentru Lacan însu[i. {i totu[i, oare trebuie s\ fii Lacan
ca s\-]i dai seama c\ aparen]ele s`nt în[el\toare? At`tea sofistic\rii [i jocuri stilistice, at`]ia ani de
seminarii [i cure didactice, at`tea b\t\lii pentru ob]inerea recunoa[terii din partea institu]iilor

psihanalitice, doar ca s\ ajungi la aceast\ pur\ banalitate? Nu cumva teoria lacanian\ despre aparen]\
e ceva mai complex\, iar descoperirea lui Evans – pu]in cam imprecis\?

Aparen]ele în[al\. Fie. Dar dac\ a[a stau lucrurile, în c`te feluri în[al\? Ce în[al\? De ce în[al\ [i p`n\
c`nd în[al\? E oare vorba aici de vechea distinc]ie dintre aparen]\ [i esen]\? Pentru Dylan Evans, r\spunsul
e limpede: aceast\ idee „lacanian\” este „legat\ de opozi]ia filosofic\ clasic\ dintre aparen]\ [i esen]\”2.
Pentru orice lacanian, în schimb, aceast\ afirma]ie e pur [i simplu calomnie3. Ea se bazeaz\ pe o distinc]ie
pe care teoria lacanian\ nu înceteaz\ s\ o pun\ în chestiune [i s\ o deconstruiasc\. Mai mult, în cele
din urm\, „aparen]a” pare s\ se afle, la psihanalistul francez, în direct\ continuitate cu simbolicul [i
adev\rul [i nicidecum într-o simpl\ opozi]ie cu ele.

S\ încerc\m s\ schi]\m pu]in direc]iile în care distinc]ia metafizic\ aparen]\-esen]\ începe s\ o
ia razna la Lacan. O prim\ direc]ie, s\-i spunem quasi-hegelian\, este tematizat\ în  Seminarul XXI, prin
parabola celor doi pictori, Zeuxis [i Parrhasios. Ace[ti pictori s-au provocat la un concurs de  trompe-
l’oeil. Zeuxis a desenat ni[te struguri, iar iluzia a fost at`t de perfect\ înc`t p\s\rile s-au aruncat asupra
tabloului, p\c\lite de asem\narea cu ni[te struguri reali. 

Ceea ce nu înseamn\ c\ strugurii picta]i de Zeuxis erau copia fidel\ a strugurilor „reali”, a[a
cum îi vedem noi: „dac\ strugurii ar fi fost desena]i astfel, e pu]in probabil c\ p\s\rile s-ar fi în[elat...
Trebuie s\ fie vorba de ceva mult mai redus la un semn în ceea ce, pentru p\s\ri, constituie prada-
struguri”4. C`t îl prive[te pe Parrhasios, el a desenat pe perete o cortin\ at`t de „real\”, înc`t l-a
f\cut pe Zeuxis s\ exclame: haide, Parrhasios, d\ la o parte cortina [i arat\-ne ce-ai desenat. Dac\,
în primul caz, efectul aparen]ei const\ în a lua desenul drept lucru real, în cazul al doilea, efectul
aparen]ei const\ în a crea iluzia c\ în spatele ei se afl\ altceva: aici efectul aparen]ei este tocmai
cel de a produce iluzia esen]ei – un alt fel de a spune c\ esen]a nu este dec`t non-identitatea
cu sine a aparen]ei sau, în termeni hegelieni, suprasensibilul nu este dec`t fenomenul ca
fenomen. Nu înt`mpl\tor, prima aparen]\ are efect asupra animalului, iar cea de-a doua asupra
omului: în cel de-al doilea caz, aparen]a se dedubleaz\, fiind vorba, practic, de o aparen]\
de aparen]\. Tocmai aceast\ dedublare îi este inaccesibil\ animalului. 

S\ o lu\m din alt\ perspectiv\: „animalul e capabil s\ se prefac\. Dar animalul nu se
preface c\ se preface. El nu las\ urme a c\ror în[el\torie ar consta în a fi luate drept false,
fiind adev\rate... Cu at`t mai mult, el nu î[i [terge urma, ceea ce ar însemna deja pentru el
s\ se constituie în subiect al semnificantului”5. Diferen]a dintre animal [i om const\, prin
urmare, în aceast\ pliere pe sine a aparen]ei: nu este vorba de o simpl\ trecere de la fals
la adev\rat, ci, mai degrab\, de o repeti]ie a falsului, a simul\rii [i a aparen]ei, repeti]ie
prin care abia se ob]ine ceva de ordinul adev\rului. În al]i termeni, aparen]a imediat\,
specific\ animalului, ]ine de ordinul semnului, în timp ce aparen]a dedublat\, specific\
omului, ]ine de ordinul semnificantului.

Cealalt\ direc]ie în care simpla opozi]ie metafizic\ aparen]\-esen]\ este tulburat\
de Lacan ar putea fi numit\ quasi-marxist\6. Mai exact, în acest context, vechea distinc]ie
dintre aparen]\ [i esen]\ este deplasat\ în interiorul aparen]ei înse[i [i se traduce
într-o departajare între modul în care ni se pare c\ ni se par lucrurile [i modul în care
ele ni se par cu adev\rat. Cea mai simpl\ cale de a exemplifica aceast\ opozi]ie
ce]oas\ la prima vedere e cu ajutorul categoriei marxiste de feti[ al m\rfii: atunci c`nd
Marx analizeaz\ aceast\ aparen]\ obiectiv\ [i necesar\ care este feti[ul m\rfii el nu-i
repro[eaz\ individului burghez naivitatea credin]elor sale – [i anume c\ ar considera
marfa un obiect magic c`nd, de fapt, ea nu e dec`t expresia reificat\ a rela]iilor de
produc]ie; critica marxist\ e ceva mai sofisticat\: „]i se pare c\ marfa î]i apare ca o simpl\
expresie a rela]iilor de produc]ie, c`nd, de fapt, prin practica ta [i participarea ta în
schimbul social, dai dovada c\ marfa î]i apare cu adev\rat ca un obiect înzestrat cu
propriet\]i magice”. Pe scurt, departajarea nu mai trece aici între aparen]\ [i esen]\,
ci între dou\ feluri de aparen]\; ea nu denot\ o scindare a subiectului între credin]a
sa [i adev\rul obiectiv, ci între credin]a subiectului – cinic\ [i lucid\ cel mai adesea –
[i practica sa prin care particip\ înc\ spontan la o lume vr\jit\ de misterul m\rfii. Iar
acest spa]iu al aparen]ei necesare, acest prag de indiscernabilitate dintre subiectiv [i
obiectiv este ceea ce în psihanaliz\ se nume[te fantasm\. Altfel spus, incon[tientul
desemneaz\ „modul în care lucrurile ni se par nou\ cu adev\rat, dincolo de aparen]a
lor con[tient\” 7.

Cam astea ar fi dou\ dintre modurile în care distinc]ia clasic\ dintre aparen]\ [i
esen]\ este restructurat\ în psihanaliza lacanian\. Dar, dac\ vrem s\ nu ne doar\ capul,
putem spune, direct, ca Dylan Evans, c\ aparen]ele în[al\. Cu condi]ia s\ ad\ug\m
imediat: les non-dupes errent.

_________
1 Dylan Evans, DDiicc]iioonnaarr iinnttrroodduuccttiivv ddee ppssiihhaannaalliizz\\ llaaccaanniiaann\\, traducere de Rodica Matei, Paralela 45, 2005,

p. 51.
2 Ibid.

3 Nu [i pentru Derrida care, în textul  Le facteur de la vérité din LLaa ccaarrttee ppoossttaallee. DDee SSooccrraattee àà FFrreeuudd eett aauu-
ddeellàà, Paris, Flammarion, 1980, pp. 441-523, sus]inea tocmai descenden]a metafizic\ a teoriei lacaniene a semnificantului
desf\[urat\ în seminarul despre scrisoarea furat\. 

4 Jacques Lacan, LLee SSéémmiinnaaiirree,, lliivvrree XXII.. LLeess qquuaattrree ccoonncceeppttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa ppssyycchhaannaallyyssee(1964), AFI, p. 126.
5 Jacques Lacan, ÉÉccrriittss, vol. 2, Paris, Seuil, p. 168.

6 În considera]iile de mai jos ne baz\m pe Slavoj Zizek, TThhee UUnniivveerrssaall EExxcceeppttiioonn, Continuum, London & New York,
2006, pp. 316-318.

7 Ibid., p. 318.

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

alex. 
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pachete de
chesterfield

solar
Imagini de aur, ca un [uvoi de miere clocotit\

n\v\lind din memorie. 
Sîntem în spatele unui bloc, ad\posti]i de gardul

viu uria[, crescut s\lbatic pe sub platani - un filtru verde-
crud. E var\, iunie sau iulie. Cinci, [ase, [apte ani.
Aproximativ.

Întoarce-te [i apleac\-te, Costel îi zice Ceraselei, o
feti]\ gr\su]\ de prin vecini, î]i fac injec]ie pentru f\cut
copii, în baza cine [tie c\rei informa]ii pe care p\rin]ii lui
pudici, obosi]i sau poate doar zgîrci]i i-au servit-o atunci
cînd a venit discu]ia despre cum se fac copii. Ea se
execut\ docil\, cu o privire f\r\ emitent, goal\. Costel
prive[te curios fundul mare. Îi ridic\ rochi]a [i trage în jos
chilo]ii l\lîi. Facem cerc s\ vedem mai bine ce se întîmpl\.
Costel examineaz\, cu aerul unuia care [tie ce face,
anusul fraged, care zvîcne[te ca r\spuns al fream\tului
copilei. Asta e! exclam\. Se întoarce, zîmbind
demonstrativ, indicînd cu degetul obiectul cercet\rii
anatomice foarte infantil\ [i ilegal\. Iulic\ se precipit\:
Seghe veghedeghe bagarzaga? Costel ia un chibrit pe
jum\tate ars de pe jos, îl [terge de tricou [i i-l strecoar\ în
sfincterul roz. Îl r\suce[te cu un aer concentrat, î[i atinge
buza de jos cu vîrful limbii. Fata scoate sunete indefinite,
se retrage o clip\, se bî]`ie. Costel trage chibritul [i îl
apropie de nas. Phiu, exclam\ radiind nedumerire. Ne
lungim gîturile [i ne aplec\m s\ vedem mai bine ce se
întîmpl\, o ceat\ de b\ie]a[i cu aere de autopsieri la
început de carier\, str\b\tu]i de un fream\t necunoscut.
El continu\ s\ orbec\ie cu chibritul pe fî[ia perineal\ [i,
exact cînd se apropie de zona cu pricina, fata elibereaz\
un jet de urin\ care îl izbe[te direct în piept. Cu ocazia
asta s-a convins [i el c\ e vorba de alt orificiu, mai precis
cîte orificii sînt [i la ce folosesc avea s\ descopere cu alt
prilej [i cu mare emo]ie. Concomitent, o vecin\ ne arunc\
în cap un lighean cu zoaie. Sifiliticilor, vrea]i s\ mutila]i
copilu’!

E toamn\, mijloc de septembrie. 8 sau 9 ani. Putem
s\ri gardul Gr\dinii Botanice, c\]\rîndu-ne pe creanga
unui platan crescut foarte aproape de gard. Ne suim pe o
barac\ muncitoreasc\, în spatele unei construc]ii
neterminate, sîntem chiar în dreptul crengii [i ne oprim,
lumina moale se descompune într-o aur\ care ne
cuprinde, la ad\postul coroanei uria[e. Marius îmi spune
c\ i-au t\iat-o [i rîde. Rîd [i eu [i zic c\ nu-l cred. Se
opre[te pe acoperi[ul înclinat [i î[i scoate sexul. Glandul
nu mai are prepu]. Pentru prevenirea infec]iilor urinare.
Are chilo]ii p\ta]i cu cerneal\ – de unde deduc c\ a mai
procedat la aceast\ opera]ie de admirare a aparatului
urinar în timp ce î[i f\cea lec]iile. {i ni[te bube urîte în
genunchi – de la fotbal. Trage de el [i-mi zice:  Pune mîna
dac\ vrei. Uah, zic [i îl privesc cu dezgust.  Parc\ e de
cauciuc. He-he, rîde, rîdem. {i dau s\-mi scot [i eu juc\ria,
eventual s\ le m\sur\m, s\ vedem dac\ nu cumva i-au [i
scurtat-o un pic. În clipa urm\toare, st\ în fund pe
acoperi[ul înclinat, din frunte îi ]î[ne[te sînge. Lîng\ el, o
piatr\. Sîngele îi p\teaz\, cald [i gros, tricoul pe piept [i se
scurge spre sexul r\mas dezgolit. De jos, un muncitor
buh\it agit\ mîinile spre noi, ]ipînd cu o voce cavernoas\:
B\, borîtule, vrei s\ orbe[ti? De-te jos de pe baraca mea!
Din cauza sîngelui, pilozit\]ile aurii, invizibile în condi]ii
normale se reliefeaz\, ca iarba de martie pe un deal
sc\ldat în [uvoaie de ploaie. A[ zice c\ avea mai mult\
iarb\ ca mine.

În c\ruciorul din parc doarme un copil. E mult prea
mic ca lumea s\ aib\ vreun în]eles pentru el. În mod sigur,
tot universul lui se reduce la o arie de cî]iva metri p\tra]i
– ochii îi sînt dou\ boabe gelatinoase de întuneric... dar,
cel mai sigur, la trupul mare, spectral al mamei, izvorul de
lapte. Deodat\, începe s\ se zvîrcoleasc\ în somn, ceva
teribil îl scutur\ în spasme, pare cuplat la tensiuni
inimaginabile, url\ atît de tare, încît aerul din jurul lui
tremur\ ca o ap\. Ce amintiri teribile îl n\p\desc prin vis? 

Dac\ i-a[ spune lui Marius ce-mi trece în clipa asta
prin minte, probabil c\ ar zice c\ sînt goange de scriitor [i,
mai mult ca sigur, mi-ar arunca acea privire prin care mi-
ar semnaliza c\ e cazul s\ încerc un psihiatru. Ne-am
întîlnit ceva mai devreme din întîmplare. Cu Marius mi se
întîmpl\ s\ m\ întîlnesc de cîteva ori pe an, dar pe
Cerasela n-am mai întîlnit-o de foarte mult\ vreme, din
vremea liceului, mai precis. Am intrat la o cafea, de dragul
vremurilor de alt\ dat\, de[i o serie de eviden]e pe care
le-am remarcat la o prim\ privire îmi spun c\ nu prea
avem ce s\ mai discut\m – dac\ am unele prejudec\]i, am
înv\]at s\ tr\iesc cu ele, greu, dar cu curaj. Cerasela
începe s\ vorbeasc\ mult [i tare, gesticulînd, ]igara din
mîn\ împr\[tie scrum pe mas\ - e directoare de vînz\ri,
nu specific\ unde, are pe ea bijuterii, încît se poate spune

c\ sclipe[te ca un pom de Cr\ciun, un decolteu
extravagant, e la fel de durdulie cum o [tiam, p\rul ro[u,
miroase ca o pr\jituric\; în plus, trupul a prins acea uzur\
cenu[ie a mai multor re]ete de sl\bit e[uate, e singur\, nu
e fericit\, dar cine e? Strînge bani tot anul [i vara
c\l\tore[te în str\in\tate, nu, n-o duce r\u, dar se poate [i
mai bine, dac\ nu s-ar izbi la tot pasul de [efi tîmpi]i. Se
arunc\ într-o discu]ie cazual\ cu Marius, vorbesc despre
paradoxul copilului Danonino... [tii tu... chestia ai cu
tradi]ia moart\... 

— Adic\ tu faci reclam\ la iaurtul asta de rahat, jur,
nu cred c\ mai are ceva natural în el, îl vede [i copilul \la
de la ]ar\ [i nu mai vrea s\ m\nînce produse din lapte
autentic, de la vaca din curte, copilul de la ]ar\ nu mai are
closet în curte, ci  baie în gresie [i faian]\, pentru c\
gospod\ria lui e înscris\ în circuitul de turism agrar...
ok?... ei bine, [i vii tu, occidental, mare produc\tor de
publicitate, consumator de exotism [i autenticitate [i vrei
s\-]i miroas\ a baleg\ [i fîn [i s\ m\nînci ca[ proasp\t [i s\
bei vin din butoi [i g\se[ti un fel de pensiune de lux, e[ti
servit cu produsele de care fugi [i te indignezi... De ce?
|sta  e, zice ea afectat\, paradoxul copilului Danonino... 

{i, în timp ce ei vorbesc, v\d cum lumina se
descompune, le v\d aura tremurînd ca [i cum i-a[ privi de
la mare distan]\ [i vocile se estompeaz\ [i îmi imaginez
aceste personaje transpuse în scenele copil\riei noastre:
o v\d pe aceast\ femeie coco]at\ pe mas\ [i Marius
tr\gîndu-i lenjeria strîmt\ [i sexul ras, învine]it de
nebunia unor pl\ceri ]inute captive în vestiarul unui
cet\]ean onest... Bagarzaga aga mugurighit... [i b\rba]i
cu burt\, în costume func]ion\re[ti, aplecîndu-se s\ vad\
mai bine, priviri lacome, demente, de autopsieri în prag
de pensie... pe o mas\ de bar, fum [i miros de b\utur\ [i
gr\sime uman\... un co[mar sexual comun. O voce se
aude vuind din dep\rt\ri. 

— Ce naiba ai? Te-ai holbat la biata femeie pîn\ ai
f\cut-o s\ plece. Mi-ai stricat [usta. Dac\ aveai de gînd
ceva cu ea, trebuia s\-mi spui... în orice caz, nu a[a se
procedeaz\.

Îl privesc rece, n-am nici o [ans\ s\-i spun ce-mi
umbl\ prin minte. Cicatricea din frunte dobîndit\ în
copil\rie îi str\luce[te metalic. Acum se vede mai bine,
pentru c\ a chelit aproape de tot. Geometria imobil\,
plat\ a chipului îmi indic\ un b\rbat prea pu]in înclinat la
vis\ri sau la a descifra substraturile realit\]ii într-o alt\
cheie decît una a profitului de indiferent ce natur\... chiar
dac\ e un b\rbat însurat, î[i mai permite mici nebunii
uneori. Banii [i-i cî[tig\ f\cînd afaceri cu tabl\, cabluri de
o]el [i sîrm\, este unicul furnizor al combinatului – ar vrea
s\-mi spun\ cui a dat [pag\ pentru o asemenea realizare,
dar nu poate, îi e team\ c\ a[ putea scrie un articol pe
tema asta [i [i-ar pierde privilegiul greu dobîndit. A[a c\
nici eu nu-i spun de ce m-am holbat la Cerasela. De
asemenea, nu e nevoie s\-i propun s\ ni le scoatem [i s\
le m\sur\m, ca în copil\rie; o face el cînd începe s\
vorbeasc\, cu un soi de pl\cere bestial\, despre ma[ina
pe care tocmai [i-a luat-o:

— Peugeot. Visul pe care ]i-l po]i permite. În
leasing, toarce ca o femeie în c\lduri. Z\u. 

Cînd zice c\-i  bag\ mare  nu [tiu, [i nici nu cred c\
vreau s\ [tiu exact, la ce anume se refer\.

— Eu am o... [tii tu ce... e ]\nd\ri... dac\ plou\, risc
s\ m\ înec în ea... în plus, tu[e[te ca naiba. Hai s\
mergem, pl\te[te tu, am senza]ia c\ o s\-]i fac\ pl\cere.

Ie[im. În scuarul de lîng\ parcare sînt cîteva femei
cu c\rucioare. Sugarii dorm, îmb\ia]i de lumina cald\.
Oare [tiu ei ce-i a[teapt\? {tiu. Unul dintre ei începe s\
tremure în somn, r\cne[te, aerul din jurul lui tremur\ ca o
ap\. Cu siguran]\ c\ [tiu, dar nu de acolo de unde îmi
imaginez eu. 
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traduceri 
[i traduc`tori \n rom~nia

adrian buz

am crezut c\ e posibil 
s\ injectez un pic de secol 20 
în mentalul românesc

În cazul meu, se cheam\ c\ munca de traduc\tor e un
fel de extensie a celei de scriitor. Cred. E o dubl\
lovitur\. A[a cum pîn\ acum am reu[it s\ traduc numai
autori pe care i-am sim]it afini [i am încercat s\ fur cîte
ceva de la ei, pe de o parte. Pe de alt\ parte, am încercat
s\ aduc [i eu în fa]a cititorului român, virgin sau n\r\vit,
literaturi care au marcat ultimele decade, care ar putea
s\-i schimbe mentalit\]ile de receptare, s\-l pun\ în acord
cu timpul lumii. Nu mi-am propus acest lucru deliberat,
de[i acum, dup\ patru traduceri deja pe pia]\ [i dou\ în
curs de apari]ie, îmi suspectez incon[tientul de mari
naivit\]i... de premeditare, de program. Poate c\ prin
puterea exemplului, „urbanizarea“ salubr\ a literaturii
române e posibil\. G\sesc foarte stînjenitor c\ oameni
trendy, oameni care „fumeaz\“, oameni atin[i de
patima branding-ului [i de febra clubbing-ului, oameni
cu  blog, oameni care î[i petrec weekend-ul la Ikea, oameni
atin[i de toate damblalele metropolei suspin\ mai degrab\
la pove[tile mahalalei; la pove[tile unei urbanit\]i vetuste,
romantizate manierist; la insolitul c\utat [i scremut, devenit
un soi de mod\ g\unoas\, în baza c\ut\rii specificului
zonal multcîntat - dar f\r\ o mic\ moral\ limpede, chichi]a
de baz\ în orice  poveste; la recuperarea prin pove[ti a
trecutului ceau[ist - dar steril\ caligrafiere zemoas\
care pierde toate paradoxurile [i dramatismul ironic al
epocii. Care înc\ mai suspin\ la  folk-isme [i alte l\l\ieli
cu un schelet simbolic firav. Da, ca traduc\tor, într-un mod
mai degrab\ incon[tient, am crezut c\ e posibil s\ injectez
un pic de secol 20 în mentalul românesc consumator [i
produc\tor de literaturi. 

Am tradus doar autori americani care [i-au în]eles [i
influen]at timpul [i au f\cut-o într-un mare fel. Ce am
admirat la ei - [i sper c\ m-a [i influen]at? Nu doar de la
cei pe care i-am tradus... Pragmatismul, mai degrab\ un
echilibru între mijloace, mize [i inten]ii,  retorica
flexibil\ [i direct\ [i alte lucruri legate de limbaj, maniera
limpede de a livra mesajul metaforic [i morala, chiar dac\
uneori [ocant\, [i o gr\mad\ de alte lucruri bune. {i dac\
trebuie s\ vorbesc despre cî[tiguri ob]inute din aceast\
munc\, ele sînt simbolice în cea mai mare parte, a[a
cum se întîmpl\ în aceast\ ]ar\ glorioas\ cu munca
intelectual\. Onorariul unui traduc\tor de literatur\ nu e
mult diferit de cel al unui traduc\tor de acte notariale.
N-am s\ uit niciodat\ mirarea lui Kadare enun]at\ la Neptun
acum cî]iva ani, aflînd de tarifele traduc\torilor autohtoni...
La momentul respectiv un traduc\tor român primea în
jur de 2 dolari, dac\ î[i negocia cîine[te socoteala, la pagina
de dou\ mii de semne. În Albania ar fi primit 4. La Paris,
20. Asta o spunea Kadare. Iar eu spun c\ lucrurile abia
dac\ s-au îmbun\t\]it, c\ nu e normal ca traduc\tori cu
performan]e diferite - nu vorbesc despre recorduri de
vitez\ - s\ fie remunera]i la fel, c\ se mai întîmpl\ [i cazuri
în care traduc\torul d\ peste redactori cu exces de creativitate
[i personalitate [i deficit de aten]ie [i [tiin]\, c\ meseria
de traduc\tor nu e o meserie din care se poate tr\i, ci mai
degrab\ un extrajob cu care s\-]i rotunje[ti veniturile etc.

Via]a româneasc\ e mai complex\, pesemne.

AAddrriiaann BBuuzz a tradus: William Burroughs, OOrraa[[eellee nnoopp]]iiii ppuurrppuurriiii [i
}}iinnuuttuurriillee vveessttiiccee; John Dos Passos, MMaannhhaattttaann ttrraannssffeerr; Neil LaBute,
SSccrrooaaffaa; Bret Easton Ellis, GGllaammoorraammaa; Hunter S. Thompson, SSppaaiimmee [[ii
ssccîîrrbbee îînn LLaass VVeeggaass (ultimele dou\ `n curs de apari]ie).

radu pavel gheo

nu î]i po]i permite s\ distrugi 
crea]ia altcuiva

Traducerea e treab\ tare încurcat\. În mod normal
doar traduc\torul de poezie e cu adev\rat creator – sau
re-creator. Cînd traduci proz\, situa]ia se schimb\. Cu rare
excep]ii, traduc\torul nu poate spune c\ e creator. Dar
nici un simplu transpun\tor în limba român\ nu e. Este
un fel de artist/me[te[ugar de un soi unic, cel cu
ajutorul c\ruia Turnul Babel devine o lume mai comunicativ\.

