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John Berendt, Miezul nnopp]ii îîn ggr\dina bbinelui [[i aa rr\ului, traducere din limba englez\ de
Iulian C\n\n\u, Editura Humanitas Fiction, 2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 36 RON.  

U
n roman al c\rui personaj principal este un ora[ din Statele Unite,
Savannah, [i a c\rui poveste a convins foarte mul]i turi[ti s\ viziteze anual
acest ora[ rupt de lume. Scris într-un stil jurnalistic, Miezul nnop]ii... ne
aduce aminte de romanele lui Truman Capote, în special de În ssînge rrece [i
Alte gglasuri, aalte îînc\peri. Newyorkezul Berendt, jurnalist al revistei Esquire,

face din Savannah o a doua cas\ [i încearc\ s\ afle cît mai multe despre acest loc [i despre
locuitorii s\i. Face investiga]ii, observ\, se bag\ pe sub pielea oamenilor, ia noti]e, toate
acestea pentru a ne reda o imagine cît mai apropiat\ de adev\r, cît mai jurnalistic\.
Reu[e[te s\ strîng\ o colec]ie de personaje bizare, cu pove[ti la fel de ciudate: Joe Odom,
avocatul care o ]ine dintr-un chef într-altul, Lady Chablis, carismatica [i malefica drag
queen de culoare care cunoa[te secretele tuturor, Luther Diggers, inventatorul ratat de
care tuturor le e team\ c\ la un moment dat ar putea s\ verse otrav\ în rezerva de ap\,
Minerva, vr\jitoarea vodoo [i, nu în ultimul rînd, Jim Williams, bogatul colec]ionar de
antichit\]i care î[i omoar\ iubitul, pe rebelul Danny Hansford, un junkie care practic\
prostitu]ia. De fapt, Williams [i procesul s\u sînt agen]ii care coaguleaz\ întreaga
nara]iune [i reprezint\ pretextul lui Berendt pentru a amesteca folclorul local cu elemente
de arhitectur\ [i cu atmosfera Sudului, într-un roman detectivist care e, în acela[i timp, un
jurnal de c\l\torie. (G.D.)

Hubert Selby Jr., Recviem ppenttru uun vvis, traducere din limba englez\ de Andra Matzal, Editura
Humanitas Fiction, 2007, Colec]ia „Raftul Denisei”, 25 RON.  

D
roguri, dependen]\, iluzie, nebunie – sînt cele patru cuvinte care descriu
cel mai bine romanul lui Selby. Paginile acestei c\r]i sînt un deschiz\tor de
ochi, nu în sensul c\ dup\ ce vei citi cartea vei fi capabil s\ în]elegi mai
bine lumea în care tr\ie[ti (de[i nu este exclus), ci în felul în care [ocul unei
experien]e devastatoare î]i casc\ ochii. Recviem... spune povestea a patru

personaje: Sara Goldfarb, o v\duv\ care î[i petrece toat\ ziua uitîndu-se la TV [i mîncînd
dulciuri, Harry, fiul Sarei, Tyrone C. Love, prietenul cel mai bun al lui Harry, [i Marion,
prietena lui Harry. Cu to]ii î[i doresc s\ evadeze din lumea în care tr\iesc [i î[i alimenteaz\
acest vis cu iluzii. Romanul e scris destul de ciudat: semnele de punctua]ie sînt folosite
alandala, propozi]iile sînt foarte lungi, dialogul se amestec\ cu nara]iunea, romanul este
destul de greu de digerat la început, în primul rînd pentru c\ nu î]i dai seama exact cine
cu cine vorbe[te, îns\ dup\ primele 30 de pagini realizezi c\ nu conteaz\, deoarece
povestea începe s\ curg\ precum monologul interior al adev\ratului personaj principal:
dependen]a, fie c\ ea se manifest\ în leg\tur\ cu un drog, televizor, bomboane de
ciocolat\ sau pastile de sl\bit. (G.D.)

James Frey, O mmie dde ff\rîme. Traducere din limba englez\ de Carmen S\ndulescu, Editura
Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul Denisei”, 2007, 40 RON.

S
au despre ce se întîmpl\ cînd „e[ti futut“, cînd „e[ti o mie de f\rîme“, cînd
trupul [i mintea au ajuns la cap\tul fatal al unei lungi perioade de abuzuri de
narcotice [i alcool [i se sfarm\ în buc\]i. Sinceritatea absolut\ [i stilul direct,
de o eficien]\ maxim\, umorul de limbaj [i ironia situa]iilor îl fac pe cititor
p\rta[, aproape f\r\ voia lui, la un [ir întreg de orori fiziologice, la pove[tile

unor personaje ce reg\sesc nesperat compasiunea, la morala dur\ ce r\zbate din
spectacolul sl\biciunii lor [i pre]ul enorm pe care îl au de pl\tit pentru ea. O carte pe care
începi s\ o cite[ti cu team\ [i pe care nu o mai po]i abandona pîn\ la sfîr[it. Transpunerea
în limba român\ e remarcabil\. (A.B.)

John Cheever, Tottul ppare uun pparadis, traducere din limba englez\ de Irina Horea, Editura
Polirom, Colec]ia „Biblioteca Polirom”, 2007, 18,95 RON.

O
carte mic\, dar ca o be]ie mare. O be]ie de literatur\. Chiar dac\ cititorul
munce[te un pic pentru a putea urm\ri direc]ia [i detaliile pove[tii, mizele
sînt clare [i, în cele din urm\, toate episoadele î[i dovedesc ra]iunea pe
parcursul romanului. De fapt, tot farmecul lui vine din felul autentic în care
se compun toate aceste psihologii [i adev\ruri care îi completeaz\ morala.

Ceea ce pare un paradis, ca s\ r\mîn\ un paradis, necesit\ sacrificii pentru a fi ferit de
infernul n\ravurilor omene[ti. (A.B.)

Romain Gary, Prima ddraggostte, uulttima ddraggostte, traducere de Marcel Aderca, Editura Rao,
Bucure[ti, 2007, 25 RON.

P
rima dragoste s\ fie totuna cu apari]ia primelor impulsuri erotice? Primul
s\rut, primele atingeri, primele nop]i nedormite? Romain Gary e de alt\
p\rere. Prima dragoste e dragostea de mam\. F\r\ a c\dea nicio clip\ în
capcana unei re]ete-Oedip, singurul prozator francez care a primit premiul
Goncourt de dou\ ori (semn`nd [i cu pseudonimul Émile Ajar) ne ofer\ un

roman autobiografic & înduio[\tor. Dac\ la re]eta aceasta ad\ug\m un umor fin dublat de
o consecvent\ autoironie, rezult\ o carte-trufanda impecabil\ [i înduio[\toare. (R.M.N.)
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a sfîr[itul acestui noiembrie, la vremea tîrgului de carte Gaudeamus, Noua lliteratur\ a
s\rb\torit un an de apari]ie. N-a fost o întîlnire oficial\, nu s-au acordat premii [i nu s-au ]inut
discursuri. Dubla ocazie - tîrgul [i, ne place s\ credem, aniversarea revistei - a adus în
Bucure[ti [i colaboratori de prin ]ar\, de prezen]a c\rora am putut, astfel, s\ ne bucur\m, ca

[i de cea a guest-ilor [i a colaboratorilor locali. A[a se face c\, într-o vineri seara, s-au strîns în redac]ia
din Calea Victoriei 115, redecorat\ în grab\ sub form\ de salon, mul]i dintre scriitorii no[tri prefera]i:
Robert ßerban [i Radu Pavel Gheo, veni]i tocmai de la Timi[oara, T.O. Bobe [i Vali Florescu, Maria
Manolescu, Jean-Lorin Sterian, Ana Maria Sandu, Adrian Buz, Simona [i Vasile Ernu, Mihaela Michailov,
Bogdan-Alexandru St\nescu, Constantin Vic\, Elena Dr\ghici, plus cei ai casei, Lumini]a Marcu, Ana
Chiri]oiu [i Gruia Dragomir. Întîlnirea n-ar fi fost complet\ f\r\ Mihaela ßchiopu [i Ion Barbu.

Dup\ un an, revista are [i un blog: noualiteratura.wordpress.com.

ßi, din moment ce citi]i aceast\ pagin\, înseamn\ c\ nu mai este cazul s\ v\ spunem unde se g\se[te
revista. Cert este c\ ea exist\ [i pe internet, împreun\ cu întreaga sa arhiv\. (Redac]ia)

L A m participat de curînd la o întîlnire cu ni[te
poten]iali cititori de literatur\ român\
contemporan\. Nu cititorii obi[nui]i, cei cu
aer intelectual pe care îi vedem pe la diverse

lans\ri sau în locurile cu lume chic din Bucure[ti, ci ni[te
oameni avînd cu totul alte priorit\]i în via]\: în special

lucr\tori în construc]ii, pleca]i din România în c\utarea unui
salariu mai bun [i, unii dintre ei, aproape naturaliza]i în
Spania, în or\[elele din împrejurimile Madridului. Trebuie
s\ spun de la început c\ a fost o experien]\ unic\ [i c\ aceia
care au avut aceast\ ini]iativ\ (ICR prin Direc]ia Români de
Pretutindeni, ICR Madrid [i directorul de acolo, Horia Barna,
Uniunea Scriitorilor) merit\ toate mul]umirile. Pentru c\ dac\
Spania o mai puteam vedea, [i mai ales muzeele ei, cu românii
de acolo - [oferi, zidari, dar [i intelectuali reconverti]i la munca
simpl\, tot soiul de oameni care mai de care cu pove[tile lor -
ar fi fost mai greu s\ ne întîlnim. {i dac\ în primul moment,
atunci cînd am intrat într-un restaurant din Coslada, un restaurant
în care mirosea a mici [i unde se tînguiau manele [i românii din
Spania petreceau în grupuri vesele al\turi de familii numeroase,
am avut o senza]ie oarecum ciudat\, dup\ ce m-am relaxat [i
am uitat m\rea]a noastr\ segregare intelectual\ între jazzi[tii
cei mai puri [i maneli[tii cei mai periculo[i, lucrurile au
început s\ fie chiar interesante. Mai ales cînd cei doi spanioli,
func]ionari la Prim\ria din Coslada, au mîncat cu o poft\ nebun\
o por]ie de mici [i una de sarmale, plus un [ni]el hr\nitor [i uleios,
atunci chiar mi-am dat seama c\ nu e de glum\ cu ace[ti români
care au colonizat însorita Spanie. Patronul restaurantului,
fost [ofer în Alexandria, mi-a povestit cum s-a întîmplat cucerirea:
mai înt`i au intrat doi spanioli, un cuplu, iar doamna a zis,
cam din topor, c\ mîncarea româneasc\ îi face grea]\. Patronul
[i-a înghi]it nervii [i a zis a[a: dar de ce s\ nu încerca]i
totu[i? {i le-a adus din partea casei un platou cu cele mai bune
mînc\ruri române[ti pe care le avea. {i astfel spaniolii din
Coslada au devenit clien]i fideli ai restaurantului cu manele. 

Oare cu literatura nu s-ar putea face la fel? Într-un fel
la care nu te-ai a[tepta, ace[ti români pleca]i în str\in\tate,
care au început, încet-încet, s\-[i rezolve problemele
financiare, ba chiar au devenit proprietari sau patroni
acolo, în ]\rile adoptive, încep s\ aib\ timp [i chef de
relaxare româneasc\. Exist\, desigur, manele, televizor
cu anten\ parabolic\, dar de ce n-ar exista [i cîte o carte?
Cînd am discutat cu pre[edintele Asocia]iei Culturale
de Ajutorare [i Integrare a Românilor din Alcalá de
Henares despre posibilitatea înfiin]\rii unei libr\rii
sau m\car, deocamdat\, a trimiterii de c\r]i române[ti
în Spania, interesul celor de acolo a crescut
vizibil. Ba chiar m-am aventurat s\ spun c\ am
putea forma un grup de scriitori români tineri [i
am putea merge s\ ne prezent\m c\r]ile [i s\
facem lecturi pentru ace[ti cititori români din
afara grani]elor. La o adic\ am putea s\ ne
pl\tim singuri drumul, pentru c\ merit\, o
dat\ plimbarea [i apoi întîlnirea cu ace[ti
cititori de alt soi. A[tept pe e-mail-ul revistei
s\ v\d cine r\spunde la o asemenea idee

[i dac\ am fost prea optimist\ sau nu. 
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N-am avut nici bunici boga]i, 
nici m\tu[i care s\-mi dea bani 
sau p\rin]i care s\ m\ între]in\

Ana CChiri]oiu:: Faci o mul]ime de lucruri: e[ti poet, ai fost
prof la Jurnalistic\, redactor la ziar, e[ti realizator de emisiuni
tv... E cultura un fel de  business?

Robert {{erban: Dac\ a[ fi putut doar s\ scriu, n-a[ mai fi
f\cut nimic din toate astea. A[ fi stat acas\, a[ fi scris poezie
[i, în mod cert, romane, fiindc\ îmi place s\ povestesc. Dar
n-am avut nici bunici boga]i, nici m\tu[i care s\-mi dea
bani sau p\rin]i care s\ m\ între]in\. Iar cel mai aproape
de meseria de scriitor e cea de jurnalist. Eu am f\cut
Politehnica, cu toate c\ taic\-meu e jurnalist [i scriitor, îns\
cînd am dat eu la facultate, în ’89, s\ faci Jurnalistica însemna
o chestie abracadabrant\, s\ te înscrii la „{tefan Gheorghiu”
pe baz\ de dosar, s\ te angajezi undeva, iar uzina s\ te
propun\ la Fane Gheorghiu; am vrut s\ fac Filologia,
îns\ maic\-mea, care e profesoar\ de biologie, mi-a explicat
omene[te [i cu mult\ dragoste: n-o s\ termini primul, c\
nu prea-]i place s\ înve]i, ca s\ ai [ansa s\ prime[ti reparti]ie
la ora[, o s\ ajungi în Delta Dun\rii sau la Satu Mare sau
în Sighetul Marma]iei. Iar taic\-meu mi-a spus: inginer a
fost [i Dostoievski, Rebreanu a fost ofi]er, Buzura e medic,
iar ca inginer ai toate [ansele s\ prinzi reparti]ie într-un
ora[, s\ stai lini[tit s\ scrii. Dup\ prima sesiune din
primul an de facultate am vrut s\ m\ las, pentru c\ din cinci
examene luasem doar unul (pîn\ la urm\ le-am luat pe
toate). Am vrut s\ m\ duc la Filologie [i am vorbit cu
profesorul Ungureanu - eu mergeam la cenaclu, eram un
fel de vedet\ acolo, am luat premii, publicam prin
reviste - care mi-a zis: „vii la Filologie ca s\-]i dau o list\ de
30 de c\r]i, dintre care doar dou\ s\-]i fac\ pl\cere s\ le
cite[ti; plus c\ e posibil s\-]i inhibe tipul de creativitate pe
care îl ai”. Pe undeva, avea dreptate. La cenaclul „Pavel
Dan”, de la Casa Studen]ilor, unde mergeam atunci, mai
erau Adrian Bodnaru, care era student la Mecanic\, Tinu
Pîrvulescu, care acum e în State, student la Electrotehnic\
- apoi s-a dus la Filologie -, [i filologii, care citeau în cenaclu
[i de care noi rîdeam, în timp ce-i executam, pentru c\,
în cel mai bun caz, se opriser\ cu lectura la... Fefeleaga
lui Agîrbiceanu. {i scriau în stilul cronicarilor moldoveni.
În anii ‘80, eu îi cunoscusem (am povestit cum, cînd [i unde
în Cartea rroz aa ccomunismului, într-un dialog cu Dan Lungu)
[i apoi îi citisem pe Mircea C\rt\rescu, pe Florin Iaru, Mircea
Nedelciu, {erban Foar]\, condusesem, la 13 ani, un cenaclu,
cî[tigasem cîteva concursuri „Tinere condeie”, citeam presa
literar\ pe care o cump\ra tata - [i cump\ra toate revistele
ce ap\reau în ]ar\. Aveam o siguran]\ cam infatuat\. Revin.
N-am renun]at la Poli, dar nici n-am practicat o clip\ meseria
de inginer, nu f\cea parte din... filmul meu. În anul V de
facultate eram purt\torul de cuvînt al Prim\riei din Timi[oara.
Nou\ luni am lucrat acolo, ca interfa]\ `ntre institu]ie [i
pres\. Îns\ cum primarul de atunci, Viorel Oancea, mi se
p\rea a fi un om politic f\r\ [ans\ - de[i ast\zi e deputat
-, am renun]at [i am intrat în pres\. Nu-i o mare afacere,
c\ m-a]i întrebat, dac\ vrei s\ nu-]i fie ru[ine de tine.
Sau, mai exact, marea afacere e s\ nu-]i fie ru[ine de ce [i
pentru ce scrii, mai ales cînd faci pres\. 

A.C.:: Erau ni[te vremuri cam tulburi în anii ’90...

R.{.: Pentru mine au fost senine. Cît înc\ eram student,
ca purt\tor de cuvînt, aveam un salariu de 50.000 de lei;
îmi amintesc asta pentru c\ în ’95 am luat premiul de debut
al Uniunii Scriitorilor pentru o carte de poezii ap\rut\ în
’94, Fire[te cc\ eexagerez. M-a anun]at domnul Ungureanu
s\ m\ duc s\-mi iau premiul. Care se d\dea într-o vineri,
la prînz, la Uniunea Scriitorilor, iar eu sîmb\t\ m\ însuram.
Mi s-a p\rut c\ nu se poate [i premiere, [i însur\toare. M-am
gîndit, cum s\ ajung acolo? Cineva mi-a zis s\ m\ duc cu
avionul, c\-mi deconteaz\ Uniunea. A fost prima dat\ cînd
am zburat cu avionul, mi-a fost o fric\ îngrozitoare – m-am
dus la costum, c\ eram b\iatu’ din provincie care ia un
premiu la Bucure[ti; era cald, iunie, am transpirat continuu...
Am luat diploma [i un plic de la Florin Iaru, care era pe
atunci vicepre[edintele Uniunii. Dup\ festivitate m\ tot
plimbam cu biletul de avion dup\ Florin. P\i m\ costase
45.000, iar eu aveam salariul 50.000. {i Florin Iaru zice: „{tii,
dom’ne, cî]i bani sînt în\untru?”; „Nu [tiu, c\ nu i-am
num\rat”; „Sînt cinci sute de mii, domnule”. Era de zece
ori cît cî[tigam eu la Prim\rie, era o avere! Am renun]at
s\ mai decontez biletul. Cînd am plecat de la Prim\rie [i
am intrat în pres\, mi s-a m\rit salariul, cî[tigam vreo
350.000; eram boier. M-am dus la un ziar care pîn\ în
momentul acela fusese de stînga, Rena[terea bb\n\]ean\,
dar cum se apropiau alegerile din ’96, ziarul [i-a schimbat
orientarea din mers. {efii [i-au dat seama c\ o s\ cî[tige
dreapta, l-au tras mai spre dreapta, l-au mai centrat, era
în regul\. În plus, la sec]ia de politic\ în care am lucrat
pentru început erau cî]iva prieteni - oameni tineri, de v`rsta
mea, 24-26 de ani. Au fost ni[te ani absolut minuna]i, nu
glumesc, luni de zile alergam diminea]a s\ ajung la redac]ie,
ca s\ fiu primul [i s\ aflu ce se întîmpl\, s\ m\ duc pe teren,
s\ caut exclusivit\]i, bombe. Am înv\]at pres\ acolo, am
înv\]at s\ scriu reportaje, anchete, s\ fac interviuri, a
fost o ga[c\ minunat\ [i o perioad\ de care îmi amintesc
cu mare pl\cere.

Gruia DDraggomir:: Cum se împac\ meseriile astea dou\, de
jurnalist [i de scriitor? 

R.{.: Nu se împac\. În momentul în care am intrat în pres\,
o gr\mad\ de prieteni scriitori care f\cuser\ pres\ mi-au
zis „Domne’, stai cît se poate de pu]in, e mortal pentru
un scriitor”. Scriam zilnic mii de semne, apoi, c`nd aveam
func]ii de conducere, citeam pagini dup\ pagini, corectam,
titram,  mai [i rescriam textele unora pentru c\ era mai
simplu s\ rescriu decît s\ le dau înapoi s\ le refac\ - dup\
toate astea, pl\cerea [i puterea de a mai face literatur\
erau minime. Eram ocupat de diminea]a pîn\ seara. Eu sînt
un ins care scrie greu. N-am, cum au unii, disponibilitate
continu\. Pe de alt\ parte, nu aveam în afara presei alternativ\
s\ fac ceva care s\ nu-mi displac\. Am avut oferte s\ fac
politic\. Oferte halucinante. Am avut, de exemplu, pozi]ie
eligibil\ pe o list\ de deputa]i, locul doi, ori s\ m\ duc pe
fel de fel de func]ii, consilier local, jude]ean... F\cînd
televiziune, eram cît de cît cunoscut în ora[. Dar nu am
avut stomac pentru a[a ceva. Eu am fost membru PAC;
în ’95, la 25 de ani, eram vicepre[edinte supleant pe jude].
M\ ocupam de latura cultural\ a partidului, care era un fel
de mare cenaclu  care f\cea politic\. Eu habar n-aveam de
politic\, dar eram dedicat cauzei [i oamenilor din PAC.
V\zîndu-se cît s`nt de harnic [i implicat am fost ales
vicepre[edinte. În momentul cînd a pierdut PAC-ul am zis
c\ nu mai intru în politic\ niciodat\ [i chiar nu am mai
intrat. 

A.C.:: Nu te-a mai tentat nici o alt\ direc]ie?

R.{.: Nu. Politica ar fi fost... Dar în politic\ trebuie s\ accep]i
un lucru pe care majoritatea celor implica]i îl consimt -
ca [eful s\ fie mai prost ca tine. Or, în PAC era o ierarhie a
valorilor, chiar dac\ to]i înv\]au din mers s\ devin\ oameni
politici. Mai tîrziu, am avut oferte din partea liberal\, eu
fiind [i r\mînînd liberal, dar am avut oferte [i de pe partea
de stînga. Nu m-a mai tentat „sportul” \sta [i atunci am
r\mas în pres\ tocmai datorit\ unei reguli elementare:
f\ ce te pricepi mai bine. Baschetbalist mi-ar fi pl\cut s\
ajung, dar nu mai aveam vîrsta. {i nici în\l]imea. Am jucat
baschet cu mult\ bucurie zeci de ani [i, dac\ m\ l\sau ai
mei s\ m\ ]in de... minge, probabil c\ eram acum vedet\
la Steaua. 

La A ccincea rroat\ l-a[ chema pe Llosa

G.D.:: Ca s\ revenim în prezent - ca realizator de emisiune
cultural\, ce reac]ie ai avut cînd au fost scoase emisiunile
culturale din grila TVR, în aceast\ toamn\?

R.{.: Am r\mas interzis. Eu am avut oferte s\ vin în Bucure[ti
ca realizator de emisiune [i to]i mi-au spus c\ sînt un prost
pentru c\ nu accept. Dar am avut o explica]ie foarte logic\:
]i se bag\ în coaste sula rating-ului. Or, o [tim prea bine,
o emisiune cultural\ trebuie s\ se a[eze ca s\ poat\ face
rating. Nu poate s\ fac\ audien]\ de la o lun\ la alta, î]i
trebuie un timp destul de lung ca s\ î]i formezi publicul
t\u, s\ îl fidelizezi, s\ [tie c\ exi[ti. {i am refuzat pentru
c\ altfel m\ trezeam ca... Pavel {u[ar\, care a f\cut o emisiune
despre arta plastic\ - pe care Pavel o [tie cum pu]ini o [tiu
în România, [tie pictori obscuri, [tie pictori mari, are acces
în galerii, are acces în atelierele plasticienilor. Emisiunea
a disp\rut dup\ o jum\tate de an. O formul\ senza]ional\
mi s-a p\rut cea a lui Ioan T. Morar. Am fost cumva invidios
pe el [i i-am [i spus lucrul \sta pentru c\ mi-e prieten [i l-am
avut deseori invitat la A ccincea rroat\. Am r\mas mut
cînd am v\zut c\ o emisiune ca asta iese din gril\. Emisiunea
Marinei Constantinescu - avea [i lucruri discutabile, mici
hibe, în sensul c\, din punctul meu de vedere, Marina
vorbea pu]in cam mult. Asta e o „deprindere” a multor
moderatori: vorbesc mai mult decît invita]ii lor. Oamenii
se uit\ la \l\lalt, pe tine te tot v\d. Dar e o chestie pe

care o po]i rezolva foarte simplu cu moderatorul. Îi spui:
„Nene, las-o mai moale!”. Marina avea ni[te decoruri
senza]ionale, era o bucurie a ochiului s\ te ui]i la ea. Era
alb-negru, cîteodat\ „juca” în sepia, avea o echip\ bun\,
un arhitect care îi f\cea decorurile, pe care le schimba de
la emisiune la emisiune. Dac\ [i pe aia o sco]i dup\ atîta
timp... Îmi dau seama cît de în]elept am fost r\mînînd la
o televiziune regional\, dar care se vede prin satelit, prin
Digi tv. Am prieteni care m\ v\d din Portugalia, din Polonia,
din Maroc. Emisiunea mea e un fel de vedet\ a postului,
pentru c\ e sîmb\t\ seara de la 9 la 10. {i duminic\
seara, în reluare, de la 10 jumate la 11 jumate. De o jum\tate
de an e [i lunea dup\-masa în reluare. 

A.C.:: E chiar în  prime time.

R.{.: Da, pentru c\ directoarea postului este o persoan\
c\reia îi place cultura, care e colec]ionar de art\, o foarte
pasionat\ cititoare. Pe mine nu m\ streseaz\ rating-ul, de[i
la emisiune se uit\ foarte mult\ lume, r\mîn interzis de ce
fel de oameni se uit\. Degust\torii, f\c\torii de cultur\ o
privesc, dar se uit\ [i schimb\tori de valut\, poli]i[ti, [i
v\ spun asta din contactele pe care le-am avut cu ei, se uit\
politicieni etc. Se uit\ lumea pentru c\ e altceva, v\d alte
fe]e dec`t alea care apar tot timpul pe sticl\, aud alte cuvinte,
alte subiecte. Fac de [apte ani neîntrerup]i A ccincea rroat\,
am intrat în al optulea an. Mam\...

G.D.:: Ai f\cut foarte multe interviuri. Ce urm\re[ti atunci
cînd faci un interviu? Cum î]i alegi oamenii? 

R.{.: Emisiunile mele sînt de valorizare a interlocutorului.
Îl chem acolo pe X pentru c\ [tiu cine e, pentru c\ sînt de
p\rere c\ trebuie puse luminile pe acel interlocutor, trebuie
f\cut [i mai vizibil decît este. Invita]ii sînt posibile modele
pentru cei mai în vîrst\ sau mai tineri. Lumea bun\, zic eu,
e în cultur\. {i cînd spun cultur\, nu m\ refer doar la cei
care fac literatur\. Sînt medici senza]ionali, avoca]i
extraordinari. Nu chem invita]ii s\-i toc, nu asta urm\resc.
Sînt alte emisiuni care asta fac [i multe dintre ele o fac
foarte bine. 

A.C.:: Adic\ îi la[i pe ei s\ vorbeasc\.

R.{.: S\ r\spund\ la întreb\ri. Am încercat, uneori, s\ conduc
dialogul [i într-o zon\ a intimit\]ii, a... privatului, [i asta se
vede în cîteva interviuri din cartea mea, A ccincea rroat\.
Lumea are curiozit\]i de genul \sta. I-au citit c\r]ile, i-au
v\zut piesele sau tablourile, dar oare el e un om firesc, e
ok, m\nînc\, bea, iube[te? Cu Nora Iuga mi-au ie[it ni[te
emisiuni absolut extraordinare. Cele mai bune m\rturisiri
le sco]i de la oamenii în vîrst\, pentru c\ nu mai au ce pierde,
iar Nora Iuga e unul dintre ei. Nu mai pun nici un fel de
cortin\, nu se gîndesc c\ trebuie s\-[i conserve imaginea,
la ce o s\ spun\ publicul, electoratul, mama, tata. Nu mai
au nici un fel de precau]ii. Cu al]ii e mai greu, mai ales cu
cei tineri. 

A.C.:: Dac\ ar fi s\ gîndim în absolut, ce personalit\]i ai
chema în emisiune? Români, str\ini, scriitori, ne-scriitori
etc.    

R.{.: L-a[ chema pe Llosa, pentru c\ e scriitorul meu preferat.
Era cît p-aci s\-l am invitat. A fost în România în urm\ cu
doi ani [i era foarte aproape s\ ajung\ [i în Timi[oara.
Era totul aranjat, dar n-a fost s\ fie, fir-ar s\ fie! Mi se
pare scriitorul profesionist des\vîr[it, care chiar [i cînd
rateaz\, o face într-un mod senza]ional. Dintre români, s\
fiu sincer, cam cu to]i cu care am vrut s\ stau de vorb\
am stat. Dintre cei care nu mai sînt... Spun un nume
mare, dar nu ca s\ m\ dau mare: Herodot. E una dintre
personalit\]ile Antichit\]ii de la care, s`nt convins, s-ar
putea afla o mul]ime de informa]ii [i s-ar putea „scoate”
nenum\rate secrete. În plus, din citite, pare un tip volubil. 

G.D.:: De ce ai sim]it nevoia s\ aduni aceste interviuri în
volum? 