Nu mi-am b\tut niciodat\ capul prea mult cu asta.
Dac\ e nevoie de traduc\tori, iar eu pot face munca
asta, e în regul\: o fac. Pentru bani. A[ min]i dac\ a[ spune
altfel. Prestigiul literar pe care îl implic\ în mod normal
o traducere bun\ e doar un stimulent suplimentar. E drept
c\ pozi]ia mea e cumva ambigu\: sînt [i scriitor, [i traduc\tor
(din englez\), [i redactor al traducerilor altora. Poate de
aceea, avînd propriile mele volume, propriile mele crea]ii,
privesc cu mai mult\ deta[are actul creator al traducerii.
Îmi vine mai u[or s\ accept ideea c\ traduc\torul nu e
un coautor al c\r]ii pe care o traduce. Nu în cazul prozei.
Traduc\torul de proz\ e – sau ar trebui s\ fie – un me[te[ugar
onest, intuitiv [i cu o bun\ cunoa[tere a limbii române.
Atît ar fi de ajuns. Dac\ traduc\torul mai are [i talent literar
(cum e, ca s\ dau un exemplu verificat, cazul doamnei
Antoaneta Ralian pentru limba englez\), izbînda e garantat\.

A[adar, traduc pentru bani. Asta nu înseamn\ c\ nu
îmi asum o responsabilitate, ba chiar dimpotriv\. De vreme
ce nu e un act gratuit, trebuie f\cut cît mai bine. Scriu
fic]iune [i eseu cu pl\cere [i trud\ (scrisul e o corvoad\
dulce), traduc cu trud\ [i... da, [i ceva pl\cere. Dar [i cu un
pic de team\. La traducere ai în plus o responsabilitate
fa]\ de autorul str\in [i fa]\ de textul pe care-l transpui
în român\. Propria crea]ie î]i po]i permite s-o distrugi,
dac\ te las\ inima. Dar nu î]i po]i permite s\ distrugi crea]ia
altcuiva, traducînd-o prost. {i s\ mai fii [i pl\tit pentru
asta...

Îmi amintesc de prima mea traducere consistent\ –
romanul lui Carl Sagan, Contact. Oferta a venit din partea

unui prieten, Horia Nicola Ursu. Contact. O carte bun\,
care a avut perioada ei de ghinion în cultura român\.
Îmi amintesc [i acum. Am tradus-o în iarna dintre 1997
[i 1998. Locuiam în Timi[oara împreun\ cu Alina [i eram
profesor de englez\ la un liceu industrial. Nu aveam locuin]a
noastr\, a[a c\ st\team în chirie, într-un apartament de
o camer\, la ultimul etaj (al patrulea) al unui bloc cu
acoperi[ul prost izolat. În iarna aceea a fost un frig
teribil [i afar\, [i în cas\. Ningea. În zilele mai calde, cînd
z\pada se topea, apa se scurgea prin tavan [i ajungea la
instala]ia electric\. O colonie de molii extrem de rezistente
ne-au mîncat jum\tate din haine. În timpul \sta eu traduceam
pe hîrtie la o ma[in\ de scris [i încercam s\ ne descurc\m
cu banii în a[a fel încît s\ pot cump\ra un top, dou\ de
hîrtie. Romanul are peste 500 de pagini, a[a c\ nu a fost
foarte u[or.

Rememorez momentele acelea [i îmi dau seama c\
între traducerea romanului respectiv [i apari]ia lui am
trecut prin multe. Din cauza unor probleme de  copyright,
cartea n-a mai ap\rut atunci. Între timp eu am renun]at
la înv\]\mînt, am lucrat ca realizator de emisiuni la Radio
Ia[i [i ca redactor la Timpul, am început s\ scriu texte
pentru cotidiene [i s\ public proz\, am plecat cu Alina
în SUA, ne-am întors, ne-am cump\rat un apartament
în Timi[oara, eu am publicat apoi cinci volume personale
[i am mai tradus alte dou\sprezece volume. {i, într-un
tîrziu, în 2006, Contact a ap\rut la Editura Nemira. 

De opt ani traduc doar pentru Editura Polirom. Îmi
vine mult mai u[or: c\r]i de tradus exist\ permanent, sînt
[i angajat al editurii, n-am avut niciodat\ probleme cu
redactarea, publicarea sau plata traducerilor... Dup\ cum
am calculat, traduc cam dou\ c\r]i pe an. Zilele trecute
am predat microromanul lui Hemingway, B\trînul [[i mmarea
[i simt o mare u[urare. De[i cartea e destul de scurt\, a
fost o traducere grea. O s\ am nevoie de o pauz\ consistent\.
Traducerile literare consum\ energie, chiar dac\ nu la fel
de mult\ ca [i crea]ia literar\. {i mai e o problem\: cum
la noi nu se poate tr\i doar din traduceri, traduc doar în
timpul liber, adic\ noaptea. {i tot atunci încerc s\ [i scriu.

Uneori, cînd îmi termin ziua de munc\, adic\ de redactat,
m\ uit pe lista cu termene pentru restul activit\]ilor,
v\d c\ m\ a[teapt\ o traducere, textele s\pt\mînale pentru
Suplimentul dde ccultur\, textele lunare pentru Orizont [i
Noua lliteratur\, [i mi se pare c\ ziua e prea scurt\. {i
mai intervine uneori [i cîte ceva neprogramat, cum e textul
de fa]\.

Am aflat la un moment dat c\ înainte de a lua premiul
Nobel, scriitoarea austriac\ Elfriede Jelinek a tr\it din
traduceri. Pentru asta o invidiez mult mai mult decît pentru
premiul \la. Alteori îns\ îmi zic c\ [i dac\ a[ ajunge s\
tr\iesc suficient de confortabil ca s\ nu mai fiu silit s\
traduc, tot a[ mai traduce. M\car din cînd în cînd. N-a[
vrea s\ sune a lozinc\, dar într-o cultur\, actul traducerii
e [i o misiune. O literatur\ na]ional\ nu se face cu traduceri,
dar nici nu poate tr\i f\r\ ele.

Radu Pavel Gheo a tradus: CCoonnttaacctt, de Paul Sagan; David Lodge: AAffaarr\\
ddiinn aadd\\ppoosstt, CCîîtt ss\\-nnttiinnddeemm ccooaarrddaa??, MMuuzzeeuull BBrriittaanniicc ss-aa dd\\rrîîmmaatt;  Tom
Sharpe: MMaarreeaa aassppiirraa]]iiee, WWiilltt, AAlltteerrnnaattiivvaa WWiilltt, WWiilltt ee ttaarree; Iuri Stoyanov,
TTrraaddii]]iiaa aassccuunnss\\ aa EEuurrooppeeii.. IIssttoorriiaa sseeccrreett\\ aa eerreezziieeii ccrree[[ttiinnee îînn EEvvuull MMeeddiiuu;
Leo Strauss, CCeettaatteeaa [[ii oommuull (pentru care a ob]inut premiul revistei
SSffeerraa ppoolliittiicciiii pentru cea mai bun\ traducere a unei lucr\ri de [tiin]\
politic\, în 2000), Jacques Delors (coord.), CCoommooaarraa ll\\uunnttrriicc\\.. RRaappoorrttuull
cc\\ttrree UUNNEESSCCOO aall CCoommiissiieeii IInntteerrnnaa]]iioonnaallee ppeennttrruu EEdduuccaa]]iiee îînn sseeccoolluull XXXXII;
Max Weinreich, UUnniivveerrssiitt\\]]iillee lluuii HHiittlleerr.. CCoonnttrriibbuu]]iiaa iinntteelleeccttuuaalliilloorr llaa ccrriimmeellee
GGeerrmmaanniieeii îîmmppoottrriivvaa eevvrreeiilloorr, Mary Douglas, CCuumm ggîînnddeesscc iinnssttiittuu]]iiiillee;
John Foran (coord.), TTeeoorreettiizzaarreeaa rreevvoolluu]]iiiilloorr; E. A. Burrt, BBaazzeellee mmeettaaffiizziiccee
aallee ffiizziicciiii mmooddeerrnnee [.a..

Tradusul este o practic\ r\spîndit\ printre scriitorii români, chiar dac\ 
Simona Popescu spunea, în discu]ia noastr\, „Eu sînt scriitor, nu traduc\tor!”; 
i-am întrebat pe cei care traduc dac\ o fac din pl\cere, pentru antrenament sau de
nevoie, dar în r\spunsurile lor sînt de citit mult mai multe detalii ale acestei întregi
aventuri. Al\turi de povestirile cîtorva  insider-i, mai cunoscu]i sau doar încep\tori, 
am încercat s\ adun\m [i cîteva date „obiective” (sau pecuniare) ale acestui proces, de
la edituri: cu cît se pl\te[te o traducere, dac\ tariful difer\ în func]ie de traduc\tor sau
nu, ori în func]ie de limb\ etc. În acest punct, îns\, n-am primit niciun 
r\spuns - fie mesajele noastre au trecut complet ignorate, fie am fost purta]i, 
prin tergivers\ri, indiferent cît de insisten]i am fi fost, pîn\ la acela[i rezultat final: 
nimic. Dintre cele opt edituri invitate s\ r\spund\ - Polirom, Humanitas, Paralela 45,
Nemira, Corint, Curtea Veche, Trei [i EST - doar de la Corint am primit un r\spuns
referitor la tarifele practicate pentru traduceri: 2-3 euro/pagin\. Informa]ia 
o cuno[team, de altfel, cu to]ii [i o puteam afla de la oricare dintre cei invita]i 
la anchet\. Era doar o chestiune de comunicare, de „validare” a informa]iei 
[i de deschidere. Lucruri care s-au `nt`mplat firesc în cazul celor cîtorva edituri
str\ine care ne-au r\spuns - destul de clar [i de politicos - în doar cîteva ore. (A.C.)
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andra matzal

tradusul e o alegere pe care 
mi-am asumat-o 
[i de care înc\ m\ ]in

Faptul c\ am început s\ traduc n-a ]inut nici de
voca]ie [i nici de vreo dorin]\ cultivat\ îndelung, a fost
pur [i simplu o înt`mplare. A[a se face c\ un prieten bun 
mi-a spus c\ Editura Polirom c\uta un traduc\tor pentru
Trainspotting, lucru pe care l-am trecut imediat cu vederea,
dat fiind c\ nu m\ g`ndisem niciodat\ c\ a[ putea s\ traduc.
Dar, cum n-am fost niciodat\ de acord c\, într-adev\r, curiosity
killed the cat,  am dat o prob\ de traducere. 
M-am trezit cu un text „infect”, cum ar spune personajele
din Trainspotting, plin de argouri complicate, pe care trebuia
s\-l transpun într-o limb\ dac\ nu s\rac\ la acest capitol,
m\car la partea de resurse utile, dic]ionare&co. Toat\ povestea
a fost cumva ca un roman poli]ist, cu anchete, cercet\ri,
necunoscute, ce mai, m-a ]inut în priz\ timp de nou\ luni,
c`t mi-a luat s\ termin cartea. Dup\ care pro-uri [i contra-
uri, unii spuneau c\ prea sun\ a cartier, al]ii se distrau [i
tot a[a. Un lucru bun, spun eu, pentru c\ a st`rnit o discu]ie.
Dup\ care a urmat o carte din cu totul alt registru, Extrem
de ttare [[i iincredibil dde aaproape, a lui Safran Foer, ap\rut\
în vara asta la Humanitas. De la droga]i sco]ieni am trecut
la un copil-inventator din NY. Iar în cur`nd va urma Porno
al lui Irvine Welsh la Polirom, apoi Recviem ppentru uun vvis,
al lui Hubert Selby jr., Humanitas. O alt\ supradoz\ de argou,
dar deja m-am obi[nuit. Dac\ pe prima carte am tradus-o
cu  sufletul la gur\, cea de-a doua a fost mai degrab\ un
hobby. Asta pentru c\ pe vreme aceea aveam un job
lejer, mult timp [i energie pe m\sur\. Iar tradusul este, din
c`te îndeletniciri am avut p`n-acum, una dintre cele mai
ahitate consumatoare de timp. Cu noul  job fulltime nu se
împac\ foarte bine. De fapt, s`nt în conflict de interese. De
renun]at la  job-ul constant, „oficial”, ca s\ fac exclusiv
traduceri, nu se pune problema. Motivul este evident [i, de
ceva vreme, mult vehiculat: se pl\tesc prost. {i, oric`t ar
încerca argumentele idealiste s\ ignore lucrul \sta, el continu\
s\ existe [i, probabil, s\ fie unul dintre motivele pentru care
s`nt pu]ini traduc\tori „pur s`nge”. Dar dincolo de discursul
lacrimogen de genul „pensiile s`nt mici, butelia scump\”,
e o alegere pe care mi-am asumat-o [i de care înc\ m\ ]in.
C`t despre felul în care îmi aleg titlurile, la c`t de pu]in am
tradus p`n\ acum, nu pot s\ spun c\ am un  pattern cu un
set de preten]ii ata[at. Trainspotting l-am tradus pentru
c\ era baza unuia dintre filmele mele preferate [i pentru
c\ a fost un  task care a antrenat multe roti]e, Foer a venit
cumva pe nea[teptate, dar s-a dovedit un exerci]iu foarte
util. Apoi Porno – cum a[ fi putut s\ [tiu c\ exist\ o continuare
a pove[tii din Trainspotting [i s\ nu m\ intereseze s-o traduc?!
– [i Recviem ppentru uun vvis, a c\rui ecranizare mi s-a p\rut
destul de conving\toare c`t s\ vreau s\ v\d de unde a pornit.
Elementul comun al acestor c\r]i, în afar\ de Extrem dde
tare..., este limbajul mai pu]in  mainstream al personajelor.
Argouri de Edinburgh, de Londra, de Bronx, care nu ]in cont
de reglement\rile academice, colocvialit\]i. Iar genul \sta
de text îmi place mult mai mult dec`t unul cuminte,
a[ezat, pentru c\ îmi las\ un spa]iu de joac\. Propuneri au
mai venit, fie pentru texte teoretice, fie pentru literatur\
pentru copii, dar, pentru moment, vreau s\ termin ceea ce
am început [i s\ fac o pauz\, pentru c\ altfel, tradusul ar

deveni un soi de obliga]ie, de datorie de care vrei s\ te
descotorose[ti c`t mai repede [i sub nicio form\ nu vreau
s\ ajung în acel punct. 

AAnnddrraa MMaattzzaall a tradus în român\ Irvine Welsh, TTrraaiinnssppoottttiinngg [i Jonathan
Safran Foer, EExxttrreemm ddee ttaarree [[ii iinnccrreeddiibbiill ddee aapprrooaappee, PPoorrnnoo, de Irvine
Welsh, [i  Hubert Selby, RReeccvviieemm ppeennttrruu uunn vviiss (ultimele dou\, `n curs de
apari]ie).

leo butnaru

sub semnul tratativelor

S-ar fi putut crede c\, dup\ at`tea secole de travaliu în
arta – sau... (so)arta – traducerii [i de teoretizare despre
atare captivant\  înt`mplare-derulare, nu s-ar mai ivi posibilitatea
de „a trage” [i alte fire ideatice  interpretative în ariile
respectivei fenomenologii care îi înlesne[te lumii comunicarea
(sporindu-i [i... desf\tarea). Dar iat\ c\, precum demonstreaz\
[i ini]iativa Noii lliteraturi, problemele, temele, preocup\rile
etc., r\m`n deschise. 

Reie[ind din propria-mi experien]\, nu cred c\ orice
(bun) traduc\tor român poate da o t\lm\cire acceptabil\
din literatura avangardei, dac\, în primul r`nd, el însu[i nu
are o voca]ie a avangardismului. Chiar a unuia radical, cu
autori extrem de cutez\tori, inventivi, ]in`nd mereu în
obiectivul intrinsec al artei lor acea Palm\ ddat\ ggustului
public (extrem de necesar\ [i ast\zi!), precum se intitula
tran[antul manifest al cubofuturi[tilor ru[i (1912), semnat
de David Burliuk (supranumit p\rintele avangradei din ]ara
sa), Aleksei Krucionâh (furibundul promotor al limbajului
transra]ional, zaum’), Vladimir Maiakovski [i Velimir Hlebnikov,
ambii cu adev\rat mirui]i de geniu.

C`nd te atingi de poemele lui Hlebnikov, Krucionâh
sau de proza lui Ilya Zdanevici, trebuie s\ te întrebi dac\ e[ti
în stare a fi nu doar traduc\tor, ci [i co-autor-creator de texte,
în conformitate cu dezideratele respectivului manifest care
stipula: „Noi  ordon\m s\ se respecte drepturile poe]ilor:
1. – De a-[i  amplifica vocabularul prin cuvinte libere, spontane,
[i derivate (cuv`ntul-noutate); 2. – La o irezistibil\ ur\ fa]\
de limbajul de p`n\ la ei”.

Avangardi[tii ru[i au creat în baza  hiperdemocraticei,
s\ zic, metode a  verbocrea]iei  (astfel am tradus-propus
varianta româneasc\ a rusescului: slovotvorcestvo).  Adic\,
s\ ai temeritatea ([i... teama... respectuoas\...), dar,
înainte de toate, talentul de a crea [i tu, în române[te, noi
vocabule ce ar învedera o semantic\ accesibil\, necodificat\.
(Talentul traduc\torului?... Sigur! Cu alte cuvinte, [i în cazul
avangardi[tilor, ca [i în cel al anticilor, c`nd traduci din
Aristofan, ar fi bine s\ fii [i tu  – c`t mai mult posibil! – ...
Aristofan...) Bineîn]eles, se poate merge [i pe calea simplific\rii
sau omiterii unor sintagme mai dificile, cum a f\cut-o, uneori,
A. E. Baconsky în t\lm\cirea Menajeriei lui Hlebnikov. Sau,
ceea ce ar trebui tradus drept: „Unde ochii oblici-aten]i ai
lupilor exprim\ servitute [i ata[ament” fusese  românizat,
expeditiv-imprecis (pe invers!), ca: „Unde lupii exprim\
tentativa tr\d\rii”. De altfel, o insuficient\ cunoa[tere a
subtilit\]ilor limbii ruse poate fi depistat\ lesne în cazul mai
multor traduc\tori  specializa]i de la noi. 

Bineîn]eles, imperativul din manifestul cubofuturi[tilor
– „Noi  ordon\m s\ se respecte  drepturile poe]ilor”
(traduc\torilor) – este actual [i ast\zi, dup\ o sut\ de ani,

dat fiind c\ editurile nu s`nt prea generoase cu dragomanii.
Dar, în fond, aceasta e o problem\ personal\, ce ]ine de
negociere, în baza neclintitelor principii ale economiei de
pia]\. ({i pentru literatur\...) Astfel c\ [i în procesul de
traducere propriu-zis, [i în cel de promovare a „produsului
finit”, este valabil\ aceea[i formul\-concept, preluat\ din
ariile diploma]iei: arta compromisurilor. De unde [i concluzia
lui Umberto Eco: traducerea „este o procedur\... care se
înt`mpl\ sub semnul tratativelor”. Tratative cu... tine însu]i,
cu autorul-textul pe care inten]ionezi s\-l traduci, cu editorul
c\ruia „îi (tra)duci” rodul str\daniei tale. 

vali florescu

ce nu se vede

Primul impuls de a traduce l-am avut în anul doi de
englez\. Ob]inusem de la biblioteca facult\]ii romanul Lolita,
pentru dou\ zile (era în 1989, deci c\r]ile în limbi str\ine
înc\ erau „pe sponci”). Mi-a pl\cut mult de tot. Îmi venea s\
deschid gura pentru a exclama ca personajele desenelor
animate japoneze, la fiecare propozi]ie. Cople[it\ de senza]ia
de pl\cere pe care o tr\iam pentru prima oar\, am pus mîna
pe un pix, am luat o hîrtie [i am început s\ traduc. Eram prea
tîn\r\ ca s\ m\ gîndesc vreo clip\ cît de greu ar fi s\
traduc chiar toat\ cartea. Eram convins\ c\ a[ putea. Am
pus foaia dictando în rama unui tablou, ca s-o am mereu
sub ochi, [i m-am oprit. Trebuia s\ returnez romanul [i, în
timpul r\mas, am preferat s\-l citesc. 

În 1991, am tradus de capul meu Henderson tthe RRain
King a lui Saul Bellow. Mi-am convins p\rin]ii s\-mi ia ma[in\
de scris de la anun]urile din ziar. Am dat pe ea 15.000 de lei.
}eap\. Era veche, f\cea ca un tractor [i, cînd scriam la ea,
îmi b\teau vecinii în ]eav\. Apoi, am încercat, f\r\ succes,
s\ g\sesc o editur\. Mai tîrziu, am propus spre publicare
Franny aand ZZooey, The WWorld aaccording tto GGarp [i On tthe
Road. Momentul îns\ nu era pe m\sura subiectului [i a
entuziasmului meu. Unele edituri se restructurau, altele
abia se formau, iar eu aveam o mare vin\, de neiertat – vîrsta. 

Cînd am terminat facultatea de englez\-spaniol\, am
încercat marea cu degetul [i am dat la ATF, la scenaristic\.
Pentru c\ nu mai aveam dreptul la burs\, n-am refuzat atunci
cînd o prieten\ care îmi citise mostrele de traducere din
Bellow [i Salinger m-a întrebat dac\ nu vreau s\ traduc un
romance roz-bombon în stilul celor în vog\ la acel moment.
Apoi am tot primit oferte de lucru, unele dintre ele la negru.
Asta pîn\ la apari]ia Legii drepturilor de autor, în 1996, cînd
a devenit mai greu s\ publici astfel de c\r]i.

O vreme (vreo 8 ani) am f\cut doar retroversiuni ale
scenariilor scrise de mine, apoi am reînceput s\ traduc: o
carte de  chick lit. Nu [tiu dac\ îmi place Kinsella pentru c\
e n\scut\ în aceea[i zi [i acela[i an cu fratele meu mai mic,
[tiu doar c\ uneori scrie despre mine [i c\ m\ face s\ rîd. De
atunci, din 2004, tot traduc, în principiu, c\r]i care îmi
plac. 

Cînd m\ întreab\ cineva cît cî[tig din tradus, evit s\-i
r\spund, pentru c\ am sentimentul c\ i-ar fi mil\ de mine
dac\ ar auzi [i e mult prea complicat s\ explici ce e aia
dragoste cînd vine vorba strict de bani [i de timpul t\u. În
1992, din banii de pe prima carte tradus\ mi-am luat o
pereche de cizme. Azi, dac\ e o carte de peste 300 de pagini,
mi-a[ lua, probabil, vreo [apte (evident, nu Manolo Blahnik,
dar de piele natural\; fire[te, nu de [arpe). Îns\ banii nu vor
fi niciodat\ unica motiva]ie pentru un traduc\tor autentic.
Unele texte sînt atît de greu de redat, încît orice echivalare
pecuniar\ nu poate fi decît arbitrar\ sau chiar imposibil\.
Plata, dac\ ai ales s\ traduci literatur\, este, cel pu]in la noi,
mai mult un gest simbolic, [i asta din multe motive, majoritatea
legate de pia]a editorial\, tiraj [i alte am\nunte strict
economice. Paradoxal, tocmai traducerile cele mai grele, în
99 la sut\ dintre cazuri, sînt cel mai pu]in vandabile. {i totu[i,
cred [i sper c\ în viitorul apropiat va deveni func]ional chiar
[i în România un sistem de tarife diferen]iat. În alte p\r]i ale
lumii lucrurile sînt mai nuan]ate, iar traduc\torul are statut
de co-autor. 

E normal s\ fie a[a, pentru c\ el este, în afara scriitorului,
singurul care cunoa[te textul în profunzime, singurul care
îi cunoa[te capcanele, marile reu[ite [i cele mai infernale
provoc\ri stilistice. Cînd traduci un text, aproape c\ îl
sim]i pe autor în ceaf\ ]ipînd „Evrika!” de fiecare dat\ cînd
i-a ie[it efectul dorit. Îi sim]i bucuria, inteligen]a [i spaima
c\ tot acest e[afodaj atît de elaborat care e cartea lui ar putea
s\ nu ajung\ acolo unde trebuie, la cititor. 