R.{.: De[i cu un an înainte de a începe emisiunea de la
Analog publicasem Piper ppe llimb\, o carte de interviuri cu
14 scriitori timi[oreni - aveam, adic\, antecedente -, nu am
gîndit ca discu]iile din fa]a camerelor de filmat s\ fie „marfa”
pentru o alt\ carte de dialoguri. Mircea Mih\ie[ mi-a cerut,
la un moment dat, s\ transcriu o emisiune [i s\ dau pentru
Orizont interviul. Apoi o alt\ emisiune. E o munc\ grea
s\ stai s\ transcrii, sînt multe sincope, ascul]i ore în [ir la
un cuvînt încercînd s\ î]i imaginezi ce vrea s\-nsemne. Este
un calvar! Primele emisiuni mi s-au p\rut a nu avea consisten]\,
ci doar o...  oralitate, spumoas\, e adev\rat. Apoi,
citindu-le pe cele ap\rute în Orizont, am constatat c\
s`nt mai mult dec`t ni[te... show-uri, c\ rezist\ ca m\rturii
intelectuale. Eu nu cred c\ televiziunea face cultur\, s\ fim
serio[i, nici un realizator normal la minte nu-[i propune
s\-i culturalizeze pe cei care se uit\ la el. Nu, emisiunile
culturale s`nt un cîrlig c\tre bibliotec\, libr\rie, galeria
de art\, teatru etc. Mi-am propus ca A ccincea rroat\ s\
trezeasc\ curiozit\]i culturale. În momentul în care am
v\zut c\ se strînge un interviu dup\ altul [i c\ sînt mi[to,
am zis c\ merit\ publicate între dou\ coper]i, a[a c\ le-am
oferit editurii Humanitas, care a acceptat oferta - asta
probabil [i pentru c\ printre interlocutori erau [i cî]iva
autori Humanitas: Andrei Ple[u, Gabriel Liiceanu, Vlad
Zografi, Mircea C\rt\rescu...
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A
m ob]inut cu greu o întrevedere cu
Robert {erban în zilele tîrgului de
carte - prins între standul editurii
Brumar [i întîlniri cu prieteni din
]ar\, ne-a acordat, spre spartul

tîrgului, vreo dou\ ore savuroase, pe care le-am
petrecut, în lipsa unui loc mai lini[tit, la
standul Minorit\]ilor Na]ionale (p\r\sit, cam
la orele 18.00 ale zilei de sîmb\t\, de
ocupan]ii s\i). Printre indica]ii cerute de
cititori peripatetici [i telefoane primite din
dou\zeci în dou\zeci de minute, Robert
{erban ne-a f\cut s\ rîdem, dar [i s\ ne
gîndim serios la meseria de poet în România
anilor 2007 [i înainte de ei, posibil [i dup\. Pe
cînd trîmbi]ele tîrgului anun]au închiderea,
noi puneam la cale întregi strategii culturale,
pe care a trebuit, îns\, s\ le abandon\m. În
urma noastr\ a r\mas o discu]ie dintre cele
mai joviale [i trei cutii de bere, goale. (A.C.)

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



A.C.:: Spuneai la un moment dat c\ tu cuno[ti reac]ia publicului
- cum se contabilizeaz\ ea în televiziune? 

R.{.: Am o rubric\ spre sfîr[itul emisiunii, Raftul ccu cc\r]i.
Indiferent cine e invitat, spre sfîr[it eu prezint c\r]ile nou
ap\rute, care mi se par importante. Nu vreau s\ par impostor,
spun întotdeauna telespectatorilor c\ nu le pot citi pe toate,
c\ peste unele doar m\ uit, despre unele m\ informez, ca
s\ recomand ce cred c\ merit\. Asta pentru c\ m\ opresc
oamenii pe strad\ [i m\ întreab\: „Cum po]i, domne, s\
cite[ti toate c\r]ile alea?”. „Nu citesc, fra]ilor, tot!”. Emisiunea
fiind sîmb\t\, duminic\ [i luni, mar]i sau miercuri m\
duc în libr\rii [i v\d cum s-au vîndut c\r]ile prezentate
de mine. {i se vînd! Emisiunea are vizibilitate, iar conducerea
postului e mul]umit\ de cît\ lume se uit\ [i de impactul pe
care îl are. Care nu e doar un impact de cifre, ci [i de... litere.

Nu scriu pentru cititori, dar public pentru ei

G.D.:: De curînd ai avut o lectur\ public\ în Polonia. Cum
a fost?

R.{.: A fost foarte haios, am fost cu Radu Pavel Gheo, la
invita]ia Institutului Cultural Român de acolo, la invita]ia
lui Dorian Branea. Doru e timi[orean, îns\ ne-a spus de la
aeroport ca nu cumva s\ credem c\ \sta a fost motivul
pentru care ne-a chemat. „V-am chemat c\ ave]i valoare,
nu c\ s`ntem concitadini”, ne-a anun]at, [i nu era s\-l
contrazicem. Am ap\rut tradu[i într-o revist\, Lampa, un
fel de sor\ mai mare - ca tiraj - a Dilematecii (în sensul c\
are un tiraj de 10.000 de exemplare), dar nu atît de frumoas\.
Am ap\rut eu cu Gheo, eu cu poezie, el cu un text din Adio,
adio ppatria mmea..., [i am avut dou\ lecturi, una în Var[ovia,
într-o cafenea, Tarabuk, un fel de C\rture[ti, dar parc\ mai
intim\, apoi am mers la un tîrg de carte din Cracovia, unde
am citit. 

A.C.:: {i cum a fost contactul cu cititorii polonezi?

R.{.: Ok, au fost 25-30 de oameni la Var[ovia [i vreo 20 la
Cracovia. Partea haioas\ a fost c\ textele care au ap\rut în
polon\ sînt din Cinema lla mmine-aacas\ [i au fost citite
chiar de o actri]\ foarte frumoas\, chiar aveam impresia
c\ sînt într-un cinema unde o actri]\ joac\ rolul personajului
feminin din poeziile mele. M\ rog, pîn\ la un punct... A fost
interesant. Tipul care scoate revista e un degust\tor de vin,
era foarte entuziasmat de noi [i destul de b\ut. Sau
poate c\ de asta p\rea euforic... Nu sîntem singurii care am
ap\rut în polon\, o s\ mai fie [i al]i scriitori români din
genera]ia care a debutat în ultimii 10-15 ani. E un
demers important pe care l-a f\cut Institutul Cultural Român.
Doru Barnea, [i echipa lui, a f\cut posibile lucrurile astea
- el a g\sit fragmentele, le-a tradus, le-a ofertat c\tre aceast\
revist\. O s\ apar\ înc\ trei numere în care vor fi scriitori
români. Nu-i de colea!

A.C.:: Apropo de rela]ia asta cu cititorii, tu lucrezi într-o
editur\: contactul cu cititorii t\i sau ai celor pe care îi publici
te ajut\ cumva la scris? Te orienteaz\? 

R.{.: Eu scriu [i public poezie. Sînt un tip lucid - îmi place
s\ cred - [i încerc s\ inoculez acest tip de luciditate [i autorilor
care vin spre Brumar [i care sînt accepta]i de editur\ s\
publice o carte. Le sugerez, celor exalta]i, s\ nu aib\ a[tept\ri
în ceea ce prive[te vînz\rile. Poezia se vinde greu. Fac o
parantez\. M-am întîlnit cu un prieten foarte bun, pe
care îl [tiu de cînd avea 13 ani, Constantin Vic\; era de o
curiozitate maladiv\ la 13 ani, m-a înnebunit. Am stat
într-o tab\r\ de literatur\ cu el. Vic\ s-a întors din Fran]a,
de la Paris, unde a b\tut vreo 200 de libr\rii, parc\.
Foarte pu]ine libr\rii în Paris au c\r]i de poezie. Nu se vinde,
nu prea mai intereseaz\ pe nimeni. Asta încerc s\ le spun
[i multor autori tineri, „nu v\ gîndi]i c\ o s\ vinde]i mare
lucru”. Din p\cate, poezia plictise[te. Poezia proast\ plictise[te
[i mai tare. E un gen foarte greu de digerat într-o lume
aiuritoare, în plin\ vitez\. Nu po]i s\ dai poezie oricui, nu
o diger\. Zicea cineva c\ e ca [i cînd ai mînca numai
caviar diminea]a, la prînz [i seara, [i nu se poate. Caviarul
în exces face foarte r\u. Iar dac\ ai mîncat doar fasole [i
cartofi, [i o singur\ linguri]\ de caviar î]i poate face r\u.
Atunci, eu nu a[tept nimic de la cititori. Nu scriu pentru
ei.

A.C.:: {tiind lucrurile astea, de insight, adic\ detalii
despre vînz\ri [i receptare, m\ mir c\ mai publici poezie.

R.{.: Nu scriu pentru cititori, dar public pentru ei. {i la Brumar
ne str\duim s\ scoatem c\r]i frumoase, elegante, dup\
care s\ întinzi mîna incon[tient, a[a cum î]i vine, instinctiv,
s\ pui mîna pe curul bombat al unei femei frumoase. N-o
cuno[ti, poate c\ are b\rbat, copii, poate c\-i tîmpit\, dar
abia te ]ii de mîn\, atît de... magnetic\ e. Da, exist\ un
mic public. În fiecare ora[ s`nt m\car cinci cititori de poezie.
Din p\cate, cartea nu ajunge mereu la ei. Librarii „merg pe
mîna” modelului occidental, confirmat de amicul Costea
Vic\. Vînzîndu-se foarte pu]ine c\r]i de poezie, ei refuz\ s\
mai ia, pentru c\ spa]iile din libr\rii sînt restrînse. Decît
s\ expun\ o carte de poezie, mai bine pun o carte care

are mai multe [anse s\ se vînd\. {i orice alt\ carte are
mai multe [anse s\ se vînd\ decît o plachet\ de poezie. Nu
pun la socoteal\ excep]iile.

G.D.:: Deci ai impresia c\ se scrie mai mult\ poezie decît
se cite[te.

R.{.: Bineîn]eles. Eu însumi primesc foarte multe c\r]i de
poezie [i pe multe nici nu apuc s\ le parcurg din lips\ de
timp. {i am aceast\ dorin]\ nebun\ s\ citesc [i, cînd
prind cîte o burs\, citesc în ne[tire. Am avut în var\ o burs\
de o lun\ de zile în Elve]ia. Am avut în urm\ cu doi ani o
burs\ în Austria. Am citit zi [i noapte. M\ trezeam,
pentru c\ nu eram dependent de nimeni, nici de telefon,
nici de emisiuni, nici de nimic, m\ trezeam noaptea la 3 [i
citeam, m\ culcam la 5, m\ sculam 7. Se cite[te pu]in\
poezie, îmi pare r\u s\ o spun. Asta probabil [i pentru c\
ea nu e colat\ cu muzic\, cu imagine, cu un tip de informa]ie
media care s\ o dinamizeze. Asta ar fi o mare [ans\ a ei. 

G.D.:: Au mai existat cîteva proiecte care au f\cut treaba
asta, au amestecat poezia [i cu alte media. În clubul Frame
au fost cîteva spectacole Back tto BBack, exista poezie
citit\ pe CD-uri... etc.

R.{.: Da, asta a[a e, [i eu am avut o [ans\ cu Cinema lla mmine-
acas\, pentru c\, dincolo de faptul c\ îmi citesc textele [i
le-am înregistrat într-un studio profesionist, unde mi-au
filtrat vocea, au deparazitat-o etc., Ilie Stepan, auzind de
proiectul \sta, m-a întrebat dac\ nu vreau s\ îmi fac\ o
coloan\ sonor\ la CD. Am crezut c\ glume[te, pentru c\
[tiam c\ el însu[i are mult de lucru, are un proiect
muzical la care lucreaz\ de ani de zile [i care va fi gata în
2008. CD-ul a ie[it foarte fain, Ilie l-a lucrat foarte bine,
nu a pus doar o cortin\ muzical\, ci pentru fiecare text a
f\cut o melodie. Dar sînt texte care nu au muzic\, exist\
linii melodice care încep mai tîrziu decît încep eu s\ citesc,
care se termin\ mai devreme decît textul. A stat o s\pt\mîn\
întreag\ în studio pentru mine, pentru prietenia noastr\,
pentru pl\cerea lui. A ie[it un lucru foarte bun, altceva decît
o biat\ citire.

A.C.:: E un bonus, cum ar veni.

R.{.: Da, e un bonus, 2 în 1. Eu am avut o [ans\ pentru c\
am publicat la Cartea Româneasc\, pentru c\, fiind în grupul
Polirom, c\r]ile de acolo au difuzare mai bun\, iar
librarii, de voie, de nevoie, iau [i c\r]i de poezie de la ei. E
perfect c\-i a[a! {i anul trecut prin prim\var\ m-am trezit
cu un telefon de la editur\ s\ spun un cont c\ s\-mi livreze
banii pe cele 500 de exemplare vîndute. Am crezut c\ e o
glum\. Nu era, fiindc\ banii chiar mi-au intrat în cont. 

A.C.:: Mai ai vreo alt\ idee sau proiect în sensul \sta, de a
amesteca literatura - poezia - cu resursele multimedia?

R.{.: Am c`teva idei [i... dorin]e. M\ tenteaz\ s\ fac o serie
de videoclipuri poetice. Muzic\ am, camere de filmat am,
prieteni regizori am, linii de montaj da... Poezii îmi mai
trebuie.

Pe poetul Costel Stancu l-a[ premia 
cu toate premile care exist\ pentru poezie

G.D.:: E[ti [i director de editur\, cum faci selec]ia pentru
ceea ce publici? 

R.{.: Aici intervine propriul gust literar, diagnosticul personal.
{i nu cred c\ m\ în[el, pentru c\, totu[i, sînt în bran[\ de
la 13 ani. Cred c\ m\ pricep. În literatur\ e, uneori, ca-n
medicin\. Cu cît un medic profeseaz\ mai mult, cu atît
are [ansa s\ dea un diagnostic mai exact. În momentul în
care intuiesc c\ e ceva în poemele respective, dar nu m\
capteaz\ suficient, îl consult pe Gabriel Timoceanu, patronul
editurii. E scriitor - are dou\ c\r]i publicate la începutul
anilor ’90, scrie continuu [i cite[te foarte mult. Se pricepe
[i la literatur\, nu doar la tip\ritur\. E aproape imposibil
s\ spun nu unei c\r]i bune. 

G.D.:: Ce poe]i români sau str\ini î]i plac?

R.{.: Cu traducerile am o problem\, s`nt suspicios, nu sînt
convins c\ sînt cele mai bune traduceri cu putin]\. De obicei
traduc\torul în[eal\, trage spuza pe turta lui... literar\, mai
ales dac\ e scriitor. Cu toate astea, [tiu destul de bine poezia
de limb\ german\, f\r\ s\ [tiu limba german\. Dar so]ia
mea o [tie bine. Mergînd des în spa]iul german, în
Elve]ia, în Germania, în Austria, am fost interesat s\ v\d ce
scriu autorii lor contemporani, ce texte le-au ap\rut în
române[te. Îmi pare r\u, e o triste]e, s`nt slabe, apoase.
La fel [tiam [i despre poezia francez\, mi-a confirmat
Constantin Vic\, un foarte bun cititor de poezie, [i mi-au
confirmat [i al]ii. E... sub]iric\. Poezia britanic\ e ok. Poezia
italian\, cît\ am citit, pare f\r\ snag\. Poezia sîrb\ e foarte
bun\, poezia polonez\ e foarte bun\. Poezia rus\ nu [tiu
cum e, dar m\ voi interesa, poezia chinez\ e tare [i la fel
poezia care vine din Asia (nu m\ refer la haiku, pentru c\
e un gen la... limit\, esen]ele tari se dau în doze mici).