Au fost dificile traducerile din Bellow [i Ishiguro, dar cele
mai multe probleme le-am avut la romanul Scris ppe ttrup
al lui Jeanette Winterson. Pentru c\, în original, nu era precizat
sexul naratorului, a trebuit s\ creez un personaj neutru, nici
masculin, nici feminin, într-o limb\ atît de clar marcat\ de
gen cum e româna. {i asta f\r\ ca textul s\ aib\ un aer artificial.
Cea mai bun\ traducere e cea la lectura c\reia cititorul e
furat de carte [i nu are habar de chinul t\u, iar cel mai bun
traduc\tor e cel care nu se vede.

VVaallii FFlloorreessccuu a tradus Saul Bellow, HHeennddeerrssoonn,, rreeggeellee ppllooiiii; Kurt Vonnegut,
HHooccuuss PPooccuuss; Kazuo Ishiguro, SS\\ nnuu mm\\ pp\\rr\\ssee[[ttii; John Fante, ÎÎnnttrreeaabb\\ pprraaffuull;
Jeanette Winterson, SSccrriiss ppee ttrruupp [i [apte romane de Sophie Kinsella, în
colec]ia „Chic” a Editurii Polirom.



num`rul 9...............................................................................................septembrie 2007........................................................................................noua literatur`

d
os

a
r:

 t
ra

d
u
ce

ri
 [

i 
tr

a
d
u
c`

to
ri

16

ruxandra ana

mariajele de jum\tate de an

Traduc de aproape doi ani pentru editura Humanitas,
mai precis pentru colec]ia „Rîsul lumii”, [i înc\ m\ distrez.
Ecua]ia e destul de simpl\: probabil c\ atunci cînd nu o s\
m\ mai distrez, o s\ m\ opresc, dar momentul în care pun
punct pare, cel pu]in acum, foarte departe. De[i povestea
a început ([i continu\) f\r\ ambi]ii carieristice [i f\r\ s\
m\ gîndesc c\  fame &   fortune vor veni de pe acest drum,
am dezvoltat un fel de dependen]\ ciudat\. Chiar dac\
trec uneori zile bune f\r\ s\ traduc un rînd, e un sentiment
reconfortant s\ [tiu c\ undeva pe birou, printre mald\rele
de c\r]i [i hîrtii care a[teapt\ s\ fie citite, e [i cartea care-
[i a[teapt\ cuminte rîndul la tradus. Alteori trec zile bune
cînd nu am chef decît de asta, cînd abia a[tept s\ ajung
acas\ s\ v\d ce se întîmpl\ mai departe, pentru c\ niciodat\
nu mi-a reu[it o lectur\ cap-coad\ pîn\ s\ încep s\ traduc.
Totul e s\ m\ împrietenesc cu personajele... restul e literatur\. 

O dat\ la cîteva luni, m\ sun\ Radu Paraschivescu s\
m\ anun]e: „Ruxi, te mai m\rit cu un domn... e foarte
simpatic, o s\-]i plac\”. De cînd am dat proba dintr-un
roman pe care l-am ron]\it în cea mai mare vitez\ (Little
Green MMen, Christopher Buckley), de[i nu aveam treab\
decît cu primul capitol, replica mea e aceea[i: „Buckley?”.
Marele eveniment se las\ înc\ a[teptat, dar între timp am
avut cîteva întîlniri notabile.

Cel mai tare l-am iubit pe Guy Bellamy. Cînd am terminat
de tradus Vacan]a, am fost convins\ c\ a[ putea s\ o iau
de la cap\t f\r\ probleme, de dragul încurc\turilor absolut
savuroase, al pove[tii care se înc\p\]îna s\ se complice
pîn\ la grani]a fin\ cu neverosimilul, f\r\ s\ existe totu[i
vreun moment în care s\ o dep\[easc\. Primul roman a
fost ca o îndr\gosteal\ pe care vrei cu tot dinadinsul s\
o iei în serios, [i care în final las\ urme aproape f\r\ s\-]i
dai seama: dup\ White CCity BBlue, care, pe lîng\ c\ m-a
amuzat foarte tare, m-a înv\]at [i cîte ceva despre golf,
despre agen]ii imobiliare [i despre cum se pot destr\ma
prieteniile din cauza nun]ilor, Tim Lott e unul din autorii
pentru care mi-a[ face oricînd timp, [i asta f\r\ s\ stau
pe gînduri. Cu Tibor Fischer (C\l\torie ppîn\ lla ccap\tul
camerei) am descoperit ce înseamn\ s\ fiu încîntat\ de
o traducere la modul cel mai serios, chiar dac\  in the
process nimic nu p\rea serios, de la sex cluburile din
Barcelona la cîmpurile de lupt\ ale fostei Iugoslavii. Pe
Woody Allen îl [tiam de ceva mai mult\ vreme. De cînd
l-am luat acas\ [i traduc Anarhie, mi-a dat peste cap toate
teoriile despre viteza la care poate func]iona o traducere,
mi-a înmul]it considerabil lista dic]ionarelor din  bookmarks,
de cîteva ori m-a enervat îngrozitor, dar m-a [i entuziasmat
cum nu mi s-a mai întîmplat cu nici un alt text pîn\
acum. 

Dincolo de pove[tile mele speciale cu fiecare carte [i
dincoace de ecranul  laptop-ului, nu cred c\ pot spune
lucrurile mai bine decît autorii, [i nici nu mi-am propus
asta vreodat\. Îmi place totu[i s\ cred c\, dac\ ar vorbi
român\, ar vrea s\ spun\ cam acela[i lucru, cu aproximativ
acelea[i cuvinte. Un fel de  tap on the shoulder, zîmbind
aprobator [i complice. 

{i înc\ ceva: nu cred c\ a[ vrea, nici dac\, s\ zicem,
ar exista op]iunea asta, s\-mi fac din traduceri un job
full time. Adic\ n-a[ vrea ca mariajele mele de jum\tate
de an s\ ajung\ s\ m\ agaseze sau s\ m\ plictiseasc\,
s\-mi pl\teasc\ facturile sau s\ m\ trezeasc\ diminea]a

la or\ fix\. Sau orice altceva mai face un  job full time ca
s\ te scoat\ din s\rite, fie [i numai în doze mici. Într-un
top al pl\cerilor nevinovate, traducerile sînt sus de tot,
[i am senza]ia c\ vor mai r\mîne acolo o vreme. 

RRuuxxaannddrraa AAnnaa a tradus: Tim Lott, WWhhiittee CCiittyy BBlluuee; Tibor Fischer, CC\\ll\\ttoorriiee
pp`̀nn\\ llaa ccaapp\\ttuull ccaammeerreeii; Guy Bellamy, VVaaccaann]]aa, [i Woody Allen, AAnnaarrhhiiee
(`n curs de apari]ie).

lumini]a marcu

r\mîn c\r]i în urma ta

Eu am început s\ traduc din motive strict financiare.
Am avut un moment destul de prost în urm\ cu aproape
doi ani, cînd posibiliatea de a r\mîne doar cu  jobul de
la facultate a devenit o amenin]are major\. (În orice ]ar\
civilizat\, cel pu]in din UE, posibilitatea de a r\mîne „doar
asistent universitar” nu e în nici un caz însp\imînt\toare.
F\r\ s\ fii un tîn\r bogat, dac\ e[ti asistent universitar î]i
po]i pl\ti o chirie [i nevoile umane. La noi, a avea exclusiv
aceast\ meserie, adic\ a cî[tiga aproximativ 200 de euro
pe lun\, e o imposibilitate existen]ial-financiar\!).{i cum
r\m\seser\ în urm\ vremurile cînd munceam  full-time la
ziar (cea mai toc\toare de nervi, timp [i cea mai depresiv\
slujb\ pe care am avut-o vreodat\!), m-am gîndit c\ a[
putea s\ încerc s\ traduc. Pentru cei care sînt prea tineri
[i nu au de unde s\ [tie, le pot spune c\ aceast\ este o

îndeletnicire destul de recent devenit\ practic\ obi[nuit\
în rîndul tinerilor cunosc\tori de limbi str\ine. Cînd am
terminat eu facultatea, în 2000, nu prea se auzise de a[a
ceva, se publicau mult mai pu]ine c\r]i str\ine, iar editurile
erau mult mai pu]in profesioniste în acest sens. 
Traducerea a fost o experien]\ pl\cut\. Sper s\ mai fie [i
în continuare, iar gîndul c\ dac\ n-o s\ se mai iveasc\
alte proiecte [i  job-uri, pot oricînd s\ stau lini[tit\ [i s\
traduc, e unul cît se poate de confortabil. Sigur c\ nu se
cî[tig\ cum ar trebui. Dac\ tariful ar fi de m\car 5 euro
pe pagin\, atunci am putea vorbi cu adev\rat de un  job.
Dar e ceva. {i pe lîng\ banii necesari, r\mîn c\r]i în urma
ta [i satisfac]ie intelectual\ [i o munc\ dintre cele mai
pl\cute. Dup\ majoritatea  job-urilor, fie ele cît de bine
pl\tite, nu r\mîne nimic, doar praful timpului care a
trecut pe lîng\ tine, istovindu-te [i l\sîndu-te sec. Asta
sim]eam pe culoarele ziarului. N-am sim]it niciodat\
asta traducînd o carte. 
Apoi, mai e [i intimitatea cu textul literar. Dac\ se
nimere[te s\ fie [i unul bun sau, [i mai bine, dac\ ]i l-ai
ales tu din motive de afinitate [i admira]ie, atunci chiar
devine o pl\cere aduc\toare, poate, [i de beneficii

creative. Niciodat\ n-am intrat a[a în cus\turile unei
c\r]i atunci cînd am scris despre ea. Cînd am tradus-o,
mi-a l\sat urme pe piele. 

LLuummiinnii]]aa MMaarrccuu a tradus: CCoorrttuull rroo[[uu, Anita Diamant;
JJuurrnnaalluull uunnuuii ssccaannddaall, Zoë Heller (în curs de apari]ie).

ana chiri]oiu 
[i gruia dragomir

`nc\ ceva `n comun

S\ traduci o carte în doi, atunci cînd cei doi sînt
„împreun\”, pare un amestec fericit de romantism [i
eficien]\. Pentru c\ tradusul e ceva între scris [i munc\.
S\ discu]i ore în [ir despre acela[i cuvînt sau s\ faci un
mic brainstorming de fiecare dat\ cînd apare o
exprimare problematic\, pîn\ se g\se[te cea mai
potrivit\, s\ împar]i un autor [i o carte [i s\-]i vezi
numele tip\rite pe aceea[i pagin\ de gard\ pot s\ fie
activit\]i „de cuplu” inedite. Faptul c\ ele sînt de cuplu
r\mîne, pentru cititori, o mic\ picanterie care nu are 
de-a face cu litera c\r]ii. Pentru cei doi, ele devin o rutin\
– de multe ori pl\cut\ – [i un contract pe care trebuie 
s\-l respecte împreun\. E pl\cut cînd î]i mai g\se[ti înc\
ceva în comun cu cel\lalt. Cînd ni s-a propus s\
traducem Jurnalul lui Che Guevara, ca ni[te „comuni[ti”
ce eram, ne-am bucurat. De fapt, cred c\ ne bucuram [i
dac\ trebuia s\ traducem împreun\ jurnalul lui Adam
Smith, dar ceva mai pu]in, c\ nu prea eram la sentiment
cu domnul. Iar romantismul se opre[te aici. Mai departe,
povestea nu mai seam\n\ cu ceva amintiri blurate din
liceu (sau poate din Liceenii), cînd citeai, la bibliotec\,
aceea[i carte pe care o citea b\iatul de care î]i pl\cea,
doar pentru ca ochii t\i s\ se plimbe peste acelea[i litere
pe care se plimbaser\ ai lui. Nu seam\n\ nici cu vechiul
capitol de roman scris împreun\, în facultate, un
fragment dintr-altul, ca [i cum ai face o pr\jitur\
„carpa]i”. Pentru c\ scrisul care î]i ocup\ privirea nu e
dintr-o carte oarecare, citit\ din amor, ci face obiectul
unei în]elegeri scrise, care implic\ termene, persoane
juridice [i bani. {i nici nu e chiar cea mai mare ocazie de
a-[i da drumul la creativitate – cartea a fost deja scris\
de altcineva, iar s\ te gînde[ti cum ai fi pus tu problema
e inutil (mai ales dac\ chiar am fi avut de tradus Adam
Smith). 
Tradusul în doi e, deci, mai degrab\ o munc\ decît o
scriere, [i mai mult eficient decît romantic. {i cu
eficien]a, calculele stau, de fapt, cam prost: teoretic, doi
oameni la o carte înseamn\ jum\tate din timp, adic\ î]i
mai r\mîne [i de-o plimbare dup\. Ceea ce nu e mereu
adev\rat (persoana juridic\ în cauz\ poate s\ fie
martor\). Ne împ\r]im capitolele, ne ur\m succes, ne
mai întrerupem din cînd în cînd ca s\ ne întreb\m cum
sun\ cîte o fraz\ – ca [i cum am alerga împreun\ la
maraton. Competi]ia nu e acerb\, locul întîi nu exist\.
Vrei, de fapt, s\-]i duci treaba la cap\t, s\ fii  fair-play, s\
ias\ bine [i s\ po]i pleca în concediu. Cam ca la orice
job. Iar dac\ ve]i spune c\ împ\r]im acela[i spa]iu fizic,
v-a[ r\spunde c\ mintea, totu[i, e în alt\ parte. 

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu [i GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr au tradus Che Guevara, JJuurrnnaall ddee
cc\\ll\\ttoorriiee (`n curs de apari]ie).
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lidia vianu

„noua traducere”: 
traduc\torul contemporan 
[i preg\tirea lui universitar\

MTTLC (Masteratul de Traducere a Textului Literar
Contemporan) este unul dintre cele trei masterate de
traducere (pe l`ng\ interpretariat de conferin]\ [i traduceri
specializate) care s`nt parte din CTITC (Centrul pentru
Traducerea [i Interpretarea Textului Contemporan) pe
care l-am înfiin]at acum un an. Specificul lui este c\ se
ocup\ exclusiv de texte contemporane, ceea ce i-a
atras un mare num\r de doritori (anul acesta s-au înscris
61 de candida]i la examenul de admitere).

Am ajuns la formula acestui program masteral m`nat\
din urm\ de nevoia de a m\ adapta c`torva schimb\ri
esen]iale în ceea ce d\ chiar numele revistei dvs, adic\
Noua lliteratur\. Mai mult dec`t opera în sine, traducerea
literar\ se perimeaz\ [i ajunge s\ tr\deze textul tradus.
Mi-am dorit s\ creez un punct de pornire în adaptarea
limbajului [i culturii traduc\torului la vremea lui. De aici
determinarea esen]ial\ a programului, aceea de
„Contemporan”. De aici  nevoia de a lua leg\tura cu autorii
tradu[i, ceea ce am [i f\cut. Am tradus în colaborare cu
poe]i români, englezi [i americani. Am avut o lung\ serie
de videoconferin]e pe care le-am organizat la Consiliul
Britanic cu scriitori britanci de marc\: David Lodge, Peter
Ackroyd, Julian Barnes, Alasdair Gray, Sean O’Brien,
George Szirtes, John Mole, Ruth Fainlight, Elaine Feinstein...
Lista e lung\ [i este, de fapt, rodul unei activit\]i de
preg\tire de ani de zile, timp în care am citit, am intervievat
autorii [i am stabilit cu ei o rela]ie de amici]ie cultural\
(toate acestea s̀nt prezente pe  site-ul meu, http://lidiavianu.go.ro).

Inten]ia mea a fost dubl\. Am pornit cu dorin]a de
a m\ refugia cu studiul literaturii (predau literatura
contemporan\ britanic\) într-un domeniu care s\ st`rneasc\
mai mult interes dec`t istoria literaturii. Am izbutit în
mare parte s\-mi fac masteranzii s\ citeasc\ operele
contemporane (pe care în primii ani le considerau indigeste)
cu entuziasm. Dar ei vor mai mult dec`t s\ citeasc\. Ei
au nevoie s\-[i c`[tige existen]a [i merg la acele masterate
care le deschid un drum c\tre carier\. A trebuit din nou
s\ m\ adaptez. Am vrut s\ demonstrez c\ literatura
(cultura) mai poate fi o profesie. Am început, a[adar,
un [ir de colabor\ri cu Radio România Cultural, Institutul
Cultural Român, Consiliul Britanic, TVR, edituri, reviste.
Am organizat „internships” (stagii de preg\tire). Studen]ii
de acum doi ani [i de anul trecut au r\mas colaboratori
fideli ai poetului Dan Verona la radio, de pild\. S-au angajat
la edituri care mi-au cerut s\-i recomand. 

În conducerea unui masterat contemporan, partea
practic\ nu poate fi l\sat\ la o parte. Nu putem ignora c\
masteranzii doresc s\-[i asigure existen]a f\c`nd ceea ce
le [i place, drept care m-am orientat c\tre subtitrare la
TVR (cu ajutorul Adei Roseti). Caut înc\ televiziuni care
au nevoie de ucenici [i viitori speciali[ti în subtitrare care
s\ nu mai fac\ gafele larg r\sp`ndite pe micile [i marile
noastre ecrane. Studen]ii mei s`nt extrem de doritori. Am
pornit de anul acesta [i pe drumul publicit\]ii. Vedem
at`tea reclame neinspirate. Cei care se uit\ mult la televizor
pierd un sfert din via]\ pe pauzele publicitare. Reclama
e azi [i ea literatur\. S`nt pe cale de a încheia acorduri
cu c`teva mari agen]ii pentru aceste stagii de preg\tire
a masteranzilor. Am pierdut mult din acuitatea teoretic\
a pred\rii literaturii, dar am c`[tigat un plus major de
„nou”, de adaptare la contemporaneitate.

Textele traduse de studen]i cu profesorii lor (Nadina
Vi[an, Oana Avornicesei) la ateliere ajung în primul
r`nd în revista Masteratului [i a CTITC, Translation Café
(http://www.e-scoala.ro/ctitc/mttlc_2007.html ), [i tot
acolo s`nt [i reac]iile primilor masteranzi ai acestui program.
Revista este g\zduit\ de www.e-[coala.ro . În afar\ de
aceast\ revist\  online, ei [i-au citit versiunile în emisiunile
poetului Dan Verona, le-au publicat în România
literar\ (pu]in, e drept), în Caietele IInterna]ionle dde PPoezie,
revista Literra. Caut debu[ee permanent. La diserta]ii
s-au tradus p\r]i importante de romane române[ti
(Constantin Ab\lu]\), poezie (Ioan Es Pop, Mihail G\l\]anu).
E important c\ traducerile din român\ au girul nativilor,
au fost f\cute în colaborare cu traduc\tori englezi sau
americani (James Brown, Carol Arnold, [i îl a[tept\m anul
acesta pe Adam Sorkin pentru un curs de un semestru,
dup\ ce, anul trecut, doi bursieri americani ai ICR au lucrat
cot la cot cu masteranzii la traduceri din literatura român\
timp de un semestru).

Originea acestui masterat a fost s\ ofere studentului
o meserie cultural\. Am b\tut la multe por]i care au r\mas
închise deocamdat\ (teatrele, televiziunile care folosesc
subtitrare, marile edituri de traducere), [i nici acum nu
pot spune unui nou venit c\ va avea o via]\ bun\ dac\
porne[te pe drumul traducerii. Nu e vina celor care ofer\
pre]uri mici, ci a înv\]\m`ntului care se adapteaz\ greoi.
Se nasc at`tea meserii noi. Cine g\se[te calea c\tre
contemporaneitate nu poate da gre[. Nu vorbesc de
un rabat la calitatea pred\rii, ci de îndreptarea studiului
c\tre lumea în care masteranzii vor avea nevoie s\-[i
c`[tige existen]a. Oamenii inteligen]i trebuie s\ aib\
inventivitate. Cultura supravie]uie[te sub multe chipuri
[i e vremea s\ ne g`ndim [i noi, angli[tii, la ce s-a g`ndit
Noua lliteratur\ – m\ refer la „noua traducere”...

CTITC 
(Centrul pentru Traducerea [i
Interpretarea Textului
Contemporan)

din UNIVERSITATEA DIN
BUCURE{TI
Facultatea de Limbi [i literaturi
str\ine, Catedra de ENGLEZ|
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jan mysjkin, 
scriitor [i traduc\tor 
din olandez\ [i francez\:

În Fran]a, tariful de referin]\ este de 24 de euro pentru
o pagin\ de 1.500 de semne (25 de rînduri a cîte 60 de
semne). Fiindc\ tr\im într-o pia]\ liber\, acesta e doar un
tarif orientativ, nu [i obligatoriu. Multe edituri pl\tesc sub
acest pre] sau nu pl\tesc nimic. Dar, pentru limbile din
care nu se g\sesc prea mul]i traduc\tori sau pentru
traduc\torii foarte aprecia]i, tariful se poate ridica pîn\ la
40 de euro sau chiar mai mult. Pe lîng\ remunera]ia propriu-
zis\, pentru traducere, traduc\torii mai primesc [i 1-2%
din drepturile de autor, în cazul în care traducerea vinde
peste un anumit num\r de cópii. Acest procent difer\
de la o carte la alta [i de la o editur\ la alta. În general,
traducerile pentru reviste literare nu se pl\tesc. Exist\ [i
excep]ii, precum Nouvelle RRevue FFranÇÇaise, PO&SIE sau
Europe. Tariful este, îns\, sub 20 de euro pentru o
pagin\ de revist\, care num\r\ între 1.800 [i 2.400 de
semne!

În Belgia nu exist\ un tarif de referin]\. Editurile refuz\
s\ discute acest subiect cu Uniunea Scriitorilor. Dar editorii
bona fide preiau, în partea de limb\ francez\ a Belgiei,
pre]ul orientativ din Fran]a, iar cei din partea vorbitoare
de olandez\, tarifele din Olanda. 

Pîn\ la 1 noiembrie 2006, în fiecare an, Uniunea Scriitorilor
[i organiza]ia editorilor fixau tarifele de referin]\ [i pentru
proz\, [i pentru poezie. Pentru proz\, tariful era de 5,9
eurocen]i/cuvînt, adic\ o pagin\ de 1.500 de semne (25
de rînduri a cîte 9 cuvinte) se pl\tea doar cu 13 euro; pentru
poezie, era 2 euro un vers, iar pre]ul minim era de 35 de
euro o poezie. Tarifele erau acelea[i pentru orice traduc\tor,
indiferent de statutul s\u, [i pentru orice limb\. În afar\
de onorariu, traduc\torul prime[te [i 2% din vînz\rile
de peste 5.000 de exemplare. Cifra medie de vînzare a
unui roman tradus în Olanda [i Flandra fiind de 700 de
exemplare, se întîmpl\ foarte rar ca traduc\torul s\ primeasc\
procente [i din vînz\ri. De la 1 noimebrie 2006, guvernul
olandez a interzis fixarea unor tarife orientative, pentru
c\ acest lucru s-ar împotrivi regulilor europene privind
o economie liber\. Tarifele de referin]\ ar fi un atac împotriva
libert\]ii traduc\torilor de a intra în competi]ie unul cu
altul! În ziua de azi, e interzis pîn\ [i ca Uniunea Scriitorilor
s\ sugereze (!) membrilor s\i un onorariu corect.

În Olanda [i Flandra, majoritatea revistelor literare î[i
pl\tesc traduc\torii. Sumele difer\ de la revist\ la

revist\ [i de la traduc\tor la traduc\tor. Un încep\tor va
primi mai pu]in decît un traduc\tor atestat, iar acesta din
urm\ prime[te sumele de mai sus.

În Fran]a exist\ un grup de traduc\tori care tr\iesc
doar din veniturile pentru traduceri, primind din cînd în
cînd  grant-uri de la Centrul Na]ional al C\r]ii sau de la
unul dintre numeroasele centre culturale, na]ionale sau
locale. Majoritatea tr\iesc cu sume aflate sub nivelul
ajutorului de [omaj, ceea ce înseamn\ c\ prime[ti mai
mul]i bani nef\cînd nimic decît traducînd!

În Olanda [i Flandra nimeni nu tr\ie[te din ce prime[te
ca traduc\tor. Dar, dac\ e un traduc\tor cu experien]\, a
c\rui calitate a fost probat\ [i acceptat\ de funda]iile
literare din Amsterdam sau Antwerp, poate depune în
fiecare an o aplica]ie în sprijinul muncii sale. Acestea variaz\
între 3 [i 8 luni [i pot urca pîn\ la 2.250 de euro pe lun\.
De fapt, doar aceste  grant-uri le ofer\ traduc\torilor
posibilitatea de a lucra profesionist, ca un angajat, dar
sînt, [i ele, pu]in ca la loto: nu po]i fi sigur niciodat\ c\
prime[ti un  grant [i nici cît de mult însumeaz\ el.

christina kowalewski,
asistent editorial, 
Hackett Publishing Company:

„Hackett nu pl\te[te traducerile în func]ie de num\rul
de cuvinte sau de pagin\. În schimb, oferim traduc\torilor
[i redactorilor no[tri – care fac notele de subsol, introducerea
[i altele ce ]in de aparatul editorial – un procent din
drepturile de autor. Aproape toate traducerile publicate
de Hackett sînt texte vechi de peste 100 de ani [i,
fiindc\ lucr\rile originale apar]in, de obicei, domeniului
public, traduc\torul [i editorul împart între ei drepturile
de autor. Acestea, împreun\ cu rata de împ\r]ire între
traduc\tor [i editor (care sînt, de multe ori, una [i
aceea[i persoan\) sînt determinate pentru fiecare caz în
parte, dar media drepturilor de autor este de 7,5-8% pentru
edi]iile  paperback [i de 10% pentru edi]iile  hardcover.
A[adar, sumele depind total de cifra de vînzare. Nu oper\m
diferen]e de drepturi de autor în func]ie de limbile din
care se fac traducerile. De pild\, un traduc\tor din spaniol\
nu va primi neap\rat drepturi mai mici decît unul din latin\
sau greac\ veche. Suma care li se cuvine depinde doar de
vînz\ri. 

V\ rog s\ ]ine]i cont c\ pia]a noastr\ de desfacere o
reprezint\ universit\]ile [i cursurile lor, iar vînz\rile noastre

sînt mai limitate decît cele ale editorilor cu pie]e mai largi.
La noi, un  bestseller înseamn\ cîteva zeci de mii de cópii,
pe tot parcursul vie]ii sale, dar majoritatea se vînd mult
mai pu]in. De asemenea, c\r]ile publicate de noi nu
intr\ în categoria «fic]iune», ci mai degrab\ «non-fic]iune»:
clasici, filosofie, mitologie, studii asiatice sau sud-americane.
Astfel c\ marea majoritate a traduc\torilor no[tri sînt
profesori cu norm\ întreag\ în domeniile lor de specialitate
[i nu tr\iesc din traduceri.”

erienne rojas,
asistent de publicitate, Harcourt:

„Editura noastr\ pl\te[te sumele standard, care, îns\,
depind de o serie de factori, printre care CV-ul traduc\torului
[i num\rul de traduc\tori disponibili.”

katherine hut,
foreign rights, Knopf Group:

„Knopf pl\te[te, în general, 100 de dolari la 1.000 de
cuvinte, dar desigur c\ acest tarif difer\ în func]ie de
traduc\tor [i de munca f\cut\.”

john o’brien,
publisher, Dalkey Archive:

„Sumele pe care le pl\te[te editura noastr\ pentru
traduceri variaz\ foarte mult. Uneori, agen]iile str\ine
finan]eaz\ costurile traducerilor, astfel c\ putem pl\ti
aproximativ 110 dolari la mia de cuvinte. Alteori nu exist\
sponsoriz\ri sau, cînd exist\, sînt foarte mici (este cazul
francezilor [i al germanilor), astfel c\ plata traduc\torului
este mult mai mic\. 

Noi pl\tim cel pu]in 1.500 de dolari pentru o traducere,
dar încerc\m s\ sporim aceast\ sum\ prin finan]\ri. România
este extrem de generoas\ cu finan]\rile, ceea ce ne permite
s\ facem traduceri din român\. Acela[i lucru se poate
spune [i despre Estonia [i alte ]\ri «exotice».”

(Traducere de A.C.)
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ë
n urm\ cu mai bine de treisprezece ani, la sf`r[itul lui 1984, am primit 
într-o sear\ un telefon de la un necunoscut, lector la editura In de Knipscheer,
care-mi era la fel de necunoscut\. M-a întrebat dac\ nu a[ vrea s\ traduc
pentru ei o c\r]ulie scris\ în limba francez\. Cartea se numea Délires, un

plural neobi[nuit; numele autorului nu-mi spunea nimic. Este un scriitor foarte
interesant, m-a încredin]at lectorul, un fel de suprarealist  avant la lettre. 
L-am întrebat cum Dumnezeu a ajuns la mine: nu tradusesem dec`t texte
din italian\, [i neav`nd studii de francez\, nu [tiam dac\ s`nt în stare s\-l traduc.
Citise, mi-a r\spuns, ni[te povestiri pe care le-am scris într-o revist\ [i g\sea
c\ au un aer de familie cu opera pentru care c\uta traduc\tor. Nu v\ face]i
probleme, mi-a spus, nu e o carte groas\, cel mult vreo sut\ de pagini. Dar
credea c\ bijuteria e prea valoroas\ ca s-o încredin]eze primului venit: lingu[itorul!
Trebuia doar s\-mi trimit\ textul, s\ v\d dac\-mi place [i dac\ pot s\-l traduc.
Pe bloc-notes-ul de l`ng\ telefon scrisesem „André Bayon”.

Dup\ c`teva zile, m-am uitat la coperta de la Délires: o m`n\ în  gros-plan
care scrie caligrafic „Ardent levier” cu peni]\ pe o foaie perfect alb\. Nu
în]elegeam. M-am uitat în dic]ionar, dar am în]eles [i mai pu]in. Rang\ încins\?
P`rghie arz`nd\?

Acum mi se pare c\ tocmai a[a s-a aprins sc`nteia între mine [i Baillon:
un text ce spune „nu”, pe c`nd eu ziceam „da”. Chiar cred c\ textele s`nt la
fel ca femeile: cu c`t opun rezisten]\ [i r\ceal\, cu at`t aprind în mine focul
dragostei.

Înc\ nu b\nuiam c\, printre altele, respectiva oper\ [i autorul ei despre
care nu [tiam nimic aveau s\-mi marcheze urm\torii treisprezece ani.

2.

Le m\rturisisem prietenilor c\ am renun]at la vechiul meu vis de a
deveni scriitor. Pasiunea pentru literatur\ se focalizase asupra traducerii. În
timp ce traduceam Délires, au început s\ m\ m\n`nce degetele [i doream s\
scriu eu însumi un text. Am predat traducerea, iar a doua zi curgeau din condei
Confesiunile llui JJ.B. HHemelryckx.

Pe vremea c`nd nutream speran]a s\ devin scriitor, f\ceam o deosebire
clar\ între a scrie [i a traduce: scrisul mi se p\rea o art\, traducerea o
meserie. Dedicam c`teva luni scrisului, îmi rezervam altele pentru traduceri [i
dac\ se putea, îmi luam un concediu între cele dou\ activit\]i contradictorii.
{i iat\ c\ de c`nd m\ îndeletnicesc cu Baillon, deosebirea dintre ele a
devenit din ce în ce mai neclar\, iar cum scrisul mi se pare din ce în ce mai mult
o meserie iar traducerea o art\, [i una [i alta ajung pe nesim]ite s\
fuzioneze.

Într-o traducere din Baillon am înlocuit un pasaj lung intraductibil din
cauza unui joc de cuvinte proliferant cu un text n\scocit de mine [i de aceea[i
lungime. Tocmai fragmentul respectiv a fost ales de un critic [i declarat
reprezentativ pentru proza lui Baillon.

De ce am izbucnit în r`s? Fiindc\ criticul a dat dovad\ de o naivitate
înduio[\toare? Ori pentru c\ eram m`ndru c\ mi-a reu[it pasti[a?

Cea mai frumoas\ critic\ despre traducerile mele se încheia cu fraza
urm\toare: „Literatura olandez\  s-a îmbog\]it cu o oper\ important\.”

Scriind biografia de fa]\ nu fac altceva dec`t s\ pl\tesc o datorie.

De fiecare dat\ c`nd m\ plec în fa]a morm`ntului lui Baillon la Marly, [optesc:
„Mul]umesc, André!”

3.

August 1995. S`nt singurul cititor din sala de lectur\ a bibliotecii din Anvers,
în care e at`ta lini[te înc`t aud tic\itul obsedant al ceasului de perete, în lumina
crud\ de neon. Vremea e minunat\. Afar\, vizavi de ie[ire, terasele s`nt
pline de amatori de soare. De Koninck, regele berii din Anvers, curge în valuri.
Cu coada ochiului, îl z\resc la st`nga, la ghi[eu, pe bibliotecarul pe care în
lungile dup\-amiezi îl botezasem Porcul. Din pricina obrajilor c\zu]i. A felului
în care se leag\n\ încet, cu ochelari cu lentile groase pe nas de parc\ ar vrea
s\ caute r`me în p\m`nt, aplecat peste banda desenat\ din fa]a lui pe care,
imediat ce m\ apropiu de el, o ascunde – crede el, în grab\ – sub un
morman de buletine de cerere. E cald; în ultimele ore l-am auzit oft`nd tot la
cinci minute, [i-a scos batista de zece ori ca s\-[i [tearg\ fruntea [i sticlele
de la ochelari, [i-a cur\]at urechile cu un chibrit apoi a evaluat cu grij\ produsul
opera]iunii etalat pe batist\. Cu mul]i ani în urm\, individul a hot\r`t, din cine
[tie ce pricin\, c\ misiunea de bibliotecar înseamn\ s\ complici c`t se poate
de mult munca cititorilor. E clar c\ într-o astfel de dup\-amiaz\ n-aveam ce
c\uta aici: am venit ca s\-l împiedic tocmai pe el ca-n clipa asta s\-[i scoat\
ochelarii [i s\ se culce cu capul pe m`ini.

Într-o zi, pe c`nd îmi aducea o tez\ veche de treizeci de ani, l-am auzit
strig`nd de departe, aproape jubil`nd: „Nu-i voie s\ trage]i la xerox!”, dar eu
nici nu voiam s\ fac a[a ceva; [i cum l-am întrebat de ce, mi-a r\spuns: „Nu
eu am f\cut regulamentul!”. Alt\dat\, cum a[teptam de o or\ o carte pe
care-o comandasem – el era iar\[i ad`ncit într-o band\ desenat\ –, l-am întrebat
în cele din urm\ de ce nu vine cartea, iar el mi-a spus cu un r`njet larg c\ se
ceruia tocmai parchetul de la rezerva unde se g\sea cartea mea.

{i iat\ revista pe care mi-o a[eaz\ pe mas\, cu paginile înc\ net\iate. Am
tres\rit: de [aptezeci de ani a[tepta pe raft. M\ a[tepta. Îng\lbenit\, pr\fuit\,
necitit\ vreodat\. {i cu coada ochiului îl observ pe individ cu cravata desf\cut\,
într-un costum cenu[iu prea c\lduros, c\z`nd iar\[i pe scaun cu un oftat,
sprijinindu-[i capul în m`ini, convins c\ în sf`r[it aveam s\-l las în pace.

Dar n-am de ales. Îmi trebuie un cu]it de t\iat h`rtie. S`nt at`t de ner\bd\tor
înc`t, f\r\ s\ mai stau pe g`nduri, m\ îndrept spre el [i chiar îi cer un cu]it de
t\iat h`rtie. Se uit\ la mine f\r\ s\ în]eleag\. Repet: „Ave]i cumva un cu]it de
t\iat h`rtie? Nu s`nt t\iate foile de la revist\.”

„Aaa! Un cu]itan”, spuse el înainte s\ plonjeze într-un sertar.

* * *

Fragment din jurnal, 9 spre 10 decembrie 1995, noaptea. Munca de Sisif
a biografului. Peste [aptezeci de ani, nimeni nu va putea depune m\rturie
c\ în aceast\ noapte scriai, la o mas\ din cafeneaua Gambrinus, în Borgerhout.
Nimeni în afar\ de tine. M\rturie pe care o depui acum, aici.

Post-scriptum, a doua zi diminea]a: dup\ doar c`teva ceasuri, ai s\-]i
po]i aminti de ce ai în[irat tocmai r`ndurile de mai înainte?

Not\: În limba rom<n\ au ap\rut la editura clujean\ Casa C\r]ii de {tiin]\ trei romane de André
Baillon în traducerea Anei Coiug: CCaassaa NNeebbuunniilloorr (2005), PPoovveesstteeaa uunneeii MMaarriiii (2006), ZZoonnzzoonn PPééppeettttee
(2007).

rupajul de  literatur\ nou\ din acest num\r cuprinde trei scriitori
flamanzi contemporani care vor fi citi]i, în traducere româneasc\, pe
data de 11 octombrie, la Ambasada Belgiei la Bucure[ti. Evenimentul
are loc ca urmare a unui fericit schimb cultural ini]iat de revista
flamand\ Deus EEx MMachina, din Anvers, prin publicarea, în num\rul pe
luna iunie a acestui an, a unor traduceri din 12 scriitori români
contemporani: Liviu Antonesei, Simona Popescu, Mircea C\rt\rescu,
Matei Vi[niec, Constantin Ab\lu]\, Angela Marinescu, Daniel B\nulescu,
Aura Christi, Robert {erban, Alexandra Fenoghen, Magda Cârneci [i Dan
Lungu. Selec]ia [i traducerea fragmentelor se datoreaz\ lui Jan Willem
Bos [i lui Jan H. Mysjkin; acesta din urm\ deschidea grupajul cu o
introducere pe tema imaginii literaturii române în }\rile de Jos – sau,
mai bine spus, pe tema absen]ei acestei imagini. Pentru a întoarce
gestul revistei flamande [i pentru a semnala `nt`lnirea 
de pe 11 octombrie între scriitori români [i flamanzi, Noua lliteratur\
îi prezint\ pe Franz Denissen, Keteleer Hilde [i John Fenoghen 
(alias Jan H. Mysjkin), a c\ror traducere e semnat\ de Ana Coiug, Linda
Maria Baros, Alexandra Fenoghen [i Jan H. Mysjkin însu[i. (A.C.)
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frans denissen
UN GIGOLO PENTRU IRMA IDEAL. ANDRÉ BAILLON SAU O VIA}| SCRIS| (fragmente)
Traducere din olandez\ de Ana Coiug [i Jan H. Mysjkin

Frans DDenissen, poet, prozator [i traduc\tor literar, s-a n\scut la Hoevenen, l`ng\ Anvers, în 1947. A studiat limba [i
literatura italian\. A debutat în 1963 cu un volum de poeme, Concerto vvoor ttamtam (Concert ppentru ttam-ttam). În 1973 a
publicat un volum de povestiri, De ggekastreerde eengel (Îngerul ccastrat), dup\ care au urmat dou\ romane, unul dintre ele
intitulat De bbelijdenissen vvan JJ.B. HHemelryckx (Confesiunile llui JJ.B. HHemelryckx, 1987). La începutul anului 2007 i-a ap\rut
„romanul f\r\ fic]iune” De vvrouwen vvan MMussolini. AAchter dde sschermen vvan hhet ffascisme (Femeile llui MMussolini. ÎÎn cculisele
fascismului). Traseul s\u literar s-a schimbat în totalitate dup\ ce l-a descoperit pe romancierul André Baillon (1875-1932),
scriitor belgian de origine flamand\ aproape uitat la cincizeci de ani dup\ moarte. Dup\ ce i-a tradus în limba olandez\ opt
romane, s-a hot\r`t s\ scrie [i o biografie a autorului. Detest`nd at`t genul „via]\ roman]at\” c`t [i biografia de tip academic,
Denissen a urmat preceptul baillonian: „Scriu pentru al]ii a[a cum a[ vrea s\ scrie [i al]ii pentru mine...”. A[a s-a n\scut De
gigolo vvan IIrma IIdeaal. AAndré BBaillon oof eeen ggeschreven lleven (Un ggigolo ppentru IIrma IIdeal. AAndré BBaillon ssau oo vvia]\ sscris\,
1998), o carte în care autorul m\rturise[te afec]iunea pentru figura [i opera lui Baillon, l\s`nd loc [i îndoielilor sale de biograf.
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Numai în aceast\ noapte femeile viseaz\
la actul tr\d\rii, abandon`ndu-se iubirii
ce las\ deschise [i închide dep\rt\ri de demult.

Ele torc firul sub]ire pe care poe]ii
[i iubi]ii infideli îl aud în somn,
fluierat strident trec`nd printre arbori.

Femeile se ridic\ orbec\ind pe întuneric,
se împiedic\ de ciorapi, de scrumiere-ng\late
ghemuindu-se pe marginea visului lor.

G\sesc drumul spre verand\,
lumina lunii cade pe mandarine,
pe primele versuri din caietul deschis.

Ca o prelingere firul tors p\trunde
în poemul neterminat, f\r\
ca scriitorul s\-[i dea seama.

Exil ttemporaar

l’amour est un oiseau rebelle

E lipit de noi: ne scoatem centura
[i trecem pe banda rapid\ a autostr\zii.
Pericolul de-a pierde ceva s-a redus

la accese m\runte de derut\
în fa]a chenarului negru al unghiilor.
E de-ajuns o [op`rl\ s\ se furi[eze pe p\tur\

în p\dure c\ picioarele noastre se sperie unul de
altul
[i acele de pin s`nt iar\[i
insuportabil humus inert, lipit de noi.

Purtt`̀nd ppovaaraa

S\-mi desfac m`inile at`t de larg
înc`t umerii t\i s\ fie ocroti]i,
s\ am grij\ ca vocea ta
care a purtat minciuni s\ sune iar ne[tirbit\,
s\ pun în palmele tale pline de r\zboi ascuns
un condei bl`nd care poate scrie
pove[ti p\rinte[ti de la-nceput,
s\-]i umplu rucksacul cu un ghid de c\l\torie
pentru ]\ri niciodat\ vizitate [i discu]ii despre
dezarmare,
s\ at`rn de el un t`rn\cop
pentru demolarea ruinelor, [i o dalt\
pentru gravat cuv`ntul just.

Wishers wwere eever ffools
pentru Marijn [i Jeroen

E-ntip\rit de-a pururi
de trei ori în fotografie
cum i-am înv\]at pe fiii mei
porunca poetului:

s\ fii lini[tit seara
[i s\ vezi cum cenu[iul pune st\p`nire
pe sunetele ce devin ieri,

s\ deschizi pas cu pas
timpul întru înso]irea
nebunului de pe deal,

s\ fii mul]umit de neputin]a
de-a fi mul]umit, s\ accep]i
blitzul capt`nd doar
trei contururi pe h`rtie.

Titlul este din piesa lui Shakespeare Antoniu [[i
Cleopatra 4,13.

Nebunul de pe deal se refer\ la c`ntecul grupului
Beatles.

Maarttori mmor]i
dedicat\ Käthei Kollwitz

Circuitul Passendale în trei dimensiuni, trei zile
care au încetinit insuportabil lumea.

Doliu: s\ înduri în picioare, în genunchi, culcat
r`njetul [tirb al viitorului în frac]iuni de secunde.

S`nt cai pe paji[te. Macii s-au ispr\vit.
Cea]a joas\ at`rn\ de poarta cimitirului.

P\rin]ii s`nt împov\ra]i, neputincio[i s\ se ating\.
Noiembrie se strecoar\ în mintea lor, doar p`nzele de

p\ianjen r\m`n.

Caii vor exista întotdeauna.
Iarba va face semin]e de mu[tar.

În 1917, b\t\lia de la Passendale, pe frontul de pe
r`ul IJzer, a durat o sut\ de zile. În timpul cuceririi
temporare a opt kilometri de teren au c\zut cinci
sute de mii de solda]i. În zon\ se descoper\ [i ast\zi
explozibil, iar p\m`ntul eman\ gaz-mu[tar. Siegfried
Sassoon a scris: „Am murit în iad – (era numit
Passchendaele)”. Cele mai cunoscute versuri despre
Marele R\zboi au fost scrise de John McCrae: „În
c`mpiile Flandrei vezi maci înflorind/ Printre cruci,
r`nd peste r`nd”.

La intrarea în cimitirul din Vladslo se afl\ o statuie
reprezent`nd un cuplu de p\rin]i îndolia]i. Autoarea,
Käthe Kollwitz, a pierdut [i ea un fiu în acest r\zboi.

Muzeul eevreiesc

Pe unde mergem, înv\luim vidul.
S`nt trei drumuri subterane.

Axa spre suprafa]\ înspre lumin\
poart\ c\tre o gr\din\ nestatornic\
cu arbori r\zle]i [i înal]i pe pietre înclinate,
hai s\ fim izgoni]i [i s\ vis\m
la gr\dina m\slinilor, hai s\
nu r\m`nem aici de-a pururi.

Axa spre turn nu e drum.
Ea duce c\tre nimicul înflorit,
gole[te vocile. Pielea se face de g\in\,
trupul vrea afar\. U[a se tr`nte[te.

Viitorul se afl\ în lumina de pe treptele
duc`nd înspre ce este expus. Bucuriile [i triste]ile
tuturor veacurilor r\mase în z`mbetul
ghidului care le arat\ copiilor blonzi
ce cre[te în spatele ferestrelor înguste [i o salut\
pe b\tr`na doamn\: iat\ ce trebuie s\ r\m`n\.

Pe podea zigzaguri în dungi sub]iri
face speran]a, împotriva voin]ei.

Muzeul Evreiesc din Berlin a fost proiectat de Daniel
Libeskind. „Nimicul înflorit” este o trimitere la
„Psalmul” lui Paul Celan, evreu de origine, despre
care exist\ referiri indirecte în cl\dire.

Lec]iaa dde ddegusttaare uunu

Întoarce-]i sim]urile complet în\untru.

Clatin\ pata de lumin\ din paharul înclinat
[i vezi c`t de departe ajung anii.
Desf\ u[or mireasma ca aripile fluturelui,
imagineaz\-]i zmeur\ [i boare de piper.
Miroase poezii.

Las\ soarele s\ lunece în profunzimea gurii.
Mure, mere, caise,
niciodat\ s\ nu-]i ast`mperi setea cu aromele lor.
Prinde vanilia pe v`rful limbii,
elibereaz\-]i cerul gurii de prip\.

Prima gur\ – orbec\ial\ cu m`inile întinse,
a doua cere o r\suflare nou\.
Apoi îndoaie-]i m`inile
p`n\ ce alunec\ de pe umeri bretelele
[i g`tu-[i ofer\ conturul de pahar
degust\torului surprins.

Întoarce-]i sim]urile complet în afar\

h
ilde Keteleer s-a n\scut în 1955 în
Schoten, l`ng\ Anvers. A f\cut studii
de traducere în francez\ [i german\ [i
de interpretariat în german\. Timp de
zece ani a fost redactor la revista

literar\ flamand\ Deus eex MMachina. Este
autoarea a numeroase articole, interviuri [i
recenzii, publicate at`t în paginile acestei
reviste, c`t [i în alte periodice. A tradus în
colaborare – din francez\ pe Arthur Rimbaud
[i Olivier Rolin, iar din german\ pe Elfriede
Jelinek, Katja Lange-Müller [i Christoph
Ransmayr. În 2001, la Amsterdam, a fost
publicat volumul ei de debut poetic Al wwat
winter iis een wwaar (Tot cce ee iiarn\ [[i aadev\r). A
urmat apari]ia în 2003, la Liege, 
a volumului bilingv, realizat împreun\ cu
scriitoarea belgian\ de limb\ francez\
Caroline Lamarche –, Twee vvrouwen vvan
twee kkanten/Entre-ddeux (Dou\ ffemei ddin
dou\ pp\r]i/Între ddou\). Ultimul ei volum,
Deuren (U[i), a fost publicat în mai 2004, 
din nou la Amsterdam. Din 2006 reprezint\
Writers-in-Prison-Comité din partea PEN
clubului flamand.
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DINAINTEA OOCHILOR MMEI, NNIMIC DDE SSPUS
Traducere din olandez\ de Linda Maria Baros [i Jan H. Mysjkin

john ffenoghen
J

ohn FFenoghen este „numele alternativ” al lui Jan H. Mysjkin, n\scut în 1955 la Bruxelles. Încep`nd cu 2002, acesta tr\ie[te
între Paris [i Bucure[ti. John Fenoghen scrie at`t în olandez\, c`t [i în francez\. A debutat în 1973 [i a publicat p`n\ în
prezent cinci volume de versuri în olandez\, printre care se num\r\ [i Jocul ooglinzilor/Sonete îîn mmi[care, carte tradus\ 
în limba francez\ pentru Caietele ddin RRoyaumont (2003). Poemul s\u cel mai recent, Kosovo (2006), transpus în rus\ de
scriitoarea Alexandra Fenoghen, partenera sa de via]\, a fost publicat într-o edi]ie trilingv\. John Fenoghen a tradus de

asemenea nenum\ra]i poe]i [i scriitori clasici, avangardi[ti sau contemporani, cum ar fi Hugo Ball, Cyrano de Bergerac, Yves
Bonnefoy, Paul Celan, Velimir Chlebnikov, Georges Rodenbach, Jerome Rothenberg, Arno Schmidt [i Tristan Tzara. În 1990, 
i-a fost decernat Premiul Na]ional de Traducere Literar\ din Belgia. De-a lungul ultimilor ani, a publicat peste dou\zeci de poe]i [i
prozatori rom<ni într-o serie de reviste din Belgia, Olanda [i Fran]a. Poemele care urmeaz\ fac parte dintr-un volum aflat în lucru.
C`teva poezii din acest volum au ap\rut deja în revista Astra (2007), în traducerea lui Constantin Ab\lu]\.
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Trezire la miezul nop]ii. Gol în stomac. Hula
pare c\ face s\ valseze orizontul, str\lucind, 
pierind în dep\rt\ri.
M\ culc la loc, adorm din nou.
Diminea]a, la [ase, o raz\ de soare prietenoas\.