Cine îmi place dintre scriitorii români? Îmi plac Ioan
Flora, Ioan Es Pop, {erban Foar]\, Petre Stoica, Costel Stancu
- care e un poet de vîrsta mea, ce tr\ie[te în Re[i]a. E un
poet absolut extraordinar, dar care are acest nefericit
dezavantaj de a tr\i în provincia provinciei, este un poet
de talia lui Ioan Es Pop. Îmi place Dan Mircea Cipariu, [i
nu pentru c\ sînt prieten cu el. Îmi plac George Vulturescu,
Andrei Dobo[, Eugen Bunaru, Ion Mure[an, Mazilescu,
Nichita St\nescu, Marin Sorescu, mai ales o carte care este
destul de pu]in citit\, se nume[te Ultimele, e cartea
scris\ de el pe patul mor]ii. Avea cancer [i în timp ce se
stingea, scria aceast\ carte r\v\[itoare, care e cumva în
contrapunct cu ceea ce a scris el. Îmi place Nora Iuga, îmi
plac foarte mult Angela Marinescu, Lavinia B\lulescu, Ofelia
Prodan, Aida Hancer. Aida înc\ n-a publicat o carte, dar are
poezii foarte frumoase cam prin toate revistele. Mai s`nt [i
al]ii, s\ m\ ierte c\ nu i-am pomenit...

G.D.:: Spuneai c\ î]i place Nichita St\nescu, nu e un pic
riscant s\ î]i mai plac\ Nichita St\nescu în anii 2000? 

R.{.: Nu, nu-i riscant, poezia bun\ rezist\ timpului, valurilor
literare. Uita]i, poezii de-ale lui P\unescu rezist\. Prin anul
2000 am vrut s\ fac cu domnul Petre Stoica o antologie a
genera]iei ‘60-‘70. Am f\cut lista de autori [i era foarte
mare, peste 60 de oameni, [i, prin tragere la sor]i, am
împ\r]it-o în dou\. Mie, printre al]ii, mi-a c\zut Adrian
P\unescu. L-am citit din scoar]\ în scoar]\. M-am luat foarte
în serios, plus c\ era vorba de Petre Stoica. Trebuie s\ v\
spun c\ din P\unescu am ales vreo 15 texte, de[i trebuia
s\ alegem vreo 6-7. 15 texte excelente din primele lui c\r]i.
E un poet foarte interesant, din care chiar po]i alege. Nichita
St\nescu a revolu]ionat limbajul poeziei, [i nu e vorba de
un [ablon cînd spun asta. A f\cut poezii superbe, nu tot,
nu e de la cap la coad\ mare. A f\cut [i compromisuri, la
sfîr[itul vie]ii era logoreic, i se p\rea c\ tot ce scoate pe
gur\ e poezie. Dar la Nichita g\si]i o serie lung\ de poezii
fabuloase. Plus de asta, op]iunea mea pentru el ]ine [i de
alt\ chestie. E poetul cu care am crescut. L-am cunoscut
la 13 ani, a venit la Turnu Severin s\ lanseze o carte, era
în anul dinaintea mor]ii, [i m-a dus tata s\-l v\d. Am fost
fascinat de prezen]a lui. St\tea la o mas\ unde d\dea
autografe, dup\ ce a ]inut un mic discurs în sala plin\ de
la biblioteca din Turnu Severin. El era a[ezat la o mas\,
d\dea autografe, iar eu st\team în dreapta lui, eram în
pantaloni scur]i. Din cînd în cînd se uita prin mine, nu la
mine, c\ nu cred avea vreo rela]ie vizual\ cu pu[tiul care
eram. Au contat foarte mult pentru mine acele clipe, el era
o legend\ în via]\. Dup\ moartea sa am citit acele
albume memoriale. Pentru copilul de 13-14 ani care
eram [i care scria, Nichita St\nescu însemna imaginea
complet\ [i ideal\ a poetului, un om care avea foarte mul]i
prieteni, care era generos. E foarte greu, cînd e[ti marcat
la o vîrst\ atît de mic\, s\ nu duci povara acestui tu[eu pîn\
la vîrsta asta. Îns\, dincolo de toate sentimentalismele care
se poate s\ m\ fi cuprins acum, dup\ o zi de tîrg [i dup\
dou\ beri, Nichita St\nescu e un mare poet.

În str\in\tate, scriitorii sînt obliga]i 
prin contract s\ fie vizibili

G.D.:: Tu ai luat foarte multe premii. Dac\ ar fi s\ dai un
premiu unui poet înc\ în via]\, cui i l-ai da?

R.{.: Lui Costel Stancu. La ora actual\ cred c\ e plutonier
major la criminalistic\, în Re[i]a. E un poet absolut extraor-
dinar. El a refuzat un premiu, premiul filialei din Timi[oara
a Uniunii Scriitorilor, nu îmi mai amintesc motivul, [tiu c\
a fost un mic scandal. Eu m-am enervat foarte tare pe el cu
acel prilej - ne [tiam din 1988 -, îns\ a f\cut-o [i din frond\,
[i motivat. Dar era un premiu pe care îl merita, ca dovad\
c\ i s-a dat. El are ne[ansa s\ stea în Re[i]a [i s\ nu fie vizibil,
s\ nu poat\ pleca. În lumea literar\ trebuie s\ fii prezent.
Îmi amintesc o chestie senza]ional\ spus\ de Nicolae Breban,
om la care eu ]in foarte mult din diferite motive, unul dintre
ele e [i pentru c\ î[i recunoa[te megalomania. E un scriitor
care spune: „Da, [tiu c\ sînt megaloman [i megalomania
m-a ]inut în literatur\ [i în via]\”. Jos p\l\ria! Costel Stancu
nu e prezent deloc. Eu mai merg pe la festivaluri literare,
[i ca mine foarte mul]i, înc\ m\ pot mi[ca. El, lucrînd în
poli]ie, trebuie s\ cear\ aprobare [i cînd iese din ora[...
[i, nev\zîndu-l lumea... L-a[ premia cu toate premile care
exist\ pentru poezie. 

A.C.:: Apopo de situa]ia lui, s\ fii vizibil e o op]iune sau o
necesitate? 

R.{.: Cred c\ e o necesitate. Tr\im într-o epoc\ a vizibilit\]ii.
Ca s\ for]ez pu]in, nu te vezi pe sticl\, la tv, nu exi[ti. |sta
era un slogan valabil pentru oamenii politici, din nefericire
începe s\ devin\ valabil [i pentru oamenii din mediile
culturale. Se întîmpl\ [i reversul, care pare mai... logic, adic\
dai un bum cultural [i începe presa s\ fie interesat\ de tine.
Dar dac\ produsul t\u nu e mediatizat, ri[ti s\ r\mîi o valoare
de circuit închis, f\r\ public, f\r\ fani, chiar f\r\ bani. În
momentul în care e[ti [i bun [i te [i vezi, [ansa ta de creator
este mult mai mare. Atunci, din p\cate, trebuie s\ fii tot
timpul în priz\. Dovada este c\ în majoritatea contractelor
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pe care le fac scriitorii din str\in\tate cu editurile exist\ stipulat faptul c\
trebuie s\ merg\ la întîlniri cu cititorii, la interviuri, trebuie s\ se duc\ din
ora[ în ora[, s\ aib\ lecturi publice. S`nt obliga]i prin contract s\ fie vizibili!
Dac\ nu te v\d cititorii [i nu au o leg\tur\ cu tine, una sentimental\ [i una
vizual\, se pare c\ nu se cump\r\, se pare c\ nu le pas\. Dar iat\ un caz...
viceversa, uita]i-v\ la rusoaica asta, Nina Berberova, a ap\rut oarecum din
neant, nu de pe... sticl\. Po]i opta s\ stai retras, exemple s`nt mii. }ine [i de
structura fiec\ruia, unii închid ochii cînd se aprind reflectoarele. {i a[a r\mîn...
Al]ii se uit\-n camerele de filmat cu aceea[i dezinvoltur\ cu care se uit\-n
oglind\.

G.D.:: Cum se face c\ sim]i nevoia s\ mai pleci cu cîte o burs\ de crea]ie?
Nu e propice scrisului mediul cultural românesc? Ai reu[it s\ scrii, în vara
asta, în Elve]ia? Ce ai scris? Cînd mai publici?

R.{.: Pu]ini s`nt scriitorii români care n-ar pleca cu o burs\ literar\ în str\in\tate.
Ie[irile astea din decorul patriei fac foarte bine scrisului. Cel pu]in mie mi-au
prins de minune, fiindc\ am avut parte de lini[te [i singur\tate, de un timp
doar al meu, în care am visat, am scris, am g\tit, m-am plimbat, m-am uitat
în tavan, am citit. Am o senza]ie de libertate cînd merg printr-un or\[el [i nu
m\ [tie nimeni, nu m\ opre[te nimeni, nu-mi zbîrnîie mobilul. {i mai e
ceva: m-am putut adînci mai bine în limba român\ întrucît în jurul meu se
vorbea germana. {i, v-am spus, n-o cunosc, e ca o muzic\. Am scris - nu cu
mare spor - în Elve]ia, am stat doar trei s\pt\mîni, dar mi-a fost bine.
Cîteva din poemele „elve]iene” au ap\rut în ultimele numere din Noua
literatur\. Am mai scris dou\ articole pentru hebdomadarul din Thusis,
localitatea unde am stat, un text despre cum mi-am petrecut armata (va face
parte dintr-o antologie de... memorii „militare” realizat\ de Radu Paraschivescu)
[i un ciclu de poezii în care mi-am imaginat scurte dialoguri cu fiica mea, care
acum are 10 luni.

„Nu, îmi pare r\u, nu pot vorbi/ prezenta/ ajunge, trebuie
s\ fac baie copilului”

G.D.:: Anul trecut te-am v\zut pe scen\ la teatrul Odeon cînd ai cî[tigat
premiul revistei Observattor cculttural pentru cea mai bun\ carte de poezie;
atunci erai foarte fericit din dou\ motive: pentru c\ tocmai cî[tigasei [i
pentru c\ tocmai se n\scuse feti]a ta. Te-ai gîndit s\ scrii [i c\r]i pentru
copii? 

R.{.: Asta apropo de descentralizare... Am venit eu de la Timi[oara s\ iau
premiul unei revistei editate în Bucure[ti, cu contracandida]i din
Bucure[ti, majoritatea. A fost o mare [i pl\cut\ surpriz\, care a venit la o lun\
dup\ na[terea Crinei. În plus, ideea de a decerna premiile Observator ccultural
- a spus-o chiar redactorul-[ef, Carmen Mu[at - a pornit de la Gheorghe
Cr\ciun. Eu cu George am corespondat [i înainte de a merge la bursa din
Austria, [i în timpul bursei, [i dup\. El fusese acolo, la Krems, cu un an înaintea
mea. M\ tot îndemna: „Scrie, nu pierde timpul, e o oportunitate”. Cinema
la mmine-aacas\ acolo a fost scris, iar premiul pe care l-am ob]inut îl are, iat\,
în umbr\ pe acest mare scriitor care este Gheorghe Cr\ciun. S`nt onorat!
Sigur c\ o s\ scriu pentru Crina, [i poezii, [i pove[ti. Deocamdat\ îi cînt [i v\d
c\ reac]ioneaz\ foarte bine: cînd nu danseaz\, adoarme...

A.C.:: Activit\]ile tale - numeroase - î]i las\ timp [i pentru familie?

R.{.: Odat\ cu apari]ia feti]ei mele am r\rit brusc activit\]ile culturalo-
mondeno-cet\]ene[ti. Am aflat c\ se poate spune [i „Nu, îmi pare r\u, nu
pot vorbi/prezenta/ajunge, trebuie s\ fac baie copilului”. Înainte, dup\ ce-mi
terminam treaba de la editur\, începeam turneul prin libr\rii, galerii de art\,
cafenele, mai un teatru, mai o snobeal\, un vernisaj, o parad\ de mod\, o
[uet\. Acum, a]\ acas\. Doar dac\ e un eveniment cu adev\rat important,
doar dac\ la mijloc e vorba despre prieteni [i oameni la care ]in, mai... evadez.
Prezen]a Crinei mi-a schimbat via]a [i mi-a schimbat-o în bine. E o minune
[i vreau s\ m\ bucur cît mai mult timp de ea!

G.D.:: E[ti un scriitor foarte premiat. Ce consecin]e are asupra scrisului t\u
faptul c\ ai cî[tigat de multe ori [i nu ai r\mas doar cu nominalizarea?

R.{.: Eu nu scriu [i nu public ca s\ iau premii, nu dau telefoane membrilor
juriilor, nu-mi pun... vorbe bune. A[a a fost s\ fie, poate c\ ]ine [i de noroc,
nu doar de calitatea c\r]ilor. Mi-am p\strat cump\tul [i umorul dup\ fiecare
premiu, m-am bucurat o zi-dou\, dar n-am luat-o pe ar\tura vanit\]ii. Nu s`nt
vinovat c\ am cî[tigat acele premii. E, uite, anul \sta am ratat dou\, fiind doar
nominalizat: premiul revistei Cuvîntul [i premiul USR. Dar am fost bucuros
c\ ele au fost adjudecate de dou\ poete de prim\ mîn\, Simona Popescu [i
Angela Marinescu. 

A.C.:: Ce crezi c\ lipse[te din dinamica cultural\ româneasc\ pentru a face
scriitorii mai vizibili [i consumul de c\r]i mai ridicat?

R.{.: Lipsesc oamenii care s\ se priceap\ la marketing cultural. Nu vede]i,
lans\rile s`nt pe acela[i calapod. Or, dac\ eu m\ plictisesc la lansarea propriei
c\r]i, cum s\ nu se plictiseasc\ ceilal]i? Te apuc\ jena cînd afli cît e[ti de bun,
de valoros, de interesant, î]i vine s\ dispari, s\ te evapori. Trebuie încercat
[i altceva decît clasicul cor de vorbitori, care t\mîiaz\ din greu. Nu [tiu
dac\ publicul e preg\tit pentru o... b\taie cu fri[c\, s\ spunem, dar pentru
o întîlnire cu bunica autorului, care s\ spun\ ce ]\c\nit era scriitorul în copil\rie
[i ce prostii f\cea, cred c\-i preg\tit. S`nt atîtea c\r]i bune pe pia]\ care
trec aproape neobservate, încît m\ bate gîndul s\-mi deschid o firm\ de
impresariat literar. E p\cat ca întîlnirea dintre cartea Z [i cititori s\ nu se
petreac\ doar pentru c\ cititorul n-a aflat de existen]a ei. Iar scriitorul, mai
mult decît s\ citesc\ din opul lui [i s\ dea autografe, ce s\ fac\, dac\ nu-l
pune nimeni s\ fac\ [i altceva? Sau e suficient atîta? Eu cred c\ nu. Las’ c\-mi
deschid firm\ [i arunc\m în aer vînz\rile de carte! O s\ fie coad\ la poezie,
[iruri, [iruri de cititori…

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
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A dor c\r]ile cu autograf. Mi se pare c\, [i dac\ pixul din m`na autorului ar a[terne
o singur\ liter\ pe cartea mea, volumul în sine ar deveni infinit mai pre]ios.
P\strez întotdeauna autografele la loc de cinste în bibliotec\ [i în inim\ [i
rareori le împart cu cineva. De data aceasta, sper c\ f\r\ a sup\ra autorul,

voi face o excep]ie. Nu a[ putea niciodat\ scrie o cronic\ mai potrivit\ c\r]ii dec`t
aceast\ simpl\ nota]ie: „Lui R\zvan N\stase, imagini din republica R`su-Pl`nsului,
plus o serie de r`g`ieli cerebrale”. 