* * *
Buticul frizerului – aici, ras,
tuns [i frezat.

Aici discu]i nout\]ile [i b`rfele,
aici afli o gr\mad\ de lucruri senza]ionale,
g\se[ti de toate – de-neînchipuit
ceva care nu s-ar g\si aici.

Aici e Luvrul ieftin.
Talciocul de Doi Bani.

* * *
Rezultatul observa]iilor mele:
dac\ nu lu\m în calcul ciocul, n-am dec`t trei fire de barb\.
Asta nu se pune.

* * *
Din ra]iuni de flirt, c`]iva, mai bravi, se-nv`rt
f\r\-nsufle]ire într-un spa]iu mare,
de nisip alb. Eu voi fi bravul cu trei fire de barb\.

Trecem de miezul nop]ii, despic`nd 
valurile cu creste-nspumate.
Marea-i dezl\n]uit\. Sub briz\ trosne[te lemn\ria,
odgoanele în scripe]i.

Parc\-ar fi ]igarea pe care tocmai o fumezi.

Odihn\

Am observat de asemenea c\ o pagin\ alb\ ar fi 
mai mult dec`t suficient\ pentru a da o idee complet\
despre monotonia [i golul din existen]a mea actual\.
M\ odihnesc, m\ odihnesc. Nu m\ plictisesc de-at`ta
odihn\. Nu numai c\ nu m\ plictisesc, dar s`nt uimit de
rapiditatea cu care via]a mea incon[tient\ îmi reg\se[te
trecutul.

O llec]ie dde ffotografiere

Este vorba despre uciderea malurilor aride, a orizontului
plat,
a apei m`loase, a c\ldurii toride.
Este vorba despre felul în care o s\-mi petrec 
aceast\ zi monoton\.

Leg o gr\mad\ de conversa]ii cu o gr\mad\ de oameni.
Asta nu se pune.

Pe la trei dup\-amiaz\, iau în vizor
ni[te berze [i ni[te p\s\ri marabu.
Nu, s`nt ni[te st`lpi.
Nu, ni[te cabluri
ca ni[te [erpi enormi, nesf`r[i]i.

S\lb\ticie foarte civilizat\.
Privire înveninat\.

* * *
Ni[te sonerii ]`r`ie, ni[te clopote r\sun\, sirena muge[te.

De[ertu-i ro[u tot. În zare, nisipurile [i cea]a portocalie
se-ntrep\trund. Cerul str\luce-a verde, a mov, a grena, a
roz. {i-n contrast cu orizontul corai, unele coline au o
nuan]\ curat\ de smarald.

Cu neputin]\ s\ prive[ti at`ta str\lucire.

* * *
Ora unsprezece: am ajuns
pe culmea celor mai str\lucitoare destine.
Era [i vremea.

A ffost ccald\

Într-adev\r, colinele o]elite par ni[te mari chiparo[i,
se zb`rlesc într-un mare spa]iu gol,
în sus [i-n jos.

Un p\m`nt s\lbatic, doar pietre [i praf.
Se ivesc vulturii. Le v\d umbra
fugind pe solul vulcanic, oriunde-mi cade privirea.

Nu r\m`nem aici dec`t un minut,
celelalte ne s`nt num\rate.

* * *
Patru sau [ase v`sla[i cu pieptul gol,
ra[i în cap,
în b\taia soarelui.

Turme-ntregi de capre [i c\mile jupuite,
cu pieile c\zute, goale,
se plimb\ pe [oseaua fierbinte.

Un vechi automobil cu aburi asem\n\tor
unui locomobil dotat cu-un co[ imens.

Lu\m loc.

Un zgomot înfrico[\tor de ro]i înc\l]ate-n fier.
Uimirea unui leu îmbl`nzit.

** *

O p\l\rie de m\tase albastr\ cu panglic\ aurie; o c\ma[\
verde calcedoniu, de sub care ies m`necile unei bluze roz,
[i o pereche de pantaloni portocalii, largi, care ajung p`n’
la c\lc`ie.

În b\taia soarelui, toate aceste culori se-armonizau at`t
de bine înc`t î]i venea s\ pl`ngi de emo]ie.

* * *
S\ te plimbi [i s\ te plictise[ti duminical.
S\ umpli salonul.
S\ aplauzi c`nt\rea]a.

S\ ro[e[ti de pl\cere.
S\-]i tr\dezi tot trecutul.
S\-nchei în cea mai cordial\ prietenie.

Fantasmagorie

Este imposibil s\ nu spui nici un cuv`nt despre luna plin\,
care se înal]\ pe cer exact la ora la care apune soarele.
Într-un sfert de or\, se stinge ziua [i se face noapte.
Sfertul acesta de or\ con]ine mai mult\ frumuse]e dec`t
pot evoca toate cuvintele inventate de oameni.

* * *
Vedeam în dreapta

cerul de-un roz înfl\c\rat,

care devenea portocaliu,

se-alb\strea,

se-nverzea,

se topea-n zenit,

apoi,

întunecat din ce în ce mai tare,

devenea,

la st`nga, 

un cer nocturn,

pe care urca luna,

enorm\,

ro[ie mai înt`i,

apoi galben\,

v\rs`ndu-[i oglindirea-n mare.

* * *
Î]i întorci privirile la dreapta [i iar e zi, o zi str\lucitoare, cu
totul roz, cu totul tandr\.

Î]i vine s\ crezi c-ai visat-o.

Zbur\tori

Marea era un taluz roz, mov, gri-perlat,
neîncre]it de mir\ri.

* * *
Credeam p`n\ acum c-am v\zut deja pe[ti zbur\tori.
Dar nu era a[a. I-am v\zut
azi: de la [ase diminea]a la [ase seara,
fugeau d`nd din aripioare.

De departe s`nt ni[te fluturi. De-aproape
s`nt ni[te p\s\ri.
Nu par pe[ti dec`t atunci
c`nd se-arunc\ iar în ap\.

Îi vedeam, sem\nau întru totul cu ni[te r`ndunici
c`nd ploile de var\ amenin]\, zbur`nd razant
peste meduze, ca ni[te perle mov, de-ametist

* * *
În amurg, par ni[te patinatori
microscopici.
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Tom Wolfe -
omul \n costum alb
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ocrotitoare

And the truck heaves and billows, blazing silver red and DayGlo, and I doubt seriously,
Cool Breeze, that there is a single cop in all of San Francisco today who does not that
this crazed vehicle is a guerrillapatrol from the dread LSD.   

Tom Wolfe 

AA m ajuns la Tom Wolfe prin rico[eu. C\utîndu-l pe Hunter S. Thompson, am
dat peste omul în costum alb, Tom Wolfe. Nu a fost prea greu, avînd în
vedere cîte lucruri au în comun: ambii sînt scriitori excentrici, jurnali[ti care fac
parte din curentul New Journalism, ambii au scris despre LSD [i Hell’s Angels

etc. Wolfe este un nume foarte cunoscut în State, nu este nevoie de nici un rico[eu ca
s\ ajungi la el, dar în cazul meu a[a au stat lucrurile. 

Una dintre primele c\r]i ale lui Wolfe se nume[te The EElectric KKool-AAid AAcid TTest, un
amestec inedit de jurnalism [i literatur\, de buc\]i de proz\ absurd\ [i investiga]ii detaliate
în leg\tur\ cu anumite fenomene sociale. Cartea se construie[te în jurul lui Ken Kesey,
al grupului s\u de hipio]i, Merry Pranksters, al LSD-ului [i în jurul autobuzului pictat în
culori psihedelice, numit „Furthur”, cu care au traversat întreaga Americ\. Punctul de
intersec]ie al acestei c\r]i cu „The Hell’s Angels, a Strange and Terrible Saga”, al lui
Thompson, îl reprezint\ petrecerea dat\ de Ken Kesey în onoarea grupului Hell’s Angels,
moment în care cele dou\ grupuri, de hipio]i [i de motocicli[ti, se înfr\]esc, iar Kesey le
face cuno[tin]\ cu LSD-ul. Aceast\ scen\ apare în ambele c\r]i, dup\ care textele î[i
v\d de drumul lor. Thompson pleac\ mai departe cu periculo[ii Hell’s Angels, iar Wolfe
se îmbarc\ în „Furthur” al\turi de Kesey [i de Merry Pranksters, îndreptîndu-se spre New
York. Doi scriitori-jurnali[ti  on the road, f\cînd teren, investigînd dou\ grupuri ce au
influen]at puternic via]a cultural\ din America („testele cu acid”, cum erau numite
petrecerile date de Kesey, au reprezentat trecerea de la genera]ia  beat la mi[carea
hippie, iar Rolling Stones i-au angajat pe Hell’s Angels pentru a le asigura protec]ia).  

Thompson s-a sim]it ofensat cînd Wolfe i-a integrat ni[te texte în antologia lui, `n
1973, despre noul jurnalism, numit\ chiar The NNew JJournalism. Thompson a spus c\ el
nu vrea s\ fac\ parte din grupul nim\nui [i c\ el scrie  gonzo, c\ e  sui generis, îns\, pîn\
la urm\, al\turi de Truman Capote, Norman Mailer [i Tom Wolfe, Thompson este una
dintre figurile reprezentative [i definitorii ale noului jurnalism. În antologie, Wolfe spune
despre noul jurnalism c\ împrumut\ tehnici [i metode din literatura de fic]iune, cum ar
fi: s\ prezin]i povestea folosindu-te de scene, nu de un fir narativ care s\ respecte o anume
cronologie, dialogul este redat a[a cum este purtat, cînd mai natural, nu prin
parafraz\ri sau citate, totul este povestit la persoana întîi, punîndu-te în pielea personajului,
întrebîndu-te ce gînde[te [i cum se simte personajul. Cu toate acestea, noul jurnalism nu

N u aveam chef s\ v\d nicio fabric\ de covoare. Ma s\turasem
de programul impus de ghid: acum vizit\m un amfiteatru, 
`ntr-o or\ ne holb\m la o moschee, acum bem o cafea, disear\
pute]i s\ merge]i la toalet\. I-am spus Claudiei c\ m\ duc s\ m\

plimb. De 24 de ore, de c`nd ̀ ncepuse excursia organizat\, cu excep]ia scurtelor
interludii de toalet\, nu mai petrecusem niciun moment ̀ n singur\tate. Plecasem
`n zori din Douz [i de[i str\b\tusem un peisaj fascinant, prezen]a Claudiei
func]iona ca o bul\ prin ai c\rei pere]i urm\ream abulic lumea, deposedat de
sentimentul fericit al noului. ~nregistrasem cu apatie `ntinderea pietroas\ de
culoarea zah\rului brun din care ie[ise, `n fa]a ochilor no[tri m\ri]i, discul
s`ngeriu care `n cur`nd avea s\ `ncing\ acoperi[ul autocarului. La un moment dat
cobor`sem `n dreptul unei `ntinderi de sare `n care se g\seau mici ochiuri de ap\
din care ie[isem cu sandalele albe. Era frumos, dar eu nu eram acolo. Z`mbeam
stins, cufundat `ntr-o permanent\ spaim\ al c\rei remediu renun]asem s\-l mai
caut. 

~n spatele fabricii ̀ ncepea kasbahul din Keirouan. M\ aflam ̀ ntr-un labirint de piatr\.
Ziduri, canale de scurgere, por]i de lemn decupate `n roca cenu[ie. Eram fericit c\ s`nt
singur, c\ str\bat str\du]ele unui ora[ arab, asemeni lui Port, personajul lui Bowles. 

~n luna care trecuse de c`nd fugisem din casa noastr\, citisem The SSheltering SSky [i
o fantasm\ neagr\ [i romantic\ crescuse `n mine, hr\nindu-se cu frustr\ri [i temeri [i
ne`mpliniri. ~n viziuni morbide, m\ vedeam delir`nd ̀ n ruine, ̀ nconjurat de oameni c\rora
nu le [tiam limba [i murind ascult`ndu-le jelaniile. Fusese motivul principal pentru care
acceptasem s\ plec al\turi de Claudia `n Tunisia, de[i era clar pentru am`ndoi c\
intrasem `n perioada `n care sentimentele se transform\ `n resentimente. M\ mutasem
`ntr-un apartament nou, sper`nd c\ m\ voi elibera de atacurile de panic\ care m\
aruncau `n pozi]ia fetal\, sub plapuma ocrotitoare. Acest lucru nu se `nt`mplase [i, dup\
c`teva zile extatice date de faptul c\ sc\pasem fizic dintr-o ̀ nchisoare imobiliar\, rec\zusem
`n lumea `ntunecat\ pe care ]i-o ofer\ cu d\rnicie anxietatea. A[a c\ plecasem `n Tunisia.
C`nd abia ne cunoscusem [i totul era bine, ne propusesem s\ facem aceast\ c\l\torie.
Am f\cut-o dup\ doi ani, c`nd trupurile noastre `ncetaser\ de mult s\ se mai ating\.  

Aveam jum\tate de or\ de libertate. Un b\rbat `n v`rst\ [i f\r\ din]i mi-a spus ceva,
la intersec]ia a dou\ drumuri o fat\ mi-a z`mbit. I-am z`mbit [i eu. A spus ceva `n
francez\, eu am continuat s\ z`mbesc. Avea cam 15-16 ani. Nu era frumoas\. Mi-a f\cut
semn s\ o urmez prin poarta pe al c\rei frontispiciu era desenat\ m`na Fatimei. Inima
`ncepuse s\-mi bat\ foarte puternic. Am intrat, tem\tor [i excitat `n acela[i timp. O
curte p\trat\, cu ziduri co[covite. ~n fiecare latur\ se afla c`te o u[\ vopsit\ ̀ ntr-un albastru
pe care-l `nt`lnisem `n Dobrogea [i aveam s\-l reg\sesc `n Grecia. Pe s`rm\ se aflau
puse la uscat tricouri, [osete, un prosop de plaj\ cu Mickey Mouse. Era un loc s\r\c\cios.
Ne-a `nt`mpinat mama fetei, o femeie de 40 de ani, `mbr\cat\ cu un maieu negru [i o
fust\ cu flori. Dac\ a[ fi ̀ nt`lnit-o ̀ n fa]a blocului meu, nici n-a[ fi remarcat-o. M-a invitat
la mas\. {i ea z`mbea. M-au condus `ntr-o `nc\pere str`mt\ unde se afla un bufet, o
mas\, un televizor [i `nc\ o fat\. Sora mai mic\.  Nu avea mai mult de 12 ani [i mi s-a
p\rut foarte frumoas\. M\ uitam la ea [i r`deam sincer, iar ea ̀ mi r\spundea privindu-
m\ `ndr\zne] `n ochi [i ar\t`ndu-[i din]ii albi. Eram `ntr-o ]ar\ musulman\, `n casa
unui localnic, ̀ nconjurat de trei femei. Via]a era frumoas\. M\ sim]eam din nou viu.
Am m`ncat ni[te pepene, am rostit toate cele 10 cuvinte ̀ n francez\ pe care le [tiam,
am dat mult din m`ini [i i-am z`mbit [i mai mult mult fetei cele mici. A[ fi putut s\
le spun povestea vie]ii mele [i lucru \sta m-ar fi f\cut fericit. Ele ciripeau,
invit`ndu-m\ tot timpul s\ m\n`nc din platoul cu cus-cus. C`nd a ap\rut de la lucru
[i capul familiei am sim]it o mic\ ghear\ ̀ n inim\. Era un b\rbat bl`nd, cu musta]\.
Ne-am f\cut o fotografie `mpreun\ pe care o ]in [i acum deasupra biroului.
Ar\t\m ca o familie.  Am l\sat 5 dinari pe mas\ [i am fugit spre fabrica de
covoare. ~n acel moment [i mult\ vreme dup\, eram convins c\ m\ voi ̀ ntoarce
c`ndva `n Keiruan [i m\ voi c\s\tori cu fata cu din]i albi. 

Am fost `nt`mpinat cu priviri pline de ur\ pe care le-am l\sat s\ curg\
pe l`ng\ mine. Din cauza mea tot grupul pierduse ma[ina de `ntoarcere `n
Sousse [i fusese redistribuit ̀ n alte autocare. Noi ajunseser\m ̀ ntr-unul de
ru[i sau polonezi. 

A treia zi dup\ ce ne-am `ntors `n Bucure[ti, m-am dus `n fosta mea
locuin]\. Claudia ]inea ̀ n m`n\ un print dup\ un  mail primit de la o fat\
pe nume M\d\lina, din care ar fi reie[it c\ ̀ ntre noi e ceva. Timp de luni
de zile cineva `mi sp\rsese zilnic adresa de  hotmail [i, de c`te ori `i
spuneam asta, se uita la mine cu ochi rotunzi [i spunea: oare cine s\
fie? Acum [tiam. Mi-am mai str`ns ni[te lucruri [i am plecat.

Jean-Lorin Sterian, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i scenarist. A publicat
volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1995), SSccrriiiittoorruull aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee
(2002) [i LLoorrggeeaann (2007). A f\cut parte din forma]ia Grupul Sanitar. A regizat
scurtmetrajul PPrriinncciippiiuull ddrraaggoosstteeii ccoommuunniiccaannttee [i un documentar despre
homosexualitatea din Rom<nia. Editorialist pentru 2244FFuunn. The EElectric KKool -AAid AAcid TTestII aam CCharlotte SSimmons
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e fic]iune. 
Deci, am ajuns la omul în costum alb (dac\ da]i un  google search pe „Tom Wolfe”,

ve]i vedea c\ în toate pozele apare într-un costum alb) prin rico[eu. Am început s\-l
caut prin libr\rii. Voiam s\ citesc I AAm CCharlotte SSimmons, ap\rut\ în 2004, despre care
auzisem c\ ar fi un fel de The RRules oof AAttraction a lui Ellis, adic\ o satir\ la adresa
universit\]ilor americane [i a studen]ilor obseda]i de sex, droguri [i popularitate. Nu
am g\sit-o, îns\ am cump\rat The BBonfire oof tthe VVanities, prima carte (1987) de fic]iune

pur\ a lui Wolfe. {i aceasta seam\n\, prin felul
în care este caracterizat\ înalta societate
american\ (ambi]ii, snobism, discriminare de
toate felurile, l\comie), cu o alt\ carte a lui
Ellis, American PPsycho. Îns\ romanul lui Wolfe
se centreaz\ mai mult pe tema rasismului [i
modul în care presa poate s\ manipuleze. The
Bonfire î[i propune s\ prezinte conflictul dintre
clasele sociale din America anilor ’80 [i felul
în care acestea erau exploatate de c\tre
politicieni. Reu[e[te s\ fac\ acest lucru
luînd patru personaje reprezentative pentru
o anumit\ clas\ social\ (Sherman McCoy –
WASP înst\rit ce lucreaz\ pe Wall Street, Larry
Kramer – evreu, avocat al statului, Peter Fallow
– un jurnalist expatriat britanic [i reverendul
Bacon – un politician de culoare) [i agitîndu-
le în jurul unui accident de ma[in\ a c\rui
victim\ este un tîn\r de culoare. 

Pe la jum\tatea c\r]ii am aflat c\ a fost
tradus\, în 1996, de c\tre Radu Lupan, la editura
Univers, a[a c\ voi continua s\ caut I AAm
Charllote SSimmons, iar cînd o voi g\si, voi scrie
mai multe despre ea.

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 23 de ani, este absolvent al Facult\]ii
de Litere din Bucure[ti, masterand la departamentul de
American Studies din Facultatea de Limbi Str\ine, ]ine
rubrica DDrr.. GGoonnzzoo în aaLLttiittuuddiinnii [i scrie constant pe  site-ul
MMeettrrooppoottaamm. 

ion  
manolescu

Tom Wolfe

The bbonfire oof tthe vvanities

C el mai simpatic e cînd nimere[ti în bloc cu o echip\ de vecini
aten]i [i amabili. De curînd, am fost binecuvîntat la etajul de
deasupra cu un cuplu de mod\ veche: genul gospodar, care î[i
aduce aminte cu nostalgie de vremurile cînd porcul trop\ia

prin balcon [i g\inile adormeau în cote]ul din baie. Înarma]i cu r\bdare,
dou\ soacre iubitoare de Tîn\r [[i nnelini[tit [i-un papagal care î]i recit\ DEX –ul

f\r\ gre[eli [i, mai ales, f\r\ oprire, cei doi s-au gîndit s\-[i completeze colec]ia
zootehnic\. Zis [i f\cut. 

Suspansul n-a durat mult: doar vreo trei zile, la cap\tul c\rora am aflat cine
se mai mutase cu ei. Cum, pîn\ atunci, singurele zgomote care se rev\rsau în

miez de noapte din apartament erau trilurile p\s\roiului logoped [i sonorul
televizorului uitat la maxim, vecinii mei au apelat la chi]\iturile isterice a doi

chihuahua [i la tropotitul vîn\toresc al unui brac. La urma-urmei, nimic mai normal
pentru un cuplu încremenit 23 de ore din 24 în fa]a telenovelelor [i a
buletinelor de [tiri, decît s\-[i cumpere un cîine de vîn\toare, gata oricînd s\
urm\reasc\ ra]a sub fotoliu sau s\ fug\reasc\ fazanul pe hol, în timp ce
mîr[avul Victor Newman achizi]ioneaz\ o nou\ companie în Genoa-City. {i, tot
a[a, nimic anormal în a-]i ]ine animalele în cas\ pîn\ cînd vezica lor începe s\ semene
cu vehicolul fra]ilor Montgolfier [i chi]\iturile se transform\ în urlete de neputin]\
ce ar îngrozi întreaga sec]ie de chirurgie de la „Carol Davilla”. Doar cine a vizitat
vreodat\ o locuin]\ în care exist\ un chihuahua [tie ce spectacol poate oferi sonorul
acestei specii etern traumatizate psihic…

Recitalul zilnic nu se opre[te îns\ aici. Avertiza]i de zgomotele disperate ale
animalelor, dar prea obosi]i ca s\ coboare cele trei etaje care îi despart de curte,
vecinii mei aten]i [i amabili î[i scot cîinii pe u[\, l\sîndu-i s\ zburde pe scar\. În
consecin]\, cu o regularitate de metronom (adic\ în fiecare diminea]\, la ora 9),
treptele blocului sînt stropite de sus pîn\ jos de un fir juc\u[ de urin\, care î[i prelinge
aromele acide pe pre[urile de etaj. Spre prînz, evaporat\ din micile b\l]i ale marmurei,
duhoarea devine dulceag\, omniprezent\ [i, desigur, insuportabil\. Bucuria e cu
atît mai mare cu cît fiecare familie [i în special firma de avocatur\ de la ultimul
etaj, vizitat\ de zeci de clien]i, introduce în propriul apartament o p\rticic\ din micul
univers lichid al sc\rii.

Cam a[a arat\ vecinii mei. Îi vrea cineva?

IIoonn MMaannoolleessccuu are 38 de ani [i este lector doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti. Specializat în teorie
cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a comunismului românesc. Romancier prin voca]ie,
instinct [i pl\cerea de a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura
Polirom, 2006).
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D ac\ Amazing Race ar fi avut un corespondent în
lumea artistic\, probabil c\ ar fi sem\nat
foarte bine cu  weekend-ul de la jum\tatea lunii
septembrie cînd proiectul Spa]iul PPublic

Bucure[ti/Public AArt BBucharest, lansat în aprilie, a ajuns la
punctul culminant. Timp de o lun\, pîn\ în 15 octombrie,
Bucure[tiul se transform\ în suport pentru proiectele [i
interven]iile propuse de arti[tii Mircea Cantor, Nicoleta
Esinencu, grupul H.arta, Daniel Knorr, Dan Perjovscvhi [i
Lia Perjovschi, deschizînd fiecare cîte o linie critic\ în
abordarea rela]iei dintre art\, spa]iul public [i contextul
social [i politic. 