Radu Paraschivescu revine cu o carte de perle dup\ ce, cu un an în urm\, publica
volumul Fie-nne ttranzi]ia uu[oar\. Mi-ee rr\u lla ccap, mm\ ddoare mmintea e continuarea
editorial\ fireasc\ a unui volum ce consemna „cu sistem” n\zb`tii [i gogom\nii
emise f\r\ discern\m`nt în spa]iul public. Spun fireasc\ deoarece mi se pare normal
ca, de vreme ce apetitul personajelor publice române[ti de a emite prostii
antologabile a crescut, s\ continue [i editarea unor astfel de culegeri de perle. 

Cele dou\ volume ale lui Radu Paraschivescu trebuie privite oarecum în
oglind\ pentru c\ ele reflect\ fidel - nu vreau s\ folosesc cuvinte mari, dar asta
e - evolu]ia na]iei în decurs de un an. Ce constat\m. Mediatizarea unor personaje
degrab\ n\sc\toare de judec\]i ad`nci a r\mas aceea[i (m\ refer aici la un patron
cu palat, la un alt domn care este primar  etc.), în schimb, varietatea lor a crescut.
Au ap\rut de niciunde clarv\z\tori care au sporit zestrea lexical\ a limbii române
cu noi specii de viet\]i precum balaurienii, [erpilienii [i vulturienii. În spa]iul
public s-au ivit boga]i care nu dau doi bani pe limba român\ (din care au re]inut
doar c\ e mi[to), sau care dau prea mul]i bani pe ea, [i îi caut\ cu ardoare

r\d\cinile latine, merg`nd p`n\ la a-[i boteza copiii
cu nume nobile [i gra]ioase ca Maximus sau Honorius.
Ce r\m`ne neschimbat în tot acest peisaj este procentul
uluitor de mare al celor c\rora nici c\ le pas\ de
propriul discurs, al celor care spun vrute [i nevrute
f\r\ a apela la o minim\ cenzur\ a bunului sim]. Vorba
românului este nem\surat\ [i, uneori, întru totul
surprinz\toare. Dar s\ l\s\m textul s\ vorbeasc\
de la sine, cu men]iunea c\ am ales c`teva citate în
str`ns\ leg\tur\ cu… lumea cultural\:

Mai înt`i, mici exerci]ii de narcisism: „Kipling,
Eminescu sau Sadoveanu s`nt mici copii pe l`ng\ ce
am scris eu”. (Constantin Simirad)

Apoi un strop de gramatic\ care bulverseaz\ orice
curs cumsecade de lereceu: „Eu nu prea m\ pricep la
sintagma frazei”. (C\lin Popescu T\riceanu)

Urmeaz\, firesc, o art\ poetic\ a editorialistului
con[tient de dimensiunea ontologic\ a activit\]ilor sale:
„În aceast\ publica]ie eu am ni[te editoriale pe care le
scriu”. (Cristian Chivu)

Bietul Cristian Mungiu e mic copil mul]umindu-se cu
marele premiu de la Cannes, pe c`nd al]ii au vise mai îndr\zne]e:
„Vreau s\ finan]ez un film despre via]a Sf`ntului Andrei în
care s\ joc [i eu, chiar în rolul lui Gigi Becali. Voi juca din suflet

[i voi aduce un Oscar în România, pentru c\ s`nt talentat”. (Gigi Becali)

C`t despre marii no[tri clasici… : „George Co[buc a fost arhanghel, dac\ vre]i s\ [ti]i”.
(Lorin Fortuna)

O carte precum Mi-ee rr\u lla ccap, mm\ ddoare mmintea te pune pe g`nduri. Sigur c\ prima
reac]ie, fireasc\, e z`mbetul discret sau r`sul gros. În orice caz, distrac]ia. Desigur, dup\
amuzament, intervine m`ndria de sine. Eu nu s`nt ca to]i analfabe]ii \[tia, care se bulucesc
s\ vorbeasc\ f\r\ discern\m`nt. Sigur c\ un astfel de volum poate avea, în cele din urm\, chiar
o valoare educativ\. Cartea lui Radu Paraschivescu este îns\ mai mult dec`t at`t. E un
indicator al normalit\]ii sociale. Pentru c\ nu toate frazele [i discursurile sun\ a[a de
anapoda [i pentru c\ o lume din care nu am putea extrage asemenea perle ar fi cel pu]in suspect\.
Eu, unul, nu mi-a[ dori s\ tr\iesc printre oameni care î[i construiesc orice fraz\ impecabil sau care
nu spun niciodat\ tr\sn\i. Pe c`t de firesc e ca între m`ncare [i b\utur\ s\ strecur\m c`te o r`g`ial\
involuntar\, tot la fel de natural e ca, în g`ndire [i în limbaj, s\ apar\ momente hilare, de concediu
temporar al ra]iunii în care se pot na[te monstrule]i simpatici. Radu Paraschivescu are inteligen]a
[i flerul necesar pentru a intui c\ perlele emise în spa]iul public s`nt doar un r\u benign, mai
degrab\ simpatic dec`t grotesc. „Concluzia e simpl\: Erori au fost, erori s`nt înc\!”. Parol!

P.S. Pentru delectare, înc\ o delicates\ bioenergetic\. Orice alt comentariu e de prisos:

„Iehova este numele sub care s-a f\cut cunoscut în cadrul Lumii Fizice a Planetei Terra, unor reprezentan]i
ai poporului iudeu, care au fost, în prealabil, agresa]i [i [erpilieniza]i, Diavolo, fost demiurg omniversal al
omniversului nr. 24, din cadrul Suprema]iei Omniversale nr. 4, în care este integrat existen]ial [i
Omniversul nr. 26, în care este integrat\ Planeta terra, în cadrul Universului Gorilian”. (Lorin Fortuna)

R\zvan MMihai NN\stase, 23 de ani, absolvent al Facult\]ii de Litere, Universitatea Bucure[ti, `n prezent masterand `n teoria [i practica
edit\rii. ~n 2004 a publicat volumul de poezii Joc [[i aa[teptare (Metafora, Constan]a). Colaboreaz\ la Rom<nia lliterar\ [i ]ine rubrica de cronic\ a
traducerilor `n Contrafort.

Radu Paraschivescu, Mi-ee rr\u lla
cap, mm\ ddoare mmintea –– nnoi
perle dde ttranzi]ie, Colec]ia „R`sul
Lumii”, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 2007, 165 p.
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C ea mai bun\ veste pe care am primit-o în toamna aceasta, cea mai minunat\, mai
grozav\, mai supercalifragilistic\ [i mai nu [tiu cum s\-i zic, e aia c\ în România se
cite[te. Degeaba se plîng scriitorii, degeaba must\cesc nemul]umi]i editorii, degeaba
protesteaz\ blogger-ii în fa]a televiziunii publice c\ singura emisiune din ]ar\ care

se ocupa de literatur\ a fost scoas\ din gril\. În România se cite[te. Vestea ne-a dat-o Centrul
de Sociologie Urban\ [i Regional\ care, la cererea Consiliului Na]ional al Audiovizualului, a realizat
un sondaj pe subiec]ii cu vîrste de peste 18 ani din gospod\riile cu televizor. Ei, ce zice
sondajul? C\ 52% din români nu citesc niciodat\. Sigur, pare trist, îns\ 48% citesc. Cum acea parte
a sondajului care nu are în vedere televiziunea se refer\ la consumul de cinematograf, oper\,
operet\, muzic\ [i teatru, [i cum nu am motive s\ m\ îndoiesc de buna credin]\ [i profesionalismul
celor care l-au f\cut, presupun c\ întreb\rile referitoare la consumul de carte au vizat numai
literatura. Ar fi fost de-a dreptul stupid s\ se refere deopotriv\ la consumul de carte [colar\, tehnic\,
de telefon, de vizit\, de bucate etc. A[adar, 48% dintre români citesc? Asta-i grozav.

S\ facem pu]in socotelile [i o s\ vede]i c\ bucuria mea e mai mult decît justificat\. Dac\ ne
gîndim c\ persoanele cu drept de vot sînt doar 15 milioane [i, dac\ presupunem c\, dintre acestea,
doar aproximativ 80% au televizor, rezult\ c\ sondajul are în vedere cam 12 milioane de cet\]eni.
Ei bine, dintre ace[tia, 1% citesc c\r]i peste patru ore pe zi. Adic\ 120.000. Plus 5% care citesc
doar una-dou\ ore pe zi, adic\ 600.000. Rezult\ c\ avem 720.000 de cititori relativ dependen]i
de literatur\. Iar, dac\ îi mai adaug\m [i pe cei 9% care citesc sub o or\ zilnic, ajungem la 15%
cititori constan]i, adic\ 1,8 milioane. În întreaga ]ar\. Mi-e greu, totu[i, s\ cred c\ ace[tia sînt
repartiza]i uniform pe toat\ suprafa]a [i în toate localit\]ile patriei noastre dragi. Asta pentru
c\, din cîte [tiu, aproape jum\tate din popula]ia României tr\ie[te la ]ar\, ca s\ nu mai
vorbesc de sutele de comune ceva mai r\s\rite, care au fost ridicate pe timpul lui Ceau[escu
la rang de urbe. {i, cine î[i închipuie c\ 15% dintre ]\ranii no[tri citesc literatur\ zilnic, n-are
decît s\ se fac\ sociolog. A[ putea s\ adaug, desigur, [i ora[ele mai mici, în care supravie]uirea
dup\ anii ’90 a cîte unei libr\rii ]ine de domeniul miracolului, dar n-am nici o idee despre
num\rul lor, nici m\car aproximativ. S\ revenim. Respectînd propor]iile sondajului, ar rezulta
c\ în Bucure[ti sînt 180.000 de oameni care citesc zilnic. Dac\ presupunem, îns\, c\ aici se
cite[te propor]ional mai mult decît la sat sau în ora[ele unde locuitorii î[i plîng zilele pe lîng\
ruinele cîte unui fost combinat, am fi îndrept\]i]i s\ credem c\ num\rul cititorilor zilnici e
undeva între 350 [i 400 de mii. La o popula]ie de 2 milioane, din care i-am sc\zut pe cei
vreo 500 de mii care n-ar avea 18 ani.  Poftim? Aproape 30% dintre locuitorii
Bucure[tiului citesc zilnic? Cînd? Unde? În metrou dac\ sînt 5%. În autobuze, [i mai pu]ini.
Citesc [oferii bloca]i în trafic pe Magheru sau pe {tefan cel Mare? Parc\ nu. Citesc pensionarii
la cozile de la Administra]ia Financiar\? N-am observat. Citesc la birou func]ionarii de
stat sau multina]ionalii? M-a[ îndoi. Nici pe muncitorii care schimb\ la nesfîr[it borduri
nu i-am v\zut citind în pauza de mas\. Atunci, de bun\ seam\, aproape toat\ lumea
cite[te acas\. Cum ajunge de la serviciu, cum deschide o carte. }evile de la calorifere
se sparg, pruncii url\ înfometa]i, bolnavii horc\ie pe patul de moarte, dar bucure[tenii
citesc în draci, avizi de cultur\.

M\ rog, s\ trecem peste tabloul apocaliptic [i s\ revenim la calcule seci. Presupunînd
c\ 1% dintre români citesc peste 4 ore pe zi, am fi îndrept\]i]i s\ credem c\ termin\
cam o carte la dou\ zile. Respectiv, cei 120.000 de oameni citesc 1,8 milioane de
volume pe lun\. Dac\ presupunem c\ acei 5% care citesc doar 1-2 ore zilnic
termin\ o carte pe s\pt\mîn\, avem înc\ 2,4 milioane de volume. Iar dac\ ne
gîndim c\ 9% citesc în medie sub o or\ pe zi, adic\ o carte pe lun\, avem înc\

1 milion [i ceva. În total, 5,2 milioane de volume pe lun\, respectiv 62,4 milioane
de volume pe an. {i asta f\r\ s\-i socotim pe cei 28% dintre românii care

citesc [i ei, dar mai rar. E bine. E chiar foarte bine. A[a cum [tim cu to]ii,
librarii abia fac fa]\ s\ încaseze banii cititorilor, iar în bibliotecile cu fondul

de carte învechit gospodinele se p\ruiesc pentru c\r]ile oricum rezervate
din timp.

În final, pentru c\ mi s-a spus c\ acest num\r al revistei va ap\rea
în luna decembrie, a[ vrea s\ scriu [i eu ceva frumos, de sezon, f\r\

nici o leg\tur\ cu restul articolului. O s\ v\ scriu prima mea
amintire despre Mo[ Cr\ciun: uite-a[a o barb\-avea [i-uite-a[a o

piept\na! 

T.O. BBobe, 38 de ani, poet, prozator [i autor de scenarii de film [i televiziune.
A debutat în volumul colectiv Tablou dde ffamilie, 1995, Editura Leka-Brîncu[.

A mai publicat volumul de poeme Bucla, 1999, reluat [i completat în Centrifuga,
ed. ro. 2005, tradus\ în german\ la Editura Merz&Solitude, Stuttgart,

2004, [i romanul Cum mmi-aam ppetrecut vvacan]a dde vvar\, ap\rut în 2004, în
colec]ia EGO.Proz\ la Editura Polirom.
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istoria istoriei iiubirii

cristina 
chevere[an

Nicole
Krauss,
Istoria
iubirii,
traducere
din englez\
[i note de
Antoaneta
Ralian, Ed.
Humanitas
Fiction,
Bucure[ti,
2007.

ç
n 2005, un cuplu de romancieri f\cea furori pe scena cultural\
american\ – [i nu numai. Cu dou\ c\r]i publicate la doar c`teva
luni distan]\ una de cealalt\, Johathan Safran Foer [i so]ia
sa, Nicole Krauss, se instalau confortabil în postura de rege

[i regin\ ai topurilor de fic]iune din SUA. În 2007, cunoscutul „Raft
al Denisei” le face loc [i în bibliotecile românilor: Extrem dde ttare
[i iincredibil dde aaproape [i Istoria iiubirii se afl\ printre succesele
anului pe pia]a traducerilor. Ele aduc în aten]ia publicului numele
a doi scriitori care, în ceea ce prive[te cariera, prefer\ s\ fie evalua]i
independent. „Despre so]ul meu nu vorbesc”, afirm\ în
repetate r`nduri Krauss, sfid`nd tendin]a presei de a-i transforma
familia într-o versiune literar\ a pachetelor hollywoodiene de
tip „Brangelina”, „Benifer” etc. 