Sîmb\t\, 15 septembrie, au fost prezentate primele trei
proiecte, într-un tur de for]\ care ne-a plimbat dintr-un
cap\t în cel\lalt al ora[ului. Startul s-a dat la Universitate:
Pia]a e unul din locurile cele mai aglomerate din Bucure[ti,
reper pe harta zilnic\ a sutelor de trec\tori, punct de întîlnire
cu prietenii, hot spot pentru ghidurile turistice care vînd
spa]iu public la pachet. Cum se întîmpl\ de multe ori [i cu
locurile, nu numai cu cuvintele, prin supralicitare ajung
s\ se goleasc\ de sens, astfel încît azi Pia]a Universit\]ii, ca
fenomen, are date fixe, stereotipuri mediatice [i comemorative.
În iunie. În restul anului, are o pl\cu]\. Din 15 pîn\ în 22
septembrie, Monument (Istorie/Isterie), proiectul propus
de Dan Perjovschi sub forma unei statui vii, a avut rolul
de  reminder live, revenind, într-o manier\ t\cut\ [i discret\,
asupra unuia dintre cele mai controversate momente ale
istoriei recente, mineriadele din anii ’90. Minerul [i studentul
– statuia vie din fa]a cl\dirii Universit\]ii de Arhitectur\ –
amintesc de zilele de isterie colectiv\ din acel iunie al
„golanilor” [i al încerc\rii, venite prea tîrziu, de democratizare
a unei lumi tocmai ie[ite dintr-un regim totalitar care a
schimbat ireversibil fa]a istoriei recente. 

Tot pîn\ în 22 septembrie, Lia Perjovschi a deschis u[ile
arhivei sale de art\ contemporan\ din str. General Berthelot
nr. 12 care, începînd cu 1985, a func]ionat ca proiect de
cercetare alternativ\. Contemporary AArt AArchive/Center
for AArt AAnalysis a fost un spa]iu deschis întîlnirilor [i
dezbaterilor, iar CAA iinventory marcheaz\ acum finalul
unei etape, cînd toate materialele din arhiv\ sînt inventariate
[i catalogate, proces vizibil timp de o s\pt\mîn\ în cadrul
proiectului Spa]iul PPublic BBucure[ti. Urm\toarea oprire a
fost în intersec]ia de la Gara de Nord, mai precis în sta]ia
de tramvai, pentru o plimbare cu... Biserica Ortodox\ Român\.
Proiectul lui Daniel Knorr, Tramvaie [[i iinstitu]ii, abordeaz\
spa]iul public ca loc al interac]iunii între locuitori [i institu]iile
statului. Tramvaiele, vopsite în culori tari [i purtînd simbolurile
unora dintre cele mai importante ([i, în acela[i timp,
generatoare de nesfîr[ite plimb\ri, uneori pe rute enervant
de ocolitoare [i obositoare) ca Poli]ia, Crucea Ro[ie, Armata
sau Biserica, circul\ prin ora[ timp de o lun\, pîn\ la
finalul proiectului, oferindu-le posibilitatea c\l\torilor de
a se transforma din simpli spectatori în participan]i la un
proiect artistic. 

Nucleul proiectului curatoriat de Marius Babias [i Sabine
Hentzch îl reprezint\ Project SSpace, un  info point pentru
întregul proiect, ini]iat de grupul H.arta. Zilnic, la Ordinul
Arhitec]ilor din strada Arthur Verona nr. 19, vor avea loc
întîlniri, dezbateri, ateliere [i  performance-uri. Cele trei
artiste [i-au propus ca prin evenimentele organizate s\
aduc\ în prim -plan „oameni, atitudini, ac]iuni care dep\[esc
o situa]ie constrîng\toare sau neprielnic\, oameni care
î[i asum\ responsabilitatea [i în]eleg c\ depinde de ei s\
schimbe ceva, ini]iative care au în comun lupta împotriva
autorit\]ii [i disponibilitatea de a-[i asuma riscuri, care
încearc\ s\ creeze cond]iile pentru a gîndi diferit”. Proiectul

este structurat pe patru module: postcomunism, feminism,
educa]ie [i  display. Un alt proiect, hot aart 66 –– HH.C.L.M.B.
10/25/01/2001 PPeisaj îîn ccurtea ddin ddos aa oora[ului, realizat
de {erban Sturdza [i Virgil Scripcariu, provoac\ locuitorii
capitalei [i reprezentan]ii institu]iilor publice la un moment
de reflec]ie asupra modului sistematic în care spa]iul verde
din ora[ este distrus pentru a face loc ansamblurilor comerciale
sau reziden]iale. Pe fondul intensei mediatiz\ri, în ultima
vreme, a probemelor legate de discriminare, proiectul
Nicoletei Esinencu – piesa de teatru A(II)Rh+, invit\ la o
incursiune în cartierele Bucure[tiului, pe traseele romilor
în c\utare de fier vechi. Filmul T\cerea mmieilor al artistului
Mircea Cantor documenteaz\ obiceiul t\ierii mieilor în
perioada s\rb\torilor de Pa[te [i schimb\rile cu care se
confrunt\ societatea româneasc\ supus\ noilor reglement\ri
ale Uniunii Europene. Filmul, prezentat în premier\ la
ICR, va fi difuzat la TVR Cultural în luna octombrie. 

Experimentul cu spa]iul public nu s-a rezumat la proiecte.
Interac]iunea subiectiv\ cu spa]iul public, cu un  awareness
ceva mai ridicat decît de obicei, a fost o constant\ a drumurilor
prin Bucure[ti în weekend, înAmazing Race-ul meu de la
un proiect la altul. Provoc\rile pe care le lanseaz\ spa]iul
public nu sînt doar în Istoria/Isteria lui Dan Perjovschi la
Universitate, în arhiva Liei Perjovschi dintr-o cl\dire veche
a Universit\]ii de Arte sau v\zute din tramvaiele lui
Daniel Knorr în intersec]ia de la gar\, ci [i la Pia]a Matache,
pe terasa de la UNA Galeria, printre cer[etorii de la gar\, pe
drumul spre cas\ – locuri unde, în aparen]\, nu s-a întîmplat
nimic, dar care pot deveni, oricînd, spa]ii pentru proiecte
noi, astfel încît arta public\ în România s\ cî[tige teren,
simplificîndu-[i receptarea [i, implicit, acceptarea.

Dan PPerjovschi, MMonument ((IIstorie/IIsterie 22)
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P R O J E C T  SS P A C E

R omânia a trecut de la un sistem totalitar în care nu exista nici
un fel de spa]iu pentru o dezbatere critic\, la un sistem în care
p\rem s\ ne ced\m de bun\voie dreptul de a judeca critic
nedrept\]ile din jur [i în care p\rem s\ consim]im la un alt fel

de domina]ie, înso]it\ de o cre[tere a na]ionalismului, rasismului [i sexismului,
care au existat în forme mai ascunse [i înainte de 1989, dar care acum s`nt
ar\tate [i promovate în mod deschis. Toate acestea în cadrul unei
economii de pia]\ care perimeaz\ toate aspectele vie]ii. 

Evenimentele din cadrul proiectului vor aduce în prim-plan oameni,
atitudini, ac]iuni care dep\[esc o situa]ie constr`ng\toare sau neprielnic\,
oameni care î[i asum\ responsabilitatea [i în]eleg c\ depinde de ei s\ schimbe
ceva, ini]iative care au în comun lupta împotriva autorit\]ii [i disponibilitatea
de a-[i asuma riscuri, care încearc\ s\ creeze condi]iile pentru a g`ndi diferit.

Programul spa]iului este structurat pe aceste patru module:
POSTCOMUNISM
Evenimentele din acest modul se refer\ la felul în care putem analiza

trecutul [i prezentul, construind spa]ii libere în care putem fi critici [i putem
influen]a realitatea. Este important s\ se arate cu claritate ce a însemnat
cu adev\rat comunismul în România, dar, de asemenea, este important s\
fim con[tien]i c\, de multe ori, critica comunismului este folosit\ pentru
a justifica pozi]ii conservatoare, na]ionaliste, xenofobe, sexiste etc. [i pentru
a ar\ta c\ drumul pe care este acum România este singura alternativ\ posibil\. 

FEMINISM
Evenimentele din acest modul se refer\ la necesitatea de a contura [i

de a declara public pozi]ii feministe, într-un context în care în revistele pentru
femei, în emisiunile de la televizor, în via]a de zi cu zi este promovat\ aproape
exclusiv o imagine stereotipic\ despre femei [i în condi]iile în care cultura
majoritar\ [i toate aspectele vie]ii s`nt privite dintr-un punct de vedere
masculin [i heterosexual.

EDUCA}IE 
Evenimentele din acest modul se refer\ la o educa]ie care s\ nu se bazeze

pe competi]ie ci pe colaborare, la moduri de împ\rt\[ire a cunoa[terii care
s\ nu fie ierarhice, la strategii de înv\]are care s\ determine con[tientizarea
faptului c\ felul în care construim realitatea depinde de noi.

DISPLAY 
Evenimentele din acest modul se refer\ la felul în care ideologiile

dominante devin manifeste în spa]iul public (al ora[ului, în mass media, în
felul în care s`nt organizate institu]iile, în imaginea acestora), dar [i la felul
în care se creaz\ locuri care se sustrag domina]iei ideologice, în care oamenii
î[i exercit\ dreptul de a pune în discu]ie lucrurile, de a g`ndi critic, locuri în
care r\m`ne deschis\ posibilitatea de a alege altceva. 

Prezent\rile, discu]iile, atelierele, performance-urile care vor avea loc
la Project SSpace se vor referi la una sau mai multe dintre aceste patru
teme.

Programul pentru luna octombrie:
(programul complet, pe www.spatiul-public.ro)

01-02
12:00 –– 118:00: LLoc ppentru iidei– ateliere în colaborare cu centrul CARE.
03
19:00: {colile ppublice ddin RRomânia: iinstrumentele BBisericii ppentru

perpetuarea ddiscrimin\rii dde ggen – prezentare sus]inut\ de Emil Moise.
04
18:00 –– 220:00: Ofensiva ggenerozit\]ii – discu]ii [i prezent\ri. Proiect

invitat – Centrul Comunitar Rahova-Uranus – arhitecta Ruxandra Antal.
05
12:00: Ofensiva ggenerozit\]ii – atelier Harta ppersonal\ – realizat împreun\

cu membrii cercului CARE.
06
19:00: Construc]ia iidentit\]ii mmar]iale mmasculine ppe mmodulul mmaturitate/imaturitate

în RRomânia – prezentare [i  screening. {tefan Tiron.
07
19:00: Ini]iativa OOne LLaptop PPer CChild iin RRomania – prezentare [i discu]ii.

Liviu Pop.
08
19:00: Ce mmai ffac eeroii nno[tri? – prezentare [i discu]ii. Cristian Cercel.
09
19:00: NNu pputem vvorbi ddespre ccomunism lla ccol] dde sstrad\ – proiec]ie [i

discu]ii. Valeriu Antonovici.
10
12:00 –– 220:00: ak kkraak –– vvideoactivism [[i ddocumentare ccritic\ îîn ccontextul

activismului – prezentare, atelier, proiec]ii de filme. Katharina Koch, Marie
Du Vinage, Florian Hülsey, Elizabeth Grenier.

11
19:00: Prezentare Indymedia România.
12
13:00 –– 116:00: IIdei ppreconcepute –– oo zzi îîn mmedia; SStrategii aantirasiste.

Ateliere Ladyfest.
17:00 –– 119:00: AActivismul îîn vvia]a ppublic\ rromâneasc\. Mas\ rotund\

moderat\ de Marius Stoica.
20:00: GGrani]ele ttranzi]iei. Prezentarea filmului Commonplaces oof

Transition, un proiect video colaborativ între D Media (România), Interspace
(Bulgaria), Videoaktiv (Germany) [i K:SAK (Moldova). Prezentarea primului
video finalizat din cadrul proiectului, video numit Border DDiaries (D Media
[i K:SAK, 2007). Prezentarea va fi urmat\ de discu]ii despre tranzi]ie [i
postcomunism. Joanne Richardson.

13
10:00 –– 119:00: Vegan bbaking; FFemei [[i  ttehnologie; IIdentit\]i

qqueer/(bi)sexualitate; Discu]ie/atelier ddespre ccomunicare nnon-iierarhic\,
feminist\, nnon-vviolent\ [[i oorganizarea îîn ggrup; MMaternitatea [[i iimplica]iile
sale ssociale [[i ppolitice; UUn ttext ccolectiv ddespre tteam\; Radical rreading. Ateliere
Ladyfest.

20:00: Munca ffemeilor. Prezentarea a dou\ produc]ii video care s`nt
parte din colaborarea între grupurile  D Media [i Candida TV (Italia): Made
in IItaly (2006, 42”) [i Eden (2006, 18”). Joanne Richardson.

14
10:00 –– 116:00: Gen [[i wwikipedia/prezen]a ffemeilor îîn sspa]ii ppe iinternet;

Atelier/forum/panel  despre pprostitu]ie [[i ttrafic ssexual; VVideo aactivism;
Corporalitatea nnoastr\. Ateliere Ladyfest.

19:00: Vie]i pprecare. Prezentarea a trei produc]ii video publicate în revista
pe DVD Precarity editat\ de Candida TV (2005). Joanne Richardson.

15
Închiderea proiectului.
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Imagine din spectacolul Jéérrôômmee BBeell

m i h a e l a  m i c h a i l o v

Imagini din spectacolul Jérôme BBel  



Tocmai a plecat un client fraier din biroul meu. Avea c\ma[\ de la
miniprix, de aia maronie de velur [i ni[te pantofi de vinil. N-avea nicio hîrtie
în regul\. El crede c\ d\m bani oricui a[a. Cic\ liber profesionist, artist. Tot ca
un camionagiu se uita dup\ fundul meu. Tot libidinos se holba în decolteu. Nu
poate fi de vin\ doar uniforma b\ncii. Ne-a instruit clar George, [eful nostru de
cîteva luni, c\, în sec]ia noastr\ de pe Unirii, avem dou\ op]iuni: sau bluze
decoltate cu pantaloni strîm]i, strîn[i pe fund, negri sau maro ([i eventual un
sacou micu]), sau varianta a doua, cu fuste strîmte pîn\ la genunchi,
recomandate cînd avem întîlniri la centru, [i tot cu bluz\ decoltat\. George e
singurul b\rbat din sec]ie, cel\lalt b\iat a fost deta[at acum dou\ luni undeva
mai spre marginea ora[ului. 

Dou\ ore mai tîrziu.
M\ enerveaz\ cînd vin frustra]i din \[tia, cum a fost cel de diminea]\, care

nici m\car n-au tupeul s\ te invite la o cafea. M\car s\ [tiu o treab\. Se uit\ ca
dezaxa]ii, pleac\ [i nu se mai întorc. {tiu înc\ de la prima vedere cine va primi
creditul [i cine nu. Chestiile astea nu se fac dup\ hîr]oagele alea plimbate de
colo-colo. M\ rog, azi e o zi special\ în care nu-i voi da nim\nui nicio [ans\.
Oricine ar intra pe u[a aia nu va primi nimic de la mine, nicio speran]\ m\car. {i
nu pentru c\ George m-a f\cut tîmpit\ pentru a nu [tiu cîta oar\. Nici pentru c\
idioata de iubit\-sa de la credite pentru firme mari mi-a spus azi diminea]\ c\ am
sl\bit [i c\ nu mi se mai vede fundul prin panataloni. Zicea bine Geanina c\ 
ne-au strîns aici ca în vitrinele din Amsterdam. 

Azi nu dau credite, nu dau nicio [ans\. Iar cauza st\ în weekend-ul care
tocmai a trecut. Mi-am luat sîmb\t\ o cafea mare cu lapte a[a cum fac de doi ani
încoace. M-am întîlnit cu o prieten\ [i am mers la film ca de fiecare dat\. Am
v\zut o poveste animat\ la care am rîs. Pe sear\ am mers la masa rezervat\ la
clubul de pe Paris de C\t\lin, prietenul meu care-mi mai e [i iubit cîteodat\, iar
am b\ut prea multe Martini [i iar\[i am f\cut-o pentru c\-mi plac m\slinele
îmbibate cu pu]in alcool. Duminic\ diminea]a iar m-a durut pu]in capul [i iar a
trebuit s\-i explic dou\ ore lui C\t\lin de ce trebuie s\ plece înainte s\ m\
trezesc. Singurul lucru diferit s-a petrecut cînd m-a sunat o fost\ coleg\ de
liceu, o proast\, de altfel, care mi-a spus c\ ar vrea s\ ne vedem. A[a c\ am ie[it
pe la amiaz\, am b\ut o cafea aproape de Armeneasc\. Asta a r\mas la fel, tot
[leamp\t\, tot hipioat\. Mi-a mai [i împuiat capul cu tot felul de cretinii
despre rolul negativ al corpora]iilor [i despre alienarea pe care o produc ele.
Nu i-am spus nimic atunci, dar i-am r\spuns în gînd toat\ noaptea trecut\ cu
replici care ar fi trebuit s\-mi vin\ pe moment. Ce corpora]ii, fat\. Uite lucrez
la corpora]ie [i parc\ m-am angajat într-un cartier ro[u cu program fix.
Singura diferen]\ e c\ trebuie s\ defil\m toate cu hîrtii în mîn\. Mai nou
bo[orogii sînt excita]i probabil de asocierea dintre femei tinere [i hîrtii
pline cu cifre [i semn\turi. Nici nu-s alienat\, nici nu-s nefericit\, îmi
doresc s\ nu ajung niciodat\ o femeie „creativ\” care-i freac\ pe al]ii la
cap. Îmi doresc s\ am toat\ via]a un  job în care s\ pot intra într-un soi
de hipnoz\ timp de 8 ore pe zi, f\r\ niciun fel de implicare. Ar fi trebuit
s\-i spun m\car c\ e proast\ [i enervant\ cu toate confesiunile ei
enervante despre ce experimente sexuale a mai f\cut ea [i cu iubi al ei,
un pletos insuportabil cu co[uri pe gît [i imberb. Nu i-am zis nimic.

Am mai [i ocolit ca proasta ca s-o las acas\, c\ nu mai avea bani
de taxi. {i mi-a mai [i zis c\ trebuie s\ devin creativ\ [i s\ inovez ca
s\ fiu fericit\. Exact cînd deschidea u[a s\ coboare. N-am zis nimic
nici în ultimul moment. Azi nu dau credite. {i cred c\ nici mîine.
Oricum st\m în vitrine ca s\ nu d\m nimic. Banii îi d\m cînd are
nevoie George s\-i d\m.

M\ tot gîndesc la fraierul care tocmai a ie[it de aici. M\
gîndesc [i la fraiera de duminic\. To]i vor s\ fie dezordine, s\
m\ conving\ c\ altele sînt regulile. Ar vrea probabil s\ m\ [i
îmbrace în hainele alea l\lîi. Pentru ca dup\ aia s\ nu se mai
uite la mine cum o fac. Vor s\ nu mai saliveze dup\ mine
necontrolat. Azi mi-am luat cel mai tare sutien [i am mai

deschis un nasture la c\m\[u]\. {i n-o s\ dau niciun
credit.

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.

autofic]iuni*
Nu dau credite azi

costi

rogozanu
D ansul contemporan uit\ inten]ionat ce-a înv\]at: s\ pun\ în centru corpul

frumos, corpul prelucrat, corpul care-[i activeaz\ [abloanele perfec]ioniste
[i care frustreaz\ tocmai prin prioritatea esteticului. Acest tip de prioritate
se transform\ în precaritate. Dansul contemporan acutizeaz\ corpul

vulnerabil, carnea vie în care se depune o întreag\ dinamic\ social\, un întreg context
conflictual. Dansul contemporan este o  art\ slab\. Slab\ pentru c\ mizeaz\ pe
dominanta fragilit\]ii corporale [i puternic\ pentru c\ e onest\ fa]\ de corp. Pentru
c\ arunc\ în aer cosmetizarea inutil\ în acest moment. Prezentul corpului contemporan
scenic refuz\ instrumentalizarea, refuz\ s\ fie pion pus s\ se mi[te armonios dup\
reguli clar stabilite într-un ansamblu dat pe care îl accept\ f\r\ s\ intervin\. Î[i refuz\,
altfel spus, autoritatea estetic\. Dansul contemporan e o art\ interven]ionist\, o art\
de interac]iune cu mediul proxim. Avem de-a face în dansul contemporan cu un corp
post-teatral, un corp care nu mai e mînuit ca o marionet\ inert\, un corp post-enun]iativ,
post-istoric adic\ desprins de istoria estetic\ grea care-l bîntuie, post-totalitar. Un
corp care-[i cî[tig\ dreptul la  autonomia subiectiv\ [i ajunge s\ ]in\ foarte pu]in
cont de cîmpul de a[teptare obiectiv\. Într-un anume sens, corpul se descentralizeaz\
de percep]ia scenic\ curent\. E un corp trans-scenic, hiperobi[nuit, ultracotidian,
recognoscibil, care nu mai propulseaz\ valoarea artificialului brutal, ci sistemul
referin]elor de zi cu zi. Un corp cu care nu se mai scriu scenarii frumoase [i bine
puse la punct pentru c\ el însu[i scrie frontal calupuri din prezen]a lui [i salveaz\
semnalele sociale primite. Un corp dubitativ, problematic, pragmatic, nesigur pe el.

E corpul tuturor, nu doar al celor care sînt obseda]i de perfec]iunea lui.
Timpul corpului potent prin sl\biciunile lui este timpul corpului contemporan. 
Corpul pierde abilitatea exhib\rii frumoase [i cî[tig\ abilitatea de a-[i problematiza

miza. 
Dansul contemporan devine un act de reflec]ie [i de reac]ie urgent\. Arealul

corpului e parte din corp, e mesagerie deschis\, ceea ce schimb\ substan]ial datele
reprezent\rii lui. 

Dansul contemporan î[i asum\ perfect statutul genetic al corpului. Îmb\trînirea,
neputin]a, oboseala, incertitudinea [i instabilitatea lui. Lupt\ împotriva  pattern-
urilor de normare a corpului la patru ace. Corpului operat estetic, extrem de vizibil
pentru c\ e burdu[it cu pigmen]i de tinere]e ve[nic\ [i angoasant mental. Corpului
din reclamele dietomane, care-]i dau solu]ii optime de sl\bire sau care pompeaz\
în mitul epidermei hidratate. Corpul din dansul contemporan e [i nu e corp
cotidian. Lupt\ pentru starea lui civil\, dar lupt\ [i împotriva avalan[ei de format\ri
sociale care, iar\[i, impun modele. Astfel încît întrebarea: ce e dansul contemporan?
ar trebui s\ se mute la un nivel mai de adîncime: ce e corpul contemporan? {i e, în
primul rînd, o zon\ de conflicte extreme.
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lumini]a 
voina-r`u]
Excursie \n copil`rie

S `nt invitat\ în Straelen, Nordrhein-Westfalen; Germania
a[adar. Locuiesc o lun\ întreag\ în limba lui Goethe
[i a lui Kafka. {i am brusc acea senza]ie, unic\, cu nimic
comparabil\, c-am putut p\c\li timpul, c\ fac

drumul înd\r\t, într-un mod nea[teptat, înspre copil\rie. 
Germana este limba copil\riei mele [i vorbirea ei înseamn\

pentru mine întoarcerea în edenul acela miniaturial, unde totul
e pur, curat, nevinovat. Aveam cinci ani [i sora mea, Carmen, m\
înv\]ase s\ r\spund, ca un automat, la 3-4 întreb\ri, Wie hei?t
du? (Cum te nume[ti), Was machst du? (Ce faci) Wie alt bist
du? (C`]i ani ai) [i mai ales: Was ist das? (Ce e asta?). Asta era
tot. M\ [i v\d. O mog`ldea]\ cu gura p`n\ la urechi, destul de
boln\vicioas\, breton à la Cicero, deloc timid\, m\ duc cu mama
de m`n\, urc ni[te trepte, examenul de limb\ pentru a fi
admis\ la gr\dini]a german\ se d\ într-o rulot\ în curte. Intru
singur\, f\r\ mama. Mi se pune prima întrebare: Was ist das? (Ce
e asta?) [i r\spund hot\r`t\, cu toat\ gura: Voina Lumini]a! Hohote
de r`s. Fire[te, mi se indicase un obiect al c\rui nume oricum 
nu-l cuno[team; tot ce [tiam era s\ r\spund, papagalice[te, la
cele 4 întreb\ri mai-sus pomenite. A[a c\ mi-am rostit
frumu[el numele. Dup\ r`sul lor general, m-am blocat. Cred 
c-am f\cut a[a o mutri]\ c\ bie]ii oameni - erau cel pu]in trei [i
to]i nem]i - au renun]at s\ m\ mai întrebe [i altceva. Mi-au
mul]umit [i m-au l\sat în pace; nu ]in minte s\-mi mai fi pus vreo
întrebare. Am fost convins\ c\ nu m\ vor primi. 