Istoria iiubirii poate p\rea un titlu preten]ios pentru o scriere
de secol XXI. Povestea se desprinde îns\ din trecut. Romanul
dedicat bunicilor - „care m-au înv\]at opusul dispari]iei” -  traverseaz\
sf`r[itul de mileniu II, împing`nd dou\ destine unul c\tre
cel\lalt. Înt`lnirea lor, ini]ial improbabil\, devine tot mai verosimil\,
imperativ\ chiar. Ce leg\tur\ ar putea exista între Leopold Gursky,
un octogenar ce tr\ie[te de pe o zi pe alta în minuscula-i
locuin]\ din Manhattan, [i Alma Singer, copila unei traduc\toare
din Brooklyn ce se scufund\ în munc\ dup\ dispari]ia so]ului? Mai
înt`i, New York-ul, metropola-gazd\ a am`ndurora. Apoi, un text
care timp de [aizeci de ani c\l\tore[te dinspre unul spre cel\lalt,
f\r\ [tiin]a lor. Nu în ultimul r`nd, volumul unei absolvente de
Stanford [i Oxford ce î[i folose[te talentul [i educa]ia pentru a-[i
aduce personajele al\turi.

Istoria iiubirii nu este, de fapt, titlul c\r]ii Nicolei Krauss. Nu
în totalitate. Istoria iiubirii desemneaz\ romanul din roman, liantul
ce încheag\ compozi]ia ingenioas\ [i stranie. Istoria iiubirii este
cartea pe care personajul Leo Gurksy o scrie în Polonia pe c`nd,
la dou\zeci de ani, se bucura intens de prima [i unica poveste
de dragoste. Pentru a sc\pa de represaliile regimului nazist, familia
iubitei fuge în America. Hot\r`t s\ î[i urmeze partenera cu orice
pre], Leo î[i încredin]eaz\ manuscrisul unui prieten. R\zboiul,

Holocaustul, tragicele farse ale sor]ii fac ca reg\sirea îndr\gosti]ilor
s\ vin\ prea t`rziu pentru o via]\ împreun\. Speran]elor spulberate
le supravie]uie[te nea[teptat un roman ce descrie o traiectorie
spectaculoas\ prin lume pentru a-[i g\si, în cele din urm\, locul.

Numele celei pe care Leo nu înceteaz\ s\ o iubeasc\ este Alma
Mereminski. Drumul de la ea p`n\ la micu]a-i tiz\ new-yorkez\,
Alma Singer, este ref\cut de Krauss cu r\bdare de detectiv
postmodern. A rezuma intriga ar fi o tr\dare fa]\ de inten]iile
scriitoarei. Capitolele alterneaz\ vocile protagoni[tilor, Leo [i
Alma; pove[tile li se îndreapt\ treptat spre un punct de covergen]\.
Parcursul se face cu migal\, planurile se întrep\trund, se cheam\,
av`nd în comun cartea pe care o traduce Charlotte, mama
tinerei Alma. „La început, romanul era în mare parte despre scris”,
spune autoarea. „M\ întrebam de c`]i cititori e nevoie cu adev\rat.
E de ajuns s\ atingi un singur om, s\ schimbi o singur\ via]\?
Sau dou\? Ideea c\ exist\ o carte cu un tiraj de 2.000 de exemplare
pe care nu le cite[te nimeni, iar în cele din urm\, un singur exemplar
poate uni [i schimba at`tea vie]i m-a mi[cat foarte mult. Scriu
pentru c\ vreau s\ ajung la oameni, s\ am cu ei acel tip de conversa]ie
care nu se poate face dec`t printr-o carte” i.

Dep\[ind cu mult ca difuzare [i acces la public volumul despre
care vorbe[te, Istoria iiubirii reafirm\ valoarea esen]ial\, uman\ a
scrisului. Cartea Nicolei Krauss este dedicat\ stabilirii de
leg\turi profunde între str\ini: li se înt`mpl\ personajelor, i se
înt`mpl\ chiar ei, în conversa]ia cu cititorii. Romanciera mizeaz\
pe dialogul extremelor. Diferen]ele de spa]iu, timp, circumstan]e
s`nt factori îmbl`nzi]i de for]a destinului, a fic]iunii, a comunic\rii.
Tragediile istoriei, dramele personale absurdul cotidian se înt`lnesc
într-un epic ce trateaz\ triste]ile existen]ei cu umorul unui spectator
fascinat. 

Mesajul placat atent pe structura narativ\ impresionant\ tehnic
este simplu, direct. Leo Gursky, non-erou prin (auto)defini]ie,
inventator de adev\ruri care s\-l ]in\ în via]\, este invizibilul om
de l`ng\ noi. Printr-o combina]ie reu[it\ de exprim\ri fire[ti [i
jonglerii textuale, Nicole Krauss ni-l apropie p`n\ la recognoscibil.
Experien]a lui st\ m\rturie ironicei banalit\]i a lucrurilor
capitale din via]a marilor anonimi: „Leopold Gursky a început s\
moar\ la 18 august 1920. A murit înv\]`nd s\ mearg\. A murit st`nd
în picioare la tabl\. {i, odat\, a murit c\r`nd o tav\ grea. A murit
exers`nd un nou fel de a se isc\li. A murit deschiz`nd o fereastr\.
Sp\l`ndu-[i organele genitale în cad\. A murit singur pentru c\ se
ru[ina s\ telefoneze cuiva. Sau a murit c`nd se g`ndea la Alma. Ori
poate c`nd nu se g`ndea la ea. Chiar nu-i mare lucru de spus. A fost
un mare scriitor. S-a îndr\gostit. Asta a fost via]a lui” .

i The Strength to Survive, interviu realizat de Alden Mudge,
accesibil la http://www.bookpage.com/0505bp/ nicole_krauss.html

Cristina CChevere[an are 29 de ani, este asistent\ la Catedra de Englez\ a Universit\]ii
de Vest din Timi[oara. Traduc\toare, critic literar, cronicar al revistei Orizont, 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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nesigurantze
v` rog 

s`-mi sparge]i din]ii

maria manolescu
S `nt oameni care pur [i simplu nu trebuie l\sa]i

s\ vorbeasc\. {i nici s\ fac\ alte lucruri. Dar azi
m\ rezum la o singur\ angoas\. Ei bine, eu s`nt
unul dintre acei oameni. În primul r`nd pentru c\

vorbesc foarte prost. Dac\ vorbesc prea „oral”, îmi fac
griji c\ par analfabet\. Dac\ vorbesc prea... c`t de elegant
s`nt în stare..., îmi fac griji c\ s`nt ridicol\. Dar p`n\ la problema
stilului, cea mai mare problem\ e ce [i de ce (s\) vorbesc.
În general nu prea simt nevoia. C`nd cunosc pe cineva sau
c`nd contextul m\ oblig\ s\ dau semne de minim\ implicare
[i interes, ochii mi se tulbur\ brusc, vocea mi se îngroa[\
(b\nuiesc, pentru c\ nu verific tot timpul) [i mantra mea
devine „spune ceva, spune ceva, spune naibii ceva!”.
Monologul \sta interior m\ absoarbe at`t de tare, mi se pare
at`t de important s\-mi ascult vocea, s\ fac eforturi, s\ g\sesc
argumente, s\ analizez situa]ia pe toate p\r]ile, înc`t, pur
[i simplu, c`nd g\sesc în sf`r[it ceva de spus lumii de afar\,
subiectul la care g\sisem eu replica perfect\ e fumat de
mult. Sau, [i mai r\u, toat\ lumea a plecat. Sau ceva de genul
\sta. {i atunci r\suflu u[urat\ [i-mi zic: „bine c\ n-am zis
naibii vreo prostie”. Uneori, dar mai rar, se înt`mpl\ îns\
mult mai r\u. Adic\ în cazurile în care deschid gura. Da,
exist\ asemenea cazuri în care excesul de zel porne[te cu
putere din stomacul meu greu încercat de timiditate, [i for]a
asta vrea cu orice pre] s\ fie nu doar cu mine, dar [i cu cei
de afar\. Ei bine, nebuloasa asta pleac\ cu for]\ din stomac,
urc\ prinz`nd vitez\ [i mai mare, uneori e c`t p-aci s\-mi
sparg\ din]ii, [i iese victorioas\ în lume, sub forma unui
cuv`nt. De obicei un „nu” hot\r`t atunci c`nd a[ vrea s\ spun
„da”, sau invers, sau ceva care func]ioneaz\ oricum pe acela[i
mecanism. Lumea e u[or intrigat\, [i eu trebuie s\ justific.
Cu mai pu]in\ for]\. {i în lungul [ir de b`lb`ieli ce urmeaz\,
partea cea mai proast\ e c\ spun întotdeauna adev\rul.
Adev\rul meu, adic\ ceea ce m\ preocup\ pe mine. Dac\
s`nt înconjurat\ de cinci oameni ferici]i [i ei m\ întreab\ ce

mai fac, eu voi spune invariabil „r\u”. Dup\ care simt nevoia
s\ justific [i s\ spun întregul adev\r. Pentru c\ eu nu mint.
{i dac\ nu mint, nu pot s\ ascund faptul c\ s`nt deprimat\,
c\ nu prea am bani, c\ m\ simt cam r\u dar, de[i m\ simt
cam r\u, nu m-am dus la doctor pentru c\ dup\ ce mi-am
f\cut analizele, mi-a fost cu neputin]\ s\ m\ întorc acolo
pentru c\ nu mai am bani, sau dac\ am bani, nu am plic, sau
dac\ am [i bani [i plic, nu m\ pot hot\rî dac\ s\ dau plicul
cu bani la început sau la sf`r[it. Nu pot s\ ascund nici
faptul c\ de fapt îmi pare r\u c\ plictisesc pe toat\ lumea
cu subiectul \sta. Foarte foarte r\u. Dup\ care, de cele
mai multe ori, z`mbesc. A[a se face c\ dintre oamenii foarte
amabili pe care-i cunosc (foarte mul]i), cei care, spre exemplu,
îmi mai scriu (foarte pu]ini), î[i amintesc cu mare pl\cere
de z`mbetul meu. Probabil intuiesc (bine) c\ orice alt\
amintire ar fi dureroas\ pentru ambele p\r]i – iar eu, cu
siguran]\, voi [i spune asta. Pe vremuri eram foarte m`ndr\
de z`mbetul meu. Aveam din]i foarte frumo[i. Înc\ mai
am to]i din]ii necesari z`mbitului, numai c\ într-o parte s-au
dep\rtat pu]in [i în general au suferit destul de mult de
pe urma tutunului. Oricum, înc\ mai pot z`mbi. Dar în fiecare
noapte visez c\ for]a aia, zelul meu de a vorbi c`t [i c`nd [i
ce trebuie, cometa aia care urc\ din stomacul meu greu
încercat de timiditate, îmi va sparge într-o zi to]i din]ii. C`nd
am visul \sta, mi se spune c\ vorbesc foarte mult în somn.
Mult, agitat [i conving\tor. V\ rog s\ m\ crede]i. Dac\
asta e solu]ia, dac\ \sta e secretul, dac\ se cere f\cut un
sacrificiu, data viitoare, înainte s\ m\ întreba]i ce mai fac,
v\ rog s\-mi sparge]i din]ii. 

Maria MManolescu, 27 de ani, masterand\ în  playwriting la UNATC. Se
num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa With
a llittle hhelp ffrom mmy ffriends. Debut editorial: Halterofilul ddin VVitan, Editura
Polirom, 2006. În 2007, Teatrul foarte Mic i-a pus în scen\ piesa Sado-mmaso
Blues BBar, în regia Gianinei C\rbunariu.
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de la ora 17

Pove[ti eerotice rromâne[ti, 117 ttexte
inedite, Editura Trei, Colec]ia „Eroscop”,

Bucure[ti, 2007.

E un motiv de bucurie c\
editurile române[ti se
profesionalizeaz\ [i
lanseaz\ provoc\ri

tematice unora dintre cei mai vizibili
scriitori contemporani. Exerci]iul de

scriere la tem\ realizat în acest an de
Editura Trei a dat pie]ei o antologie despre

care probabil c\ se va scrie mult: Pove[ti
erotice rromâne[ti. Dincolo de miza declarat\

a volumului, de a proba existen]a prozei
erotice române[ti - ceea ce nu mi se pare un

cî[tig în sine - [i de varietatea celor 17 autori
[i texte, cel mai interesant mi se pare cum se vede

erotismul literar românesc din acest exerci]iu
colectiv de mare anvergur\. Mai ales c\ tema dat\

e una care preocup\ nu doar min]ile literare, doctoranzii
[i comentatorii culturali - cum ar fi fost, s\ zicem, „proza

oniric\ româneasc\” -, ci una care poate s\ intereseze
pe oricine. ~n dimensiunea sa social\ medie, discursul

pe teme sexuale are un specific curios în România (iar
prin asta nu m\ îndoiesc c\ în orice cultur\ are un specific):

este neasumat. Ba ocolit, ba urlat în gura mare, ba proscris, ba
cli[eizat, ba transformat în spectacol - rareori vorbe[te pe limba

normalit\]ii. Iar imaginea sa conex\ este una distorsionat\ - despre
sex se vorbe[te fie în [oapt\, fie pe la spate, fie se strig\, fie nu se

ovestea începe simplu, cu o feti]\ care nu voia s\ se fac\ nimic cînd o s\ fie mare. Nici doctori]\,
nici înv\]\toare, nici chiar vînz\toarea prev\zut\ cu un carne]el în care s\ noteze comenzile
clien]ilor pofticio[i de la cofet\ria Select.

Dar ceva-ceva tot î[i dorea ea: s\ nu se fac\ niciodat\ om mare, s\ nu treac\ timpul a[a, de
nebun, cum voia el. 

Nu i-a ie[it pasien]a cu timpul. Chiar dac\ nu s-a împ\cat niciodat\ cu ideea, a supravie]uit. A n\scocit
propriile mecanisme de ap\rare. Cele mai banale, de altfel, din categoria poze cu urme de pa[i pe nisip la
mare. A început s\ scrie.

Acum [tie c\, dac\ în copil\rie cineva ar fi antrenat-o s\ devin\ foarte bun\ într-un alt domeniu, probabil
ar fi reu[it. Cu literatura, din fericire, lucrurile nu se pot deocamdat\ controla. 

Oamenii de [tiin]\ sus]in c\ munca [i antrenamentul timpuriu (pentru o anumit\ activitate) î]i modific\
creierul. La propriu, pentru c\ se poate verifica cum i se schimb\ forma. O posibil\ interpretare a geniului,
spun cercet\torii neurologi. Dac\ î]i obi[nuie[ti creierul cu un ritm alert în primii ani de via]\, cuno[tin]ele
acumulate se vor instala în memoria de lung\ durat\, nu le mai ui]i, nu le mai pierzi. Cazul studiat în
episodul Sînt sclipitor  de pe National Geographic o avea ca protagonist\ pe una dintre cele mai mari
[ahiste din lume. Se n\scuse la Budapesta [i î[i începuse cariera pe la 3 ani. La 4 cî[tiga deja partide la clubul
unde mergea cu tat\l s\u. Cele dou\ surori mai mici ale sale trecuser\ prin aceea[i [coal\ imbatabil\ a
tat\lui [i erau, la rîndul lor, campioane mondiale la [ah. A[adar, performan]a se-nva]\. 

{ahista despre care v\ vorbesc avea capacitatea s\ joace cinci partide simultane la telefon, nu mai avea
nevoie s\ vad\ tabla de [ah în fa]\. {i, evident, le cî[tiga. Nu calculul face posibil\ coordonarea perfect\ între
mîn\ [i creier, ci intui]ia. Cine s-ar fi a[teptat la una ca asta? Am rîs în hohote cînd femeia î[i povestea experin]ele
de feti]\ [ahist\ din copil\rie: cînd a început s\-i bat\ pe b\rba]i, ace[tia spuneau tot timpul c\ au pierdut pentru
c\ ba i-a durut stomacul, m\seaua, ba au fost r\ci]i etc. Concluzia ei, de-un umor nebun, suna cam a[a: „a[a
se face c\ mul]i ani nu am cî[tigat niciodat\ la [ah în fa]a unui b\rbat s\n\tos”. 

Cei doi b\ie]i ai [ahistei... oare trebuie s\ v\ mai spun c\ sînt campioni la categoriile lor de vîrst\?

P.S. Nu despre filmul acesta am vrut s\ scriu. Dar cred c\ o leg\tur\ exist\: b\nuiesc c\ întîmpl\rile din
memoria mea recent\ au tendin]a s\ le m\nînce pe cele mai vechi. Un neurolog m-ar contrazice [i mi-ar spune,
probabil, c\ decizia de a g\si subiectul îmi apar]ine [i c\ nehot\rîrea mea ]ine de alte zone stresate ale creierului.
Mai bine s\ nu intr\m în am\nunte…  

Ana MMaria SSandu, 33 de ani, redactor la revista RE:Publik. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri Poeme îîn ttranzit la Editura
Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul Din AAmintirile uunui CChelbasan. Primul ei roman, Fata ddin ccasa vvagon, 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, Fata ddin ccasa vvagon, 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.

ana maria 
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vorbe[te deloc, cum i se [i cuvine unui lucru de ocar\. Dezinhibarea postdecembrist\
înc\ se resimte în nuan]ele isterice care înso]esc, de cele mai multe ori, subiectul. E o
urm\ de patologic în cele mai multe dintre relat\ri, fie c\ sînt înjur\turi proferate la
bulevard, [tiri sau apropouri voalate. Lucrul se vede cel mai bine în presa tabloid\,
atît în varianta scris\, cît [i în cea de televiziune.

Dar se vede [i în literatur\. De la apari]iile zgomotoase ale anului 2004 [i pîn\ la
antologia de azi, cele mai multe lu\ri de cuvînt au mizat pe scandalos, anormal sau
straniu, adesea f\r\ ironie, f\r\ emo]ie [i, de multe ori, [i f\r\ stil. Rare sînt c\r]ile în
care „tabu-ul sexual” s\ intre în ordinea firescului. Iar colec]ia de Povestiri eerotice
române[ti nu este printre ele.

Iat\ de ce: {tefan Agopian scrie despre o iubit\ din copil\rie, de la zece ani, c\reia
îi observ\ „chilo]ii pu]in murdari de gudron” - dar cu ochii naratorului matur, de 61
de ani. În fragmentul de încheiere afl\m c\ feti]a de pe vremuri devenise, între timp,
„curv\ profesionist\”. Radu Aldulescu scrie - destul de metaforic, de altfel - despre orgia
unui tîn\r cu dou\ surori, la ]ar\, sub ochii înce]o[a]i de b\utur\ ai mamei fetelor.
Dan-Silviu Boerescu face un paralelism erudit între exilul lui Ovidiu la Marea Neagr\,
unde o femeie autohton\ îl ini]iaz\ în pl\ceri nemaiv\zute nici la Roma, [i c\l\toria lui
în Mexico unde, pentru c\ poate, probeaz\, destul de blazat, calit\]ile sexuale ale unei
native. Emil Brumaru, într-o proz\ dezlînat\, relateaz\ un amor bazat, cum spune
titlul, pe flexibilitate. Ionu] Chiva poveste[te o aventur\ care se încheie cu o b\taie cu
logodnicul iubitei. Marius Chivu scrie, cu juma’ de gur\, despre fanteziile unui tîn\r
seminarist cu studentele sale (iar seminaristul r\mîne seminarist chiar [i în toiul unei
partide de sex, fie el [i imaginar: „timpul se va relua abia cînd seminaristul (s.m.) î[i va muia
degetele în gur\ [i le va trece peste coapsele ei...”). Filip Florian imagineaz\ scene de iubire
între dou\ statui dintr-o gar\ de ora[ nordic. Matei Florian sugereaz\ o atmosfer\ electrizant\,
înc\rcat\, în lipsa ploii, n\sc\toare de vedenii erotice. Radu Pavel Gheo poveste[te aventura
unui profesor cu mama unei eleve, care îi fusese iubit\ în facultate - [i care acum are un
picior retezat -, apoi [i cu eleva. Claudia Golea, consecvent\, scrie despre sex în templul
din Angkor, plus droguri, cluburi cu show-uri explicite [i, din nou, o mic\ fantezie cu un cîine.
Proza lui Ioan Gro[an poveste[te despre abuzurile oficialilor regimului comunist pe litoral -
[i în special al unuia dintre ei, scriitor, care tocmai ce era s\ [i-o trag\ cu fiica sa
necunoscut\. Florin Iaru poveste[te despre o pasiune extraconjugal\ destructiv\. Cezar
Paul-B\descu scrie despre un pu[ti care vrea s\ se dezvirgineze [i apeleaz\ la o profesionist\,
despre un b\rbat singur care aga]\ o femeie cam în vîrst\, dar înc\ ar\toas\, la o petrecere
pentru internau]i singuri [i despre un ménage à trois între ni[te cîini, în Parcul Izvor. Doina Ru[ti
poveste[te despre ini]ierea sexual\ - nedus\ la cap\t - operat\ de un b\rbat „cu burt\”, muncitor
la amenajarea spa]iului public, asupra unei adolescente. Dan Sociu scrie - cu destul umor, de altfel
- despre o orgie în lumea bun\. Cecilia {tef\nescu scrie despre iubirea unei feti]e pentru
b\rbatul, cam trecut, din vecini, c\ruia i se arunc\ în bra]e [i îi provoac\ o erec]ie tocmai în noaptea
în care îi murise nevasta. Iar Lucian Dan Teodorovici scrie despre cum a aflat c\ nu l-a adus barza;
cînd s\ scrie despre cum a decurs [i practic descoperirea, autorul se opre[te, fiindc\ „de aici încolo
lucrurile ar putea degenera în pasaje mai pu]in copil\re[ti, mai pu]in inocente”.

N-are rost s\ mai remarc c\ discursul general e ap\sat falocentrist [i exclusiv heterosexual, de[i
(aproape) nici unul dintre autori nu scrie nuvele victoriene. Sexualitatea din acest volum e cel mai adesea
o r\bufnire frust\, care nu probeaz\ virilitatea - nici m\car literar\ -, dar semnaleaz\ un mental rudimentar.
Chiar [i a[a, ce m\ nelini[te[te e mai ales dominanta adesea deviant\, uneori stranie, alteori curat patologic\,
iar alteori nes\rat\, a fic]iunilor cuprinse aici.  Obiec]ia nu e nici moral\, e în primul rînd una estetic\ - rela]iile
descrise sînt, f\r\ excep]ie, insalubre [i ]in de excep]ie. {i nu e nici o obiec]ie individual\, fiindc\, luate fiecare
în parte, textele î[i pot ar\ta alte calit\]i. M\ intereseaz\ - cumva firesc, avînd în vedere c\ avem de-a face
cu o antologie - imaginea global\. Care nu arat\ bine deloc. Dac\ imaginarul colectiv - fie el [i fic]ional - se
hr\ne[te exclusiv din abuzuri, orgii, adultere, promiscuit\]i [i ciud\]enii, înseamn\ c\ aceast\ antologie nu
legitimeaz\ „proza româneasc\ erotic\”, ci doar discursul anomaliei, instalat, de altfel, în inima main-
stream-ului literar [i sexual.

Ana CChiri]oiu, 23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie. Este prezent\ cu articole în aLtitudini [i
în revista facult\]ii, Eliterebelle.

ea Dumitra[ ie[i din apartament cu plasa de rafie în mîn\ [i se porni
agale pe sc\ri în jos. De cînd se pensionase, avea tot timpul din
lume.

— S\r’ mîna, nea Aurel, se auzi lîng\ el o voce sub]iric\.
— Bun\, bun\, morm\i nea Dumitra[, mijind ochii în semiîntunericul

de pe palier.
Pe lîng\ el trecu vesel\ o feti[can\ cu un rucs\cel mic în spate, îmbr\cat\ într-

o fust\ scurt\ [i cu un tricou alb, strîmt, ce-i l\sa [alele dezgolite. Nea Dumitra[
întoarse capul [i urm\ri picioarele zvelte ale fetei, care urcau mai departe sc\rile.
„Asta-i aia mic\ a lui Mardare”, se gîndi el [i morm\i printre din]i: „Curvi[tin\ ca
m\-sa!”. Ie[i în strad\, unde scuip\ o dat\ gros pe asfalt [i se mai relax\.

— Bun\ ziua, nea Dumitra[, îl salut\ un b\rbat aplecat peste capota unei Dacii,
cu mîinile mînjite de ulei.

— Bun\, bun\, dom’ Ilie, îi r\spunse b\trînul. Tot cu rabla matale de chinui?
— Ce s\ fac, nea Dumitra[? M\ mai duce [i ea, s\raca, cînd am nevoie! Dar hîrîie

[i scîr]îie ceva ce n-ai v\zut. P\i, de opt[pe ani... Da’ matale încotro?
— Trec pe la pia]\, s\ v\d ce-oi mai g\si p-acolo. C\ de cump\rat... cu pensiile pe

care le dau c\c\cio[ii \[tia de la conducere...
— Ei, las’, c\ matale trebuie s\ ai pensie m\ricic\, c\ ai ie[it din cadrul armatei!
— Angajat civil, dom’ Ilie, r\spunse b\trînul, u[or o]\rît.
— Civil, civil, da’ ori[’cît, e la armat\! {i-acu’, de cînd se m\rir\ pensiile, iei [i mata’

vro zece-dou\[pe milioane, nu?
— E, dou\[pe milioane! Iau [i io cît iau acolo! Nu-i vezi pe \[tia cum umbl\ cu

limuzinele [i lumea moare de foame? |ia au bani! To]i c\c\cio[ii are limuzine! Îs o
gr\mad\ de pu]oi cu ca[ la gur\ care le cump\r\ tac-su Mercedesuri [i \la care munce[te
o via]\ n-are bani s\-[i ia nici un Logan.

— Asta a[a-i, nea Dumitra[.
— Sigur c\-i a[a! {i s\-i vezi cum trece pe ro[u cu o sut\ la or\, de te omoar\

nevinovat... Mar[, potaia dracului!
B\trînul trînti un picior în coastele unei c\]ele jig\rite, g\lbui, care se apropiase de

cei doi, dînd din coad\. C\]eaua schel\l\i [i o lu\ la fug\.
— Las-o, nea Dumitra[, c\-i cîinele blocului, zise cu p\rere de r\u dom’ Ilie.
— P\i da, c\]ea ne trebuia nou\! C\ ne-a umplut curtea de pot\i... Bine dom’

Ilie. M\ duc.
La pia]\, nea Dumitra[ se tîrgui îndîrjit [i se înfurie de vreo trei-patru ori. To]i

]iganii veni]i de prin fundul B\r\ganului se [mecheriser\ [i jecm\neau lumea. Pîn\
la urm\ cump\r\ un kilogram de brînz\, pe care o ceru împachetat\ în dou\ pungi
de plastic, „c\ pîn\ acas\ se scurge jum\tate din ea”, un kilogram de fasole uscat\
[i un m\nunchi de p\trunjel. La întoarcere urc\ într-un autobuz.

Autobuzul nu era foarte aglomerat, dar nea Dumitra[ se nimeri s\ urce chiar
în dreptul unui tîn\r ce st\tea pe scaun, cu picioarele r\[chirate.

— Bine c\ v\ întinde]i în tot autobuzul! pufni el. Pe vremea mea nici nu ne
puneam pe scaun! Îi l\sam pe \ia mai b\trîni s\ stea. Da’ parc\ mai [tie azi cineva
ce-i \la respect [i bun\-cre[tere!

Tîn\rul se uit\ nedumerit la nea Dumitra[, se ridic\ [i se a[ez\ cu cîteva
scaune mai încolo. B\trînul ocup\ satisf\cut locul eliberat [i î[i puse plasa de
rafie între picioare. Dup\ o vreme începu s\ mo]\ie u[or.

Între timp vehiculul se aglomer\. Nea Dumitra[ se trezi tocmai cînd [oferul
d\dea s\ plece dintr-o sta]ie [i î[i d\du seama c\ trebuia s\ coboare. S\ri de
pe scaun [i î[i f\cu loc printre oameni. Cum se împingea agitat, îi c\lc\ pe
cî]iva pe picioare.

— Ho, tataie, c\ nu se d\ pensia! îi strig\ un pu[ti de liceu.
— P\ mum\-ta! r\spunse nea Dumitra[ [i ]î[ni ca un dop afar\ din

autobuz, îmbrîncindu-i pe cei ce începuser\ s\ urce.
Izbi cu pieptul o liceanc\ ce încerca s\ pun\ piciorul pe prima treapt\

a vehiculului [i îi arunc\ furios:
— D\-te la o parte, prost\naco, [i las\ lumea s\ coboare!
Dup\ ce autobuzul plec\, b\trînul, r\mas pe trotuar, morm\i:
— Nu mai e respect, aia e! Nu mai e educa]ie!
Ajuns acas\, nea Dumitra[ puse brînza pe o farfurie [i o vîrî în

frigider, apoi porni televizorul. Pe OTV tocmai se dezb\tea cazul
unei mame care î[i sugrumase b\ie]elul nou-n\scut [i îl aruncase
la ghena de gunoi [i se anun]a o anchet\ [i mai interesant\, cu

invita]i surpriz\: „Sex cu elevi [i profesori în incinta liceului”. Avea
dreptate nea Dumitra[: lumea se ducea de rîp\. B\trînul se a[ez\

comod pe canapea, preg\tindu-se s\ urm\reasc\ întreaga
istorie, [i, nu se [tie de ce, în tot timpul \sta sim]i cum îl înv\luie

o und\ de satisfac]ie.

Radu PPavel GGheo, 38 de ani scriitor, publicist [i umorist român.
Redactor [i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele Adio, aadio

patria mmea, ccu îî ddin ii, ccu ââ ddin aa, RRomânii ee dde[tep]i, FFairia - oo llume
îndep\rtat\, DDEX-uul [[i ssexul.
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alex. cistelecan

O disciplin\ precum psihanaliza, acuzat\ at`t de adesea c\ nu e nimic
mai mult dec`t o escrocherie mascat\ sub teorii alambicate, nu putea
s\ nu pun\ la punct un sistem complex de [an]uri de ap\rare [i ziduri
conceptuale în sprijinul legitimit\]ii [i necesit\]ii practicilor sale

financiare. Prin urmare, despre bani în psihanaliz\ putem vorbi la dou\ niveluri,
de altfel str`ns legate între ele: practic [i teoretic.