Ini]ial nu-mi d\dusem seama ce gre[isem, v-am spus doar
c\ înv\]asem pe dinafar\ c`teva întreb\ri; c`nd i-am v\zut îns\
r`z`nd am în]eles, dar mai [tiu c\ în clipa aceea, chiar dac\ a[ fi
cunoscut mai multe cuvinte în limba german\, tot a[a a[ fi
vrut s\ r\spund: Das ist Voina Lumini]a. Adica da, asta e Voina
Lumini]a, asta s`nt eu [i at`ta [tiu, m\ vre]i, bine, nu m\ vre]i,
asta e, dar v\ rog, nu mai r`de]i de mine.

Fire[te c\ dup\ ce-am revenit l`ng\ mama, hohotele de r`s
au continuat, a r`s mama, au r`s toate cuno[tin]ele, mul]i ani 
s-au amuzat cu to]ii pe seama mea, chicotind de fiecare dat\
ca de o glum\ bun\. Probabil c\ n-au existat foarte mul]i candida]i
ori poate examenul de limb\ era doar o formalitate (azi nu [tiu
dac\ se mai d\ vreun examen c`nd intri, tu, copil rom<n, într-o
gr\dini]\ german\), cert e c\ m-au primit în lumea lor.

{i a[a a început copil\ria mea german\! În ora[ul Bra[ov,
numit pe nem]e[te Kronstadt. De la cinci ani am început s\ tr\iesc,
simultan, în dou\ limbi. Dou\ limbi înseamn\ din capul
locului, dou\ existen]e total diferite. Acas\, p\rin]ii nu [tiau o
boab\ german\, deci tr\iam în rom<ne[te, la gr\dini]\ [i mai
t`rziu, în [coala primar\, fiin]am numai în limba german\. 

Acum, la aproape patru decenii distan]\, pot spune cu m`na
pe inim\ c\ existen]a mea german\ a fost mai profund\, mai
sensibil\, mai bogat\, cu mult mai interesant\ dec`t cea rom<n\.
De ce? Îndat\ v\ l\muresc. 

S`nt un om care nu se plictise[te niciodat\. Ba chiar mi se
pare c\ nu-mi ajunge timpul pentru c`te a[ avea de f\cut. S`nt
curioas\, îmi place s\ aflu lucruri noi, s\ cunosc al]i oameni, s\
c\l\toresc [i regret enorm c\ o singur\ via]\ nu le poate cuprinde
pe toate. S`nt vesel\ [i ador s\ fac cadouri, iar c`nd descop\r o
carte bun\, un film interesant, o cafenea deosebit\, îmi place s\
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A cum ceva timp, Vasile Ernu m\ invita s\ scriu o proz\ despre ce înseamn\ Rusia pentru
mine – proz\ care ar fi urmat s\ fie tradus\ [i publicat\ la Moscova. Din p\cate, Rusia
nu reprezint\ pentru mine lucruri prea pl\cute, a[a c\ m-am ab]inut s\-i vorbesc de
r\u pe ru[i, la ei acas\.

Familia mea a avut de-a face cu ru[ii imediat dup\ ’44, cînd Armata Ro[ie a venit s\ ne elibereze
de jug [i a trecut [i prin c\tunul bunicilor mei, p\rin]ii mamei. Au întrebat din sat în sat unde e
ofi]erul de care auziser\ ei, [i a[a au ajuns la casa bunicii mele.

Bunic\-meu, înv\]\torul satului, fusese trimis pe frontul de Est [i, pentru c\ era obi[nuit s\ fac\
lucrurile temeinic, se pare c\ se eviden]iase în lupt\ [i fusese avansat în grad. El era ofi]erul pe 
care-l c\utau ru[ii. Nu l-au g\sit pe el, pentru c\ deja murise: fusese r\nit pe front, ajunsese la
spitalul din Ia[i, loc unde-[i aflase sfîr[itul în urma unui bombardament american care distrusese toat\
cl\direa.

Solda]ii n-au g\sit-o nici pe bunic\-mea, pentru c\ oamenii îi spuseser\ c\ ru[ii întreab\ de b\rbatu-
s\u [i avusese timp s\ fug\ de-acas\. Î[i dusese fetele prin vecini, iar ea se ascunsese în porumb.

Odat\ ce-au ajuns la casa pe care-o c\utau, ru[ii [i-au f\cut acolo „cartierul general”. Adic\ au devastat
totul, au dus mobilele în curte [i au f\cut un foc de tab\r\ cu ele, iar pe foc au fript animalele pe care le
luaser\ cu japca de la s\teni. Din cînd în cînd, mai era adus\ [i cîte o femeie, pentru un viol nevinovat.
Bunic\-mea a privit o noapte întreag\, din lanul de porumb, cum se distreaz\ tov\r\[e[te prietenii de
la R\s\rit. Nu mai insist asupra ororilor pe care le-a v\zut.

Peste cî]iva ani, maic\-mea, pe cînd era elev\ în clasele primare, avea s\ plîng\ sincer la moartea lui
Stalin.

Peste al]i cî]iva ani, dup\ ’89, cînd m\ aflam în Occident, eu aveam s\ primesc mai multe mesaje
disperate de la ni[te rusoaice tinere pe care nu le cuno[team [i care nu m\ cuno[teau, dar care-mi identificaser\
– nu [tiu cum – adresa de  e-mail de Germania. Ele-mi spuneau c\-n ]ara lor nu se mai poate tr\i [i c\ ar
fi foarte fericite s\ vin\-n Occident s\ se c\s\toreasc\ cu mine. Dup\ jum\tate de secol de cînd Armata
Ro[ie î[i f\cea de cap prin ograda bunicii mele, ru[ii ajunseser\ – prin cîteva vl\stare foarte fragede ale
marelui popor de la R\s\rit – la mîna mea.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 38 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall,
AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a., iar în prezent este redactor la DDiilleemmaa vveecchhee [i redactor-[ef la suplimentul
MMeeddiiaa&&CCuullttuurr\\ al ziarului CCoottiiddiiaannuull. A debutat în 1995 în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este coordonatorul antologiei de
publicistic\ intitulate CCaazzuull EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i LLuummiinnii]]aa,,
mmoonn aammoouurr (2006).
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le vorbesc imediat prietenilor despre noile mele descoperiri.
Îmi place muzica, iar c`nd merg la c`te un concert, îi studiez
pe instrumenti[ti: m\ uit la violoni[ti, la contrabasi[ti, la
violonceli[ti, s`nt mul]i [i par neînsemna]i în ansamblul
orchestrei [i, totu[i, f\r\ ei nimic n-ar exista, n-am
asculta adev\rata crea]ie. Îi observ pe instrumenti[ti [i m\
g`ndesc uimit\: nu par deloc frustra]i c\ nimeni nu se
g`nde[te la ei; lumea ascult\ muzica de parc\ ar veni de
undeva din eter, nu din arcu[ul lor. {i tot eu îmi r\spund:
nu, fiindc\ o fac cu pl\cere; ei simt [i tr\iesc muzica într-
un fel care nu poate fi exprimat în cuvinte. 

De ce-am pomenit toate astea? Fiindc\ abia acum, la
at`]ia ani distan]\, c`nd ea nici nu mai este, vreau s\-i
mul]umesc într-un fel înv\]\toarei mele, Frau Keller. Ce
am tr\it în via]a mea german\ m-a marcat pentru totdeauna.
Ceea ce s`nt ast\zi s`nt, în parte, [i datorit\ faptului c\
ani la r`nd am locuit în aceast\ limb\. 

În [coala german\, pe l`ng\ orele de studiu, o dat\
pe s\pt\m`n\ eram du[i cu toat\ clasa într-o mic\ excursie.
Adic\ o dat\ pe s\pt\m`n\ în loc s\ st\m în b\nci, s\ ne
p\t\m cu c\limara [i s\ ne chinuim cu  die Fibel (abecedarul)
[i cu die Rechnung (aritmetica), urcam pe un delu[or,
Mühle Berg  îi spunea (Dealul Morii), [i ne inventam o zi
care nu sem\na cu nici una dintre celelalte cinci (pe atunci
se înv\]a [i s`mb\ta). Urcam a[adar panta, îmbr\ca]i vesel,
nu în uniforma pepit\, [i ce f\ceam toat\ ziua? Culegeam
flori [i împleteam coroni]e, înv\]am c`ntece pe care la sf`r[it,
c`nd coboram dealul, le fredonam de ni se auzeau gl\scioarele
p`n\ h\t-departe, desenam de toate, c\ci fiecare avea
blocul lui de desen [i creioanele colorate [i mai f\ceam
ceva: inventam cadouri. To]i aduceam de acas\ o bucat\
de etamin\ sau macrame [i o cro[et\ [i fie coseam în ro[u-
galben-negru diferite puncte pe etamin\, concep`nd un
[erve]el de pus pe bibliotec\, fie cro[etam ceva pentru cei
dragi. A[a era ziua noastr\ de „Dealul Morii”. 

Apoi muzica. Din clasa înt`i, Frau Keller ne-a spus: trebuie
s\ c`nta]i cu to]ii la c`te un instrument! {i s\ n-aud c\ 
n-ave]i voce sau ureche muzical\! Nu exist\ a[a ceva! Fiecare
dintre voi are, trebuie doar cultivat\! Instrumentele, nu
mai re]in cum au fost alese, erau trei: pian, vioar\ [i
flaut. Trei copii care aveau pian acas\ au ales, bineîn]eles,
pianul, al]i cinci vioara, restul, flautul. Flautul, fiind un
instrument mic, u[or de purtat în ghiozdan [i mult mai
u[or de procurat, a fost preferat de majoritatea p\rin]ilor.
Deci m-am ales cu un flaut pe care-l am p`n\ în ziua de
ast\zi la capul patului, un flaut maro închis, pe care scrie
Zeus. În clas\ arareori s-a c`ntat la pian, în c`teva r`nduri
micii violoni[ti au oferit un recital, în schimb nu exista or\
de muzic\ în care s\ nu se c`nte la flaut. Se [tia de-acum;
aveam or\ de muzic\, toat\ lumea aducea flautul la [coal\!
Se deschideau ghiozdanele [i, bucuro[i, scoteam cu to]ii
micu]ele fluiere fermecate. 

{tiu c\ am iubit flautul. Înv\]asem s\ c`nt multe melodii,
dar pe una singur\ o mai [tiu [i  acum: Alle meine
Entchen schwimmen auf dem See (Toate r\]u[tele mele
înoat\ pe lac). O c`nt [i ast\zi cu ochii închi[i. Cred, s`nt
convins\ de fapt, dac\ m\ uit la cele c`teva fotografii
îng\lbenite de vreme [i p\strate de mama într-un
album, c\-mi pl\cea tare mult s\ c`nt la el. Într-o fotografie
port un costum de balerin\: rochi]\ alb\, bine apretat\,
corni]e pe cap – azi nu le mai [tiu rostul, ce simbolizau
ele pe capul nostru? -  [i s`nt solist\: am [apte ani [i stau
serioas\ în fa]a celorlal]i c`nt\re]i la flaut, [i c`nt. C`nt singur\,
ceilal]i î[i ]in flautul pe l`ng\ corp. N-a[ fi f\cut-o f\r\ 
s\-mi fi îndr\git micul zeu maro. Deci [coala german\ 
m-a obi[nuit cu muzica, cu importan]a instrumentului. 

{i apoi carnavalurile! Erau dou\ în fiecare an, unul prin
februarie, cel\lalt la sf`r[it de an. Ne costumam în te miri
ce, personaje de basm, anim\lu]e, pitici; costumele erau
f\cute de mame ori închiriate cu ziua din locuri special

amenajate pentru asemenea evenimente. }in minte c-am
fost [oarece, iepura[, g\rg\ri]\ [i c`nd, în sf`r[it, mi-a venit
r`ndul s\ devin prin]es\, prin clasa a 4-a, n-am mai g\sit
costum [i am ajuns prin], deci b\iat în toat\ puterea
cuv`ntului, cu coroan\ [i spad\, ba mai mult, eram partenerul
unei prin]ese! Dar prin]esa nu era una oarecare, ci prietena
mea cea mai bun\, Rodica Renel, colega mea de banc\ [i
de [otii nebune, cu care înv\]am acas\, pe o t\bli]\ aidoma
celei din clas\, d`ndu-ne una alteia teme, cu care m\ duceam
[i m\ întorceam de la [coal\, pr\p\dindu-ne de r`s de
glumele pe care le f\ceam trec\torilor! Draga [i nefericit
îndep\rtata mea prieten\!

Ce vremuri! Carnavalurile aveau loc fie în [coal\, fie în
casa mai spa]ioas\ a vreunui copil, la Ingrid Moess de pild\,
[i ce ne mai amuzam: muzic\, dans, tombol\; fiecare aducea
un obiect de acas\, venea tombola, [i plecai acas\ cu altceva.
{i jocuri, [i glume [i at`ta veselie! {i pove[tile! Citiser\m
to]i Andersen [i Brüder Grimm, obligatoriu! Pove[tile lumii

parc\ se cuib\riser\ toate în cele dou\ tomuri mari [i ro[ii;
parc\ le v\d [i acum în fa]a ochilor. Cu desene banale,
nu în culori vii cum s`nt ast\zi c\r]ile de pove[ti, dar era
de-ajuns ca un copil s\ se ridice în picioare s\ spun\ povestea
cu cuvintele lui, c\ imagina]ia ne-o [i lua razna; povestea
ap\rea aidoma în fa]a noastr\ [i tremuram, sufeream ori
ne bucuram pentru destinul eroilor no[tri. 

Toat\ sarabanda de culori vii [i st\ri tulbur\toare,
împreun\ cu limba german\, nevorbit\ de at`]ia ani, 
s-au p\strat undeva, într-un col] ascuns, ferit de toate relele
lumii, în creierul meu. Habar n-aveam c\ am o asemenea
comoar\! 

În clasa a 5-a, fiindc\ nu [tiam ce voi face „c`nd voi fi
mare”, p\rin]ii m-au mutat la [coala rom<n\. S-au speriat,
s\racii, la g`ndul c\ voi fi uitat limba matern\, fiindc\ 
de-acum pe toate le f\ceam pe nem]e[te: citeam, socoteam,
c\utam r`urile [i mun]ii, înv\]am plantele, domnitorii, ce
mai, g`ndeam [i chiar visam numai [i numai pe nem]e[te.
Vorbeam acas\ pe rom<ne[te, dar p\rin]ii se vor fi temut
oare c\ nu-i de-ajuns; pentru o meserie viitoare era musai
s\ încep s\ g`ndesc-tr\iesc-visez pe rom<ne[te. A[a c\ 
într-o bun\ zi am trecut, „cu arme [i bagaje” cum se spune,
de partea rom<nilor. Unde trebuie s\ recunosc, cu triste]e,
c\ nimic n-a mai fost ca înainte. Nu tu excursii în timpul
s\pt\m`nii, abia una pe an, [i aceea cu chiu cu vai, nu tu
carnavaluri, nu tu tombol\, nu tu muzic\, flautul la loc,
în tocul lui, pr\fuindu-se. 

Au trecut anii [i la un moment dat m-am apucat s\
traduc c\r]i. În timp, mi-am dat seama c\ meseria pe

care a[ fi îndr\git-o cel mai mult, dac\ a[ fi putut s\ aleg,
ar fi fost cea de  Erzähler, adic\ povestitor. Cu alte cuvinte,
eu s\ citesc orice: pove[ti, povestiri, romane, eseuri, memorii,
fie [i poezii, fiindc\ [i ele pot fi povestite, [i apoi s\ adun
un public, s\-mi iau un sc\unel, o cea[c\ de ceai [i s\ încep:
A fost odat\...

N-am idee cum s-ar fi pl\tit o asemenea meserie, nu
[tiu dac\ exist\ povesta[i, cert e c\ lumea în care tr\im
tare nevoie ar avea uneori de pove[ti frumoase, de oameni
care s\ citeasc\ în locul celor care n-au timp, [i apoi s\
povesteasc\... Poate o s\ apar\ vreodat\ în nomenclatorul
de meserii, cine [tie? 

Oricum, p`n\ una-alta, mi-am n\scocit alte preocup\ri:
prezint c\r]i la radio, uneori în Rom<nia lliterar\, dar cel
mai ades traduc. Fiindc\ atunci c`nd traduc c\r]i e ca [i cum
le-a[ povesti; eu le descop\r, ele s`nt în limbi necunoscute
cititorului rom<n; în spaniol\ sau în francez\, [i îmi plac
at`t de mult înc`t nu rezist ispitei de a le transpune în
rom<ne[te, povestindu-le de fapt oamenilor a[a cum le
simt [i în]eleg eu, [i atunci tot povestitor se cheam\ c\ s`nt,
nu-i a[a?

{i dup\ ani de zile în care am t\lm\cit c`teva c\r]i, ajung
în Germania, primesc o burs\ într-un or\[el de basm, un
ora[ ca în povestea cu Hänsel [i Gretel. N-o s\ v\ vin\ s\
crede]i: case mici, dar toate mansardate, cochete, cu
perdelu]e înflorate la ferestre, pitici pe peluza îngrijit\,
ploaie de flori multicolore la geamuri ori pe terase, str\zi
curate, toate pavate, spa]iu special amenajat pentru bicicli[ti,
cafenele cu un  design de un bun-gust des\v`r[it, pr\v\lioare
în care v`nz\toarea îmi spune cu m`ndrie: eu am creat
obiectele expuse, pisici, elefan]i, c\mile, suporturi de
lum`n\ri, tot felul de decora]iuni interioare: vesele, juc\u[e,
pl\cute ochiului; oameni pa[nici care, locuind la parter,
nu trebuie s\-[i fixeze gratii la ferestre, oameni care
merg pe biciclet\, indiferent de v`rst\ [i ies duminica la o
cafea sau o înghe]at\ [i oameni care c`nt\ la diverse
instrumente, inclusiv la flaut!

{i tot aici e cea mai mare Cas\ a Traduc\torilor din
Europa, înfiin]at\ de Heinrich Böll [i Samuel Beckett cu
mai bine de treizeci de ani în urm\, cu o bibliotec\ cu
110.000 de c\r]i în 257 de limbi, inclusiv ̀ n dialecte africane.
Primesc a[adar o burs\ aici, s\ stau [i s\ traduc o lun\.
Fiecare î[i are, fire[te, camera lui, studiul e individual.
Dar oric`t am fi noi insule de crea]ie, socializarea se produce,
inerent, în buc\t\rie, unde diferite na]ii se înt`lnesc, fiecare
traduc\tor preg\tindu-[i singur m`ncarea. {i limba vorbit\
în buc\t\rie e, fire[te, germana. 

{i atunci are loc revela]ia. Dup\ ani de zile în care 
n-am mai vorbit limba, ea se ive[te din cotlonul ei
ascuns, din creier. Redescop\r comoara. Ini]ial nu vorbesc.
M\ tem, am re]ineri, dar constat c\ în]eleg tot. Apoi descop\r
c\ [tiu s\ conjug verbele perfect, la toate timpurile, 
c\-mi amintesc expresii întregi, fire[te am uitat acorduri,
articolele stranii care înso]esc aleator substantivele scrise
toate cu majuscule în limba german\, dar limba o [tiu, 
n-am uitat-o [i acum iese limpede, vesel\, folositoare, la
suprafa]\. Dar nu singur\. O dat\ cu ea, în or\[elul
acesta în care se tr\ie[te nem]e[te, ca în copil\ria mea,
revin sentimentele pe care le credeam definitiv pierdute:
brusc simt c\ fac, printr-o minune dumnezeiasc\, o excursie
în trecut, c\ m\ transpun pentru o vreme, prin veselie,
culori, c`ntec de flaut, în copil\ria mea. 

{i abia acum în]eleg: limba german\ m-a ajutat s\ fiu
ceea ce s`nt azi: sensibilitate, har de povestitor, veselie,
faptul c\ nu m\ plictisesc niciodat\, toate acestea ei i le
datorez. Ast\zi, în august 2007, s`nt iar\[i mog`ldea]a care
demult r\spundea la întrebarea  Was ist das: Voina Lumini]a,
[i pentru asta s`nt fericit\.

Straelen, 21.08.2007
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AA [ putea s\ scriu doar despre cum am stat eu 
într-o sal\ plin\ [i cum, în fa]\, la aceea[i
mas\, st\teau cehii Václav Havel [i František
Janouch, slovacul Jan Carnogursky, ungurul

Gábor Demszky, polonezul Jan Litynski. {i despre cum
vorbeau ei acum, dup\ 30 de ani de la fondarea Chartei
77, despre vremurile în care, în afar\ de faptul c\ voiau s\
schimbe lumea, construiau [i o frumoas\, chiar dac\ de
la distan]\, prietenie (atît de important\ pentru via]a lor).
Charta 77 – nu doar un moment istoric, ci o poveste cu
oameni. {i în timp ce vorbea Demszky, dînd din mîini [i
f\cîndu-ne s\ rîdem, despre cum reu[eau ei s\ ]in\ leg\tura,
în ciuda dificult\]ilor de tot felul, lumina din sal\ s-a
stins [i a[a a r\mas pentru cîteva minute. Afar\ r\p\ia o
ploaie nemilos\ [i b\tea un vînt rece, cîinos. Dar cum
laptop-ul moderatorului era deschis, au continuat s\
vorbeasc\ la lumina lui – l-au pasat de la unul la altul. {i
mie mi-a pl\cut tare mult întîmplarea, c\ lumina aia
alb\struie îi ducea înapoi în timpul tinere]ii lor, cînd
ascultau, probabil cu to]ii, The Plastic People of the Universe
(c\ doar nu de la trupa asta, faimoas\ în Cehoslovacia, a
pornit totul?).

Dar mai bine s\ spun cum a doua zi str\b\team o
Polonie ce]oas\, p\duroas\, adînc\, rece [i, în felul ei,
foarte, foarte frumoas\. {i s\ spun cum am ajuns împreun\
cu Monika (Sznajderman) [i Taras (Prochasko) [i Bogdan
în mijlocul p\durii (dac\ p\durea poate avea un „mijloc”)
[i am dat de un prieten al Monik\i care se întorsese nu
demult în Polonia dup\ 10 ani de Americ\ [i, pe ploaia aia
sub]iric\, tocmai scotea dintr-un cuptor cu o temperatur\
de 1.000 de grade ni[te vase de ceramic\. A luat unul [i
l-a pus la r\cit, apoi l-a sp\lat [i vasul, ini]ial negru, s-a
albit sub ochii no[tri, frumos, cu, parc\, intarsii metalice.
Am pornit mai departe [i-am ajuns la cabana de lemn a
unui cioban cumsecade, o caban\ nou\ [i curat\ cu
vatra de foc în mijlocul camerei. Ne-am dus apoi la mormîntul

unui mare poet ukrainean, Antonici – am citit undeva c\
Iuri (Andruhovîci) scrie într-o carte de-a lui despre el, c\
d\ multe citate. Antonici a murit în 1937, la 28 de ani.
Al\turi era o biseric\ mic\ de lemn, cu mu[cate la ferestre
(v\zusem deja, în drumul nostru, mai multe). Am oprit
apoi la mormîntul lui Mirek (Miroslaw Nahacz), care se
sinucisese cu cîteva luni înainte. Despre el am aflat c\ e
deja un nume în literatura polonez\, de[i avea doar 23 de
ani. {i uite, acum era sub p\mînt, înconjurat de iarb\, de
copaci, într-un loc aproape pustiu. Apoi am ajuns în
casa din inima p\durii (dac\ se poate spune despre p\dure
c\ are o „inim\”), în care l-am reg\sit pe Andrzej (Stasiuk),
cu care cu o zi înainte, împreun\ cu Taras, venit din Ucraina,
vorbisem despre Europa noastr\ Central\ în fa]a unui
public pl\cut. I-am mai reg\sit acolo pe Vasyl [i Bombela
(numit\ a[a dup\ titlul unui roman al lui Miroslaw, Bombel),
dou\ pisici uria[e care mi s-au urcat amîndou\ deodat\
în poal\. {i mai era [i mul]imea aia de îngeri din toat\ casa:
îngeri de lut, de ceramic\, de lemn, de hîrtie, ag\]a]i pe
pere]i, umplînd etajere, îngeri copil\ro[i, îngeri caraghio[i,
îngeri atipici, printre care cel cu corni]e [i cel cititor, dar
[i fotografii cu îngeri – de pild\ b\iatul cu aripi care merge
pe biciclet\ – [i îngerul pictat pe perete [i cel cump\rat
de curând de la un sculptor naiv. 