Cel pu]in într-un sens, psihanaliza este disciplina prin excelen]\ a
clasei de mijloc. Nu doar din pricina nevrozei ireductibile [i nesiguran]ei
constitutive ale acestei p\turi sociale. Ci [i pentru c\ aceast\ clas\ de mijloc
e singura care poate face fa]\ exigen]elor financiare ale psihanalizei: în
fond, tarifele acesteia din urm\ – prea mari pentru s\raci, prea mici pentru
boga]i – s`nt calculate în a[a fel înc`t s\ cear\ din partea pacientului un
continuu sacrificiu aparent nejustificat, dar un sacrificiu care s\ nu
dep\[easc\ puterile sale; altfel, terapia analitic\ risc\ s\ se transforme
fie într-o încercare din partea pacientului de a prelungi la infinit cura
sa, fie într-o parodiere a rela]iilor de consum în care pacientul ar pl\ti
„la bucat\” interpretarea analitic\ – o anumit\ sum\ pentru un vis
descifrat, o alt\ sum\ pentru un simptom dezlegat, plus un discount
cuvenit pentru o dezv\luire la pachet. 

Exist\ cel pu]in dou\ motive practice pentru tariful ridicat al [edin]ei
psihanalitice; la limit\, e aceea[i explica]ie, r\sfr`nt\ asupra celor doi
termeni ai raportului analitic: de ambele p\r]i, o aceea[i m\sur\ de
temperare a (contra) transferului. Mai înt`i, e vorba de necesitatea de
a ]ine psihanalistul în afara circuitului libidinal al pacientului. În al doilea
r`nd, de partea pacientului, e vorba de necesitatea de a bloca orice
tentativ\ din partea acestuia de a se abandona unei presupuse bune
voin]e a psihanalistului: ultimul lucru de care avem nevoie în cabinetul
psihanalitic e o rela]ie de amici]ie franc\ [i direct\, un raport de familiaritate
sau iubire mai mult sau mai pu]in p\rinteasc\. Psihanaliza nu este o
munc\ de caritate [i, cu at`t mai pu]in, o rela]ie de prietenie sau
simpl\ familiaritate. {i asta, desigur, nu doar pentru c\, a[a cum se
[tie, casa  psihanalistului nu e acas\. Între institu]ia psihanalitic\ [i sfera
rela]iilor private deosebirea nu este, deci, analoag\ celei dintre birou
[i c\min. Dac\ nu din alt motiv, atunci m\car pentru c\ aceast\ distinc]ie,
gra]ie noilor rela]ii de produc]ie, nici nu mai func]ioneaz\: locul de munc\
este pretutindeni investit afectiv, populat cu amici [i transformat într-un
mediu plin de c\ldur\ cool. Exploatarea este astfel naturalizat\ în interiorul
rela]iilor de produc]ie post-fordiste ca rela]ie spontan\ [i necontractual\,
parfumat\ cu valorile intimit\]ii [i creativit\]ii [i recodificat\ în termeni
de spirit de echip\, fidelitate fa]\ de cauz\ [i expresie ultim\ a personalit\]ii.
În aceste condi]ii, e clar c\ numai cine-i fraier nu munce[te. E [i motivul
pentru care muncim pretutindeni [i tot timpul. 

Din fericire, înc\ exist\ cabinetele de psihanaliz\, în care rela]iile
tradi]ionale de exploatare func]ioneaz\ cinstit, la fel ca-n vremurile bune.
Ba înc\ [i mai bine: c\ci, acolo unde patronul clasic îl pl\tea pe angajat ca
s\ lucreze în locul lui, aici pacientul e cel care îl pl\te[te pe psihanalist
doar ca s\ poat\ lucra mai mult, mai repede, mai bine. Din aceast\ perspectiv\,
psihanaliza se afl\ la polul exact opus fa]\ de tendin]ele contemporane de
naturalizare a raporturilor de produc]ie ca raporturi, totu[i, „umane”: nu numai
c\ rela]ia dintre pacient [i psihanalist nu este o rela]ie de prietenie sau
ajutor neinteresat, ci, mai mult, de îndat\ ce ea cap\t\ aceast\ aparen]\, putem
fi siguri c\ terapia analitic\ a pornit-o pe un drum total gre[it. Pe scurt, psihanalistul
– în spe]\ cel lacanian, despre care vorbim aici – este o persoan\ crud\, un
veritabil tiran, nu din înt`mplare, nici din r\utate, ci din pur\ datorie.

Peste toate aceste considerente de ordin practic mai trebuie s\ a[ez\m un
argument de ordin teoretic. Dup\ ce am v\zut rolul banilor în terapia analitic\,
s\ ne oprim pu]in asupra semnifica]iei banilor în teoria psihanalitic\. În acest
context, se cuvine s\ facem un pas înapoi, de la interpretarea marxist\ tardiv\ a
capitalului în termeni de munc\ moart\, înspre interpretarea hegelian\ a t`n\rului
Marx: conceperea banului ca abstrac]ie care este  rezoneaz\, în fond, cu determinarea
hegelian\ a subiectului ca universal concret. Practic, adic\ la nivel teoretic, banul,
ca efectivitate a abstrac]iei, ca urm\ concret\ a copulei fiin]ei, ca nedeterminare
deschis\ tuturor determina]iilor posibile este deja analogonul încarnat al subiectului
vid, al subiectului freudo-lacanian. Iat\ de ce nu doar c\ psihanaliza n-a putut s\ apar\
dec`t într-o societate structurat\ pe modelul rela]iilor capitaliste de produc]ie ci,
mai mult, func]ia banilor în terapia psihanalitic\ trebuie detectat\ la un nivel înc\ [i
mai originar: gestul prin care pacientul pl\te[te o sum\ exagerat\ analistului este
deja un moment esen]ial pe calea „vindec\rii” sale, sau, mai exact, este deja o punere
în scen\ a acesteia din urm\: pl\tind pentru nimic, angaj`ndu-se într-o pur\ cheltuial\,
pacientul iese din logica anal\ [i din cercul vicios al avari]iei, eliber`ndu-se astfel de
orice determina]ii [i auto-produc`ndu-se în calitate de subiect vid, i.e., vorba ’ceea, clas\
universal\. {i tot a[a cum subiectul trebuie mai înt`i s\ se angajeze într-o cheltuial\ nemiloas\
[i cinic\ pentru a se putea autoproduce ca atare, la fel, în mod aparent paradoxal, iubirea
romantic\ trebuie s\ ia calea schimbului meschin [i material pentru a mai putea supravie]ui
ca atare, undeva prin Olanda. 

Alex. CCistelecan, 27 ani, doctorand la Universitatea Babe[-Bolyai [i redactor la revista [i Editura Idea.

D rumul pîn\ la Moscova a fost ceva mai complicat decît mi-am imaginat. Ambasada rus\
înc\ mai poart\ amprenta sistemului ]arist [i al celui sovietic. Ambasada rus\ vrea s\-]i
arate, s\ te conving\, s\ te previn\ c\ ]ara în care mergi nu e una oarecare, de aceea
accesul în ea se face cu un grad mai mare de dificultate. Tu intri în aceast\ ]ar\ doar fiindc\

„ei” au bun\voin]a s\ te lase. De altfel, acest sentiment ]i-l las\ [i Ambasada SUA. Primul cuvînt
pe care-l înve]i în Ambasada rus\ este cuvîntul magic „voucher”. F\r\ acest document, care se
elibereaz\ fie de c\tre un hotel acreditat de Ministerul de Interne Rus, fie de o persoan\ fizic\,
care trebuie s\ fac\ o vizit\ la acest minister pentru a fi verificat\ [i acceptat\, nu  po]i intra în
]ar\.

Moscova e a[a cum o [tiu de mul]i ani: impun\toare. Îns\, mai nou, petrodolarii sau rublele
venite din vînzarea de gaze [i petrol încearc\ s\ schimbe fa]a vechii capitale ruse. Moscova a
explodat [i încearc\ s\ copieze modelul New York-ului. A[a c\ acum, dup\ ce Moscova s-a
extins pe orizontal\, în stilul rusesc, a început o extindere pe vertical\. Se construiesc cartiere
întregi cu zgîrie-nori care tind s\ complexeze pîn\ [i faimoasele „Stalinskiy dom” (casele Stalin).

Am notat multe lucruri de-a valma, c\ci am avut o s\pt\mîn\ plin\ de evenimente [i activit\]i.
Dac\ în primele zile m-am bîlbîit continuu [i îmi tot c\utam cuvintele, în ultimele zile aproape
c\ am renun]at s\ mai formulez în minte fraze române[ti. M-am trezit deodat\ c\ scriu în
rus\. Am mai observat un lucru interesant în ce m\ prive[te: vorbesc o rus\ cu multe latinisme.
E un fenoment interesant, c\ci limba rus\ permite folosirea unor cuvinte de origine latin\,
care cap\t\ o termina]ie slav\ [i pe care ei le în]eleg, îns\ sun\ pu]in for]at, c\ci pentru
orice cuvînt de acest gen, ei au [i cuvîntul de sorginte slav\. Dar dup\ un scurt sejur, totul
vine la normal [i cuvintele încep s\ curg\ [i s\ se a[eze la locul lor. 

{i iat\ c\ mi-am v\zut [i cartea în limba rus\. Chiar dac\ nu m-am a[teptat, pentru
mine a fost important s\ apar `n Rusia, fiindc\ este o cultur\ la care ]in foarte mult [i din a
c\rei tradi]ie m\ revendic par]ial, iar limba rus\ este a doua mea limb\. De asemenea,
important e faptul c\ volumul a fost editat de o editur\ prestigioas\ [i bine pozi]ionat\
în cultura rus\ [i care a scos autori semnificativi precum Sorokin, Limonov, Prohorov.
{i, nu în ultimul rînd, chiar dac\ poate c\ nu eu ar fi trebuit s\ fiu editat în „prima linie“,
este important faptul c\ un scriitor de limb\ român\ este tradus în Rusia. Din cîte [tiu
eu [i din datele pe care le am, în limba rus\, dintre scriitorii români nu a mai fost tradus,
din p\cate, mai nimeni dup\ anii ’90. Cultura rus\, chiar dac\ a trecut printr-o criz\
major\ în anii ’90, este, vrem-nu vrem, o cultur\ care înc\ produce o literatur\ semnificativ\
[i pe care nu prea avem cum s\ o ignor\m. Urm\ri]i, doar de curiozitate, editurile
germane care cunosc cel mai bine pia]a de carte din Est [i ve]i vedea cît de mult traduc
din literatura rus\. Chiar dac\ ru[ii traduc destul de pu]in din literatura din Europa
de Est, încercarea de a p\trunde pe pia]a lor este important\.

Am venit de acolo cu o geant\ de c\r]i, de s-a speriat [i ditamai Aeroflot-ul. Am
adus o adev\rat\ bibliotec\. Sînt tare mîndru de asta, dar sper s\ apuc s\ le [i
citesc.

Vasile EErnu este n\scut în URSS în 1971. Este absolvent al Facult\]ii de Filosofie (Universitatea
Al.I.Cuza, Ia[i, 1996) [i al masterului de Filosofie (Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor
fondator al revistei Philosophy&Stuff [i redactor asociat al revistei Idea aart\+societate. A activat în
cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editura Idea. Actualmente lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom. În
prezent ]ine o rubric\ de opinie în România lliber\ [i una în s\pt\mînalul Suplimentul dde CCultur\.
A debutat cu volumul N\scut îîn UURSS (Polirom 2006) care a fost distins cu  Premiul pentru debut
al României lliterare [i cu  Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.
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ntr-un interviu luat de Florin L\z\rescu, Sorin Stoica spunea
c\ l-a citit pe Mircea Nedelciu ca pe un  „manual de tehnici
de redactare”. Asta-l face un bun cititor, dar nu în sensul unui
epigon - s-a mai spus asta -, ci, din punctul meu de vedere,

în direc]ia în]elegerii unui sistem de reguli textuale pe care le
folose[te uneori, dar care-i folosesc tocmai în m\sura în care va
renun]a la ele. Unele teme comune, faptul banal, marginalizarea,
oamenii simpli, derizoriul unei societ\]i mai mult sau mai pu]in în
deriv\ au o cu totul alt\ finalitate la Sorin Stoica. Care ]ine de o
continuitate a proiectului optzecist dar care sf`r[e[te într-o poetic\
aparte.

Din perspectiv\ tradi]ional\, Sorin Stoica nu este un povestitor
bun. Nici nu cred c\ ar fi vrut asta. Sorin Stoica e un povestitor în
carne [i oase, real, cel pu]in a[a îl v\d eu, poate cel mai real care
a intrat în literatura român\. E o iluzie s\ credem c\ exist\ povestitori
în carne [i oase care povestesc mai bine dec`t Creang\ sau Rabelais,
de exemplu. Aici efectul de povestire este creat de construc]ie,
povestea îns\[i fiind subsumat\ unei arhitecturi atent elaborate,
iar oralitatea preluat\ [i închis\ în discursul autorului.

Sorin Stoica construie[te demol̀ nd. Ceea ce conteaz\ e conectarea
la modul de a povesti al persoanelor reale [i transmiterea ca atare.
Nu exist\ momente de gra]ie, puneri în scen\ sau sensuri ascunse
în afara celor din poveste. Nu folose[te
mijloacele de construc]ie pentru a crea
altceva, un spa]iu anume al literaturii,
ci pentru a transmite ceva ce nu difer\
cu nimic de ceea ce este. Lumea e altfel,
stranie, numai dac\ o vezi ori dac\ o
prezin]i, o faci a[a. Sorin Stoica te
las\ s-o vezi. A[a cum îi apare lui sau
oamenilor pe care i-a înt`lnit. 

Nu mai vrea s\ semnaleze „literatura”,
extraordinarul ei, ci o semnaleaz\ doar
prin punerea unui semn de egalitate între
literatur\ [i poveste. S\ scrii ca un povestitor
în carne [i oase. Nu ca un scriitor. E o
de-conven]ionalizare ultim\, dar nu prin
complicate artificii textuale, care nu f\ceau
altceva dec`t s\ conven]ionalizeze la
maximum, ci prin simplitate, prin intrarea
direct\ a pove[tii în literatur\, prin supunerea
scrisului la o singur\ conven]ie: a pove[tii

[i a povestitorului, v\zu]i, auzi]i, aminti]i.
Fluxul povestirii. Nu „moare” nici un „autor”

sau vreo alt\ instan]\. Doar trec voit în umbr\,
pentru a l\sa povestirea, [i numai ea, s\ „spun\”. 

Personajele-povestitor, naratorul [i autorul
Sorin Stoica vorbesc aceea[i limb\. Caracterizat\

prin repeti]ii, mici digresiuni, expresivitate
spontan\, ticuri verbale, aproxim\ri. Observa]iile sociale, antropologice,

medita]iile metaliterare se supun aceleia[i logici, a povestirii în timp real. Cum
spunea el în O llimb\ ccomun\, „lucr\m sub presiune”. „Feed-back foarte rapid”.

Nu ai timp s\-]i dai ochii peste cap sau s\-]i duci încet dou\ degete la t`mpl\.
Dac\ faci asta, ai pierdut. F\r\ momente goale, de a[teptare sau de c\utare, idei

coordonatoare, f\r\ un proiect de ad`ncime. Ideile, amintirile vin, se spun [i apoi
se trece mai departe. O logic\ a memoriei [i a faptului tr\it care nu este mediat\

excesiv de con[tiin]a critic\ [i teoretic\