Cînd Andrzej [i Taras s-au dus la culcare, am r\mas cu
Monika, cu Dagmara, care venise în vizit\, [i cu Bogdan
[i-am b\ut vin [i-am început s\ dep\n\m mici pove[ti din
vremea comunismului, unele atît de asem\n\toare încît
îmi pare c\, pîn\ la urm\, pîn\ în 1989 am tr\it cumva în
aceea[i ]ar\ – una în care se f\cea colec]ie de pungi (despre
asta tocmai citisem într-o revist\ un fragment dintr-o carte
a Slavenk\i Drakulic, Cum aam ssupravie]uit ccomunismului),
una în care fiecare dintre noi avea provizia lui de feti[uri
din Str\in\tate, una în care te bucurai cu atît de pu]in, una
în care se putea [i rîde (cum zice Slavenka Drakulic).
Dagmara are 27 de ani, e actri]\, seam\n\ cu Björk [i

vorbe[te engleza la fel ca ea, au aceea[i voce. A studiat
actorie la celebra Gardzienice, apoi în Germania [i face
acum teatru de p\pu[i, dar scrie [i la o tez\ de doctorat
despre Puppentheater. Monika este so]ia lui Andrzej.
Au decis acum mul]i ani s\ p\r\sesc\ Var[ovia [i s\ se mute
aici, în mun]i. Nu le-a fost u[or, nu aveau curent electric,
nici ]eav\ de gaz, nu le-a fost u[or s\-[i creasc\ copiii,
uneori r\mîneau f\r\ curent electric, alteori z\pada era
atît de mare încît copiii înv\]au cu mama lor, acas\. Am
întrebat-o de ce a[a de departe, de ce a[a de izola]i [i
mi-a r\spuns c\, pe vremea comunismului, muntele,
retragerea în mun]i, a însemnat libertatea deplin\. Pasiunea
ei este Europa ne[tiut\, Europa cea uitat\, Europa a[a cum
nu se vede nici la televizor, nici în tabloide, nici în analizele
exper]ilor. Cînd Dagmara avea 6 ani, eu aveam 19, Monika
24 [i Bogdan 27. Pove[tile Estului, spuse acum de noi-
adul]ii, tr\ite de noi-copiii-adolescen]ii-sau-tinerii care
am fost atunci, ne fac s\ rîdem, s\ ne mir\m [i s\ cre\m
între noi o tandr\ solidaritate pe care mul]i dintre noi-
esticii o sim]im cînd ne întîlnim (folosesc termenul de
„estic” în sensul lui politic, nu geografic).

Venisem aici, în Polonia, ca s\ vorbesc despre mine
[i Europa mea Central\. Atunci îns\, pe mine, pe Taras [i
pe Andrzej – dar [i pe Monika, pe Dagmara [i pe Bogdan
– ne legau mai mult ce]urile astea (sub/trans-) carpatice
[i ziua ploioas\ în care am fost în vizit\ la un poet tîn\r
mort în 1937, la altul mort în 2007, la ceramistul din p\dure,
în cabana de lemn a ciobanului [i-apoi în casa cu îngeri.
Pe drumul înapoi spre ora[ îl întreb\m pe Andrzej cum se
nume[te rîul pe lîng\ care trecem. Nu [tie. „Cum, nu [tii
ce rîu trece pe teritoriul t\u?”, îl întreab\ Bogdan. „Teritoriul
meu e doar în mintea mea!”, r\spunde Andrzej.

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
fiecare cu teritoriul din mintea sa

simona popescu

DD ac\ în anul 1955 poetul american Allan Ginsberg
publica poemul A ssupermarket iin CCalifornia ca o reac]ie
la societatea de consum care era America, iat\ c\ în anul 2007
putem g\si pe Internet o...  pr\v\lie cultural\, de care Ginsberg ar putea

fi chiar m`ndru. Mai exact este vorba despre proiectul scriitorului Cornel Mihai Ungureanu,
revista  online Pr\v\lia ccultural\. De ce o pr\v\lie? Poate tocmai din dorin]a de a
proteja un spa]iu invadat de hypermarket-uri, supermarket-uri, mini-market-uri. O pr\v\lie
m\ duce cu g`ndul la o str\du]\ cu piatr\ cubic\, din vechiul Bucure[ti, cu negustori [i
flor\rese, un magazina[ în care î[i are afacerea un cizmar, un bl\nar sau un p\l\rier. Nicidecum
nu m\ pot g`ndi la „pr\v\liile” timpurilor noastre cu batoane de ciocolat\, cereale  fitness sau [ase
tipuri diferite de balsam de p\r. Acestea s`nt [i ideile expuse în  argument, plus multe alte tr\s\turi
ale unei pr\v\lii, cum ar fi faptul c\ aici nu vor fi  reduceri  doar pentru a  epuiza un stoc, c\ de la o
pr\v\lie se cump\r\ pu]in, pu]in\  scor]i[oar\, tutun, un ziar, sau mirodenii. {i dac\ tot am f\cut prezent\rile,
mai trebuie ad\ugat faptul c\ revista apare în data de 8 a fiec\rei luni [i c\ din redac]ie fac parte Cornel Mihai
Ungureanu, Horia Dulvac Veronica D. Niculescu, Corina Ungureanu, Mihaela Butnaru.

Primul num\r a ap\rut acum un an jumate, în aprilie 2006, [i l-a avut ca invitat special pe T. O. Bobe. Interesant\
este „intrarea” în pr\v\lie din acest prim num\r, reprezentat\ de o poz\ a unei u[i vechi, din perioada despre
care vorbeam mai sus. Ce face T. O. Bobe în primul num\r? P\i, acord\ un interviu destul de mare despre
cartea lui de succes Cum mmi-aam ppetrecut vvacan]a dde vvar\.

În num\rul curent, la sec]iunea  la tejghea, ne înt`mpin\ Nicolae Coande (care scrie despre literatura
român\ [i maturizarea acesteia), Xenia Karo, poetul R\zvan }upa cu o list\ a frustr\rilor genera]iei actuale, ce
are pe primul loc pornografia. În continuare ne putem delecta cu  delicatese, adic\ poezie contemporan\ de
Constantin Virgil B\nescu, Livia Ro[ca, Andra Rotaru, Robert {erban. Oferta este variat\, astfel c\ în numerele
anterioare putem da peste poe]i cunoscu]i sau mai pu]in cunoscu]i, mai tineri sau mai în v`rst\, ca: {erban
Axinte, Liviu Antonesei, George Geac\r sau Ioan Petra[. Urm\toarea sec]iune, boabe pentru p\s\ri
s\lbatice, este dedicat\ prozei scurte. Aici s`nt publicate texte ale tinerilor scriitori, care probabil, la un moment
dat, vor vedea [i lumina tiparului, nu numai pe cea a monitorului.

În general, revista se bucur\ de o varietate at`t a scriitorilor, c`t [i a temelor abordate [i nu se num\r\
printre revistele culturale plicticoase (mai ales cele tip\rite). Este o revist\ colorat\ în galben [i maro.

La sec]iunea  balsamuri  este parte de critic\ literar\ a revistei, destul de s\r\c\cioas\ pentru
volumul de c\r]i care este publicat în ultima vreme de editurile române[ti de top. Pe l`ng\ literatur\,
în revist\ s`nt publicate deasemenea cronici de teatru (din Bucure[ti [i din ]ar\) [i de film.

În finalul „meniului” cu delicatese din  pr\v\lie este o surpriz\, o carte po[tal\ electronic\,
pe care fiecare poate scrie un mesaj [i trimite cuiva drag. Pozele c\r]ii po[tale nu s`nt
cele mai inspirate (amintesc de c\r]ile po[tale care se g\sesc numai la po[t\, acelea
tip, cu peisaje sau cu natur\ moart\), dar, cum se spune… inten]ia conteaz\.

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

elena
dr`ghici

delicatese [i mirodenii -
Pr`v`lia  cultural`
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eodat\, generalul îmi pune o mîn\ pe genunchi, îi povestesc lui Farewell.
Am sim]it c\ m\ ia cu fiori. Pentru o clip\ m-am sim]it invadat de o maree de
m`ini. De ce credeai dumneata c\ vreau s\ înv\] bazele marxismului? m\
întreb\. Ca s\ servi]i mai bine patria, generale. Exact, ca s\-i în]eleg pe du[manii

ei, ca s\ [tiu cum g`ndesc, ca s\-mi dau seama p`n\ unde s`nt dispu[i s\ mearg\. Fiindc\
eu [tiu c`t de departe s`nt dispus s\ merg eu, te asigur. Dar trebuie s\ [tiu [i c`t de
departe s`nt ei dispu[i s\ ajung\. Mai ales c\ mie nu mi-e fric\ s\ studiez. Trebuie s\ fii
preg\tit s\ afli lucruri noi în fiecare zi. Citesc [i scriu. Tot timpul. Ceea ce nu se poate spune
despre Allende sau despre Frei ori despre Alessandri, nu-i a[a? Am dat din cap în semn
c\ da, de trei ori. Vreau s\-]i spun cu asta, p\rinte, c\ dumneta cu mine nu î]i vei irosi timpul,
dup\ cum nici eu pe-al meu cu dumneata. Corect? Foarte corect, generale. C`nd am terminat
de relatat aceast\ poveste, ochii lui Farewell - întredeschi[i precum capcanele pentru ur[i
distruse de vreme [i de ploi [i de frigul înghe]at- m\ priveau fix. Iar eu aveam impresia
c\ cel mai mare critic al literaturii chiliene din secolul XX murise. Farewell, i-am [optit,
am f\cut r\u sau bine? Cum n-am primit nici un r\spuns, l-am mai întrebat o dat\: am f\cut
ce trebuia sau am s\rit calul? Iar Farewell mi-a r\spuns cu alt\ întrebare: a fost o ac]iune
necesar\ sau inutil\? Necesar\, necesar\, necesar\, am zis. Asta p\ru s\-l fi mul]umit pe
moment, ca [i pe mine de altfel. Am continuat s\ m`nc\m [i s\ vorbim. La un moment
dat al conversa]iei noastre, am spus: din cele ce v-am povestit, nici un cuv`nt nim\nui. Asta
e de la sine în]eles, f\cu Farewell. Cu acela[i ton pe care-l folosise [i colonelul Pérez Latouche.
Un ton diferit de cel pe care-l întrebuin]aser\ domnii Acrif [i Aru, care, în fond [i la urma
urmei, nu erau ni[te gentlemeni. La o s\pt\m`n\ dup\ acest episod îns\ vestea se r\sp`ndise
cu iu]eala v`ntului peste tot în Santiago. P\rintele Ibacache a dat ore de marxism celor din
Junt\. C`nd am aflat ce se zvonea, am înghe]at. L-am v\zut pe Farewell, adic\ mi l-am
închipuit cu at`ta limpezime de parc\ l-a[ fi spionat, cum st\ în fotoliul lui preferat ori pe
scaunul lui de la club sau prin salonul vreuneia din b\tr`nelele a c\ror prietenie o cultiva
din timpuri imemoriale, împ\un`ndu-se, pe jum\tate zaharisit, în fa]a unui auditoriu alc\tuit
din generali în rezerv\ ocupa]i cu cine [tie ce afaceri, de homosexuali îmbr\ca]i în costume
engleze[ti, de babe cu nume sonore [i cu un picior în groap\, profer`nd istoria cu mine –
meditator al Juntei. Iar homosexualii [i babele agoniz`nd [i chiar generalii în rezerv\
preschimba]i în consultan]i pe la diverse întreprinderi s-au [i apucat s\ povesteasc\
cele aflate unora [i altora, iar ace[tia la r`ndul lor, altora [i altora. Evident, Farewell a negat
cum c\ el ar fi fost motorul sau sc`nteia sau catranul care d\duse na[tere zvonurilor, iar eu
nu m-am sim]it în stare s\-l învinov\]esc. A[a c\ m-am a[ezat l`ng\ telefon [i am început
s\ a[tept telefoanele de la prieteni sau de la fo[ti prieteni, telefoane de la domnii Acirf [i
Aru, de la Pérez Larouche, incrimin`ndu-m\ pentru indiscre]ie, telefoanele mai marilor
bisericii care ar fi vrut s\ [tie c`t era adev\r [i cît\ minciun\ în zvonurile care circulau cel
pu]in în cenaclurile culturale din Santiago, dac\ nu peste tot, dar de sunat, n-a sunat nimeni.
La început am considerat aceast\ t\cere drept un mijloc al lor de a m\ reproba. Dup\
aia, cu stupoare, mi-am dat seam\ c\ îi durea în fund. Figurile hieratice care conduceau
]ara se îndreptau, neclintite, c\tre un orizont întunecat [i necunoscut pe care abia se
întrez\reau ni[te raze de lumin\ îndep\rtate, ni[te fulgere, ni[te nori de fum. Ce era dincolo
de orizont? Nu se [tia. Nici g`nd de Sordello. Asta sigur. Nici urm\ de Guido. Nici de
copaci înverzi]i. Nici de cai la trap. Nici o discu]ie, nici o anchet\. Ne îndreptam c\tre
sufletele noastre sau c\tre sufletele chinuite ale înainta[ilor no[tri, c\tre c`mpia
nesf`r[it\ de fapte bune [i rele s\v`r[ite de noi în[ine sau de ceilal]i, întins\ dinaintea ochilor
no[tri obosi]i, pl`n[i, seca]i [i umili]i. A[a c\ p\rea aproape firesc ca nim\nui s\ nu-i pese
c`tu[i de pu]in de orele mele de introducere în marxism. Cu to]ii, mai devreme sau mai
t`rziu, aveau s\-[i capete felia lor din putere. De dreapta, de centru, de st`nga, to]i o ap\
[i-un p\mînt. Probleme de etic\, nici una. Probleme de estetic\, [i mai pu]ine. Ast\zi ne
conduce un guvern socialist [i tr\im exact la fel. Comuni[tii (aceia care tr\iesc de parc\
Zidul nu s-ar fi d\r`mat), cre[tin-democra]ii, sociali[tii, cei de dreapta, militarii. Sau viceversa.
Pot s\ spun [i viceversa. Nici o problem\. Doar pu]in\ febr\. Trei acte de nebunie. Doar
un acces psihotic prelungit! Am putut ie[i din nou pe strad\, am putut telefona din nou
cunoscu]ilor [i nimeni nu mi-a zis nimic. În anii aceia de o]el [i t\cere, dimpotriv\, mul]i
chiar au l\udat înver[unarea mea de a scrie critic\ [i de a publica recenzii. Mul]i mi-au
l\udat poezia. De mai multe ori mi s-a cerut s\ pun cîte-o pil\. Iar eu am fost c`t se poate
de prodigios în recomand\ri, chestie tipic chilian\, date profesionale f\r\ nici o importan]\,
dar pentru care cei afecta]i îmi mul]umeau de parc\ le-a[ fi asigurat un loc în Rai! La
urma urmelor, eram cu to]ii mai mult sau mai pu]in rezonabili (mai pu]in t`n\rul îmb\tr`nit
care, pe vremea aceea, numai Dumnezeu [tie pe unde b`ntuia, prin ce v\g\un\ se
v`r`se), cu to]ii eram chilieni, oameni de r`nd, discre]i, logici, modera]i, pruden]i, cu
capul pe umeri, cu to]ii [tiam c\ ceva trebuie f\cut, c\ era ceva necesar, o epoc\ de sacrificii
[i de reflec]ie s\n\toas\. Uneori, noaptea, cu lumina stins\, r\m`neam a[ezat în fotoliu
[i m\ întrebam cu voce stins\ care e diferen]a între fascist [i fac]iune. Dou\ cuvinte,
doar. Nimic mai mult decît dou\ cuvinte. Uneori unul numai, dar cel mai adesea dou\.
Drept care am ie[it pe strad\ [i am respirat aerul din Santiago cu vaga convingere de a m\
g\si nu doar în cea mai bun\ dintre lumi, ci într-o lume  posibil\, o lume  real\, a[a c\ am
publicat o carte de poezii care p`n\ [i mie mi s-au p\rut ciudate, adic\, prea ciudate ca
s\-mi apar]in\, dar le-am publicat ca pe un prinos adus libert\]ii, libert\]ii mele [i celei a

cititorilor, apoi m-am întors la orele pe care le ]ineam [i la prelegerile mele, am mai publicat
o carte în Spania, la Pamplona, a venit ceasul în care s\ m\ plimb prin aeroporturile
lumii, printre americani [i nord-americani elegan]i [i gravi (care pe deasupra mai par [i
obosi]i), printre oamenii cei mai bine îmbr\ca]i din Italia, Germania, Fran]a [i Anglia,
gentlemeni pe care-]i f\cea pl\cere s\-i prive[ti, iar eu printre ei  - cu sutana în b\taia
aerului condi]ionat, sau a u[ilor automate care se deschid deodat\, f\r\ vreo logic\ anume,
de parc\ ar presim]i prezen]a lui Dumnezeu; to]i cei care m\ vedeau cu sutana în aer
spuneau: iat\-l pe p\rintele Sebastian, p\rintele Urrutia, neobosit, acest chilian str\lucitor,
apoi m-am întors în Chile, pentru c\ eu revin mereu acas\, altfel n-a[ mai fi un chilian
splendid, am continuat cu recenziile mele la ziar, cu criticile mele care cereau strig\te,
cu cititorul care abia de scurma pu]in la suprafa]a lor - o atitudine diferit\ fa]\ de
cultur\-, criticile mele cereau strig\te, se rugau pentru lecturi din greci [i din latini,
lecturi din provensali, lectura din  il dolce stil novo, lectura clasicilor francezi [i spanioli
[i englezi, mai mult\ cultur\!, mai mult\ cultur\!, lectura din Whitman [i Pound [i Eliot,
lecturi din Borges [i Neruda [i Vallejo, lecturi din Victor Hugo, pentru Dumnezeu, a lui
Tolstoi, [i plin de mine urlam în de[ert, iar vocifer\rile [i uneori chel\l\ielile mele erau
audibile doar pentru cei care cu unghia degetului ar\t\tor zg`riau la suprafa]a scrierilor
mele, doar pentru ei, care nu erau mul]i, îns\ care pentru mine erau de-ajuns, iar via]a
continua, continua, continua, precum o zgard\ din boabe de orez care pe fiecare bob avea
pictat un peisaj, boabe mici [i peisaje microscopice, eu [tiam c\ to]i purtau la gît zgarda,
dar nu avea unul curaj suficient pentru a-[i scoate zgarda [i a o duce la ochi pentru a cerceta
fiecare peisaj, pe de-o parte pentru c\ miniaturile solicitau o vedere de linx, de acvil\, pe
de alt\ parte pentru c\ peisajele obi[nuiau s\ ofere surprize nepl\cute, de pild\ co[ciuge,
cimitire în zbor de pas\re, abisuri [i ame]eli, micimea fiin]ei [i ridicola ei voin]\ de a fi,
oameni care se uit\ la televizor, oameni care asist\ la un meci de fotbal, plictiseala ca un
portavion gigantic înconjur`nd imaginarul chilian. C\ci acesta era adev\rul. Ne plicitiseam.
Citeam [i ne plictiseam. Fiindc\ nu se poate citi zi [i noapte. Nu eram, nu s`ntem ni[te titani
orbi, iar în anii aceia, ca [i acum de altfel, scriitorii [i arti[tii chilieni aveau nevoie s\ se
întîlneasc\ [i s\ vorbeasc\ între ei, dac\ se poate într-un loc pl\cut populat de persoane
inteligente. Obstacolul, dincolo de faptul c\ mul]i dintre prieteni p\r\siser\ deja ]ara  - cel
mai adesea din cauze mai curînd de natur\ personal\ decît politic\ -,  consta în
interdic]ia de circula]ie pe timp de noapte din cadrul st\rii de necesitate. Unde s\ se mai
adune intelectualii, arti[tii, c`nd la zece noaptea totul era închis, iar  noaptea - dup\ cum
toat\ lumea [tie - e momentul cel mai propice pentru înt`lniri [i dest\inuiri [i dialog
între cei de-o seam\?  Arti[tii, scriitorii. Ce epoc\! Mi se pare c\-l z\resc pe t`n\rul îmb\tr`nit.
Nu-l v\d, dar mi se pare c\-l v\d. Î[i umfl\ n\rile, adulmec\ în zare, se scutur\ tot din cap
p`n\ în picioare. Nu-l v\d, dar mi se pare c\-l z\resc, ghemuit sau poate în patru labe pe
movil\, în timp ce nori negri îi trec în fug\ pe deasupra capului, iar movila e de fapt o colin\
joas\, imediat dup\ aceea e de fapt atriul unei biserici, un atriu negru precum norii, înc\rcat
de electricitate ca [i norii, iar t`n\rul îmb\tr`nit tremur\ [i se scutur\ [i umfl\ n\rile [i
apoi se n\puste[te asupra istoriei. Dar istoria, istoria cea adev\rat\, o [tiu numai eu. E
simpl\, crud\ [i adev\rat\ [i ar trebui s\ ne st`rneasc\ rîsul, ar trebui s\ ne pr\p\dim de
r`s. Îns\ noi nu [tim dec`t s\ pl`ngem, singurul lucru pe care îl facem cu mult\ convingere
este pl`nsul. Era stare de necesitate. Restaurantele, barurile închideau devreme.
Oamenii se întorceau la casele lor la ore prudente. Nu erau foarte multe locuri unde s\
se poat\ vedea scriitorii [i arti[tii s\ vorbeasc\ [i s\ bea p`n\ se s\turau. Acesta este adev\rul.
A[a a fost. Exista o femeie care se numea María Canales. Era scriitoare, o fat\ frumoas\,
t`n\r\. Eu cred c\ avea [i ceva talent. {i continui s\ cred acest lucru [i acum. Un talent, cum
s\ v\ spun, foarte interiorizat, închis în l\ca[ul lui, introvertit. Unii s-au dat la fund, au
a[ternut un v\l gros peste toate [i au uitat. T`n\rul îmb\tr`nit, gol, se arunc\ asupra pr\zii.
Eu îns\ cunosc povestea Maríei Canales [i [tiu tot ce s-a înt`mplat. Era scriitoare. Poate mai
e înc\. Noi, scriitorii ([i criticii literari), nu prea aveam unde s\ ne înt`lnim. María Canales
avea o cas\ la periferia ora[ului. O cas\ mare, înconjurat\ de o gr\din\ cu mul]i copaci, o
cas\ cu un salon confortabil, cu [emineu [i whisky bun, [i coniac bun, o cas\ deschis\
pentru prieteni o dat\ pe s\pt\m`n\, de dou\ ori pe s\pt\m`n\, uneori, dar foarte rar, chiar
de trei ori pe s\pt\m`n\. Nu mai [tiu cum am cunoscut-o. Poate c\ a trecut pe la redac]ia
vreunui ziar, sau a vreunei reviste, pe la sediul Societ\]ii Scriitorilor din Chile. Sau va fi
asistat la vreun atelier literar. Cert este c\ în scurt timp to]i o cuno[team [i ea ne [tia pe
to]i. Avea un mod de-a fi foarte pl\cut. V\ spuneam mai înainte c\ era o femeie
frumoas\. P\rul castaniu, ochii mari, citea tot ce i se spunea s\ citeasc\ sau cel pu]in ne
f\cea s\ credem c\ citea tot. Mergea la expozi]ii. Poate c\ acolo am cunoscut-o. Poate c\
la plecarea de la vreun vernisaj a invitat ga[ca respectiv\ s\ mearg\ s\ continue petrecerea
la ea acas\. Era o tip\ fain\, dup\ cum spuneam. Îi pl\cea arta, îi pl\cea s\ discute cu pictorii,
cu cei care f\ceau  performance [i videoart\, poate [i din pricina culturii lor generale în
mod v\dit mai pu]in bogat\ dec`t cea a scriitorilor. Sau cel pu]in a[a credea ea. Dup\
care a început s\ vorbeasc\ [i cu scriitorii [i [i-a dat seama c\ nici ei nu aveau cine [tie ce
cultur\. Ce u[urare trebuie s\ fi sim]it. Ce u[urare specific chilian\. În ]ara asta de pe
care Dumnezeu [i-a luat m`na, pu]ini dintre noi s`ntem într-adev\r cul]i. Ceilal]i nu [tiu
nimic. Dar oamenii în general s`nt simpatici [i se fac îndr\gi]i.

Roberto Bolaño (1953-2003), prozator [i poet este considerat unul dintre cei mai
importan]i scriitori latinoamericani ai anilor ’90. A publicat la editura spaniol\ Anagrama o
carte de povestiri Llamadas TTelefónicas (Premiul Municipal Santiago de Chile) [i romanele
Estrella DDistante, Amuleto, Monsieur PPain, Los DDetectives SSalvajes (premiul Herralde
pentru roman [i Premiul Romulo Gallegos, ambele acordate cu unanimitate de voturi).

Traducere de Alina Cantacuzino 
În curs de apari]ie la Editura Curtea Veche, Colec]ia Byblos

nocturn` \n chile
roberto bbola–o






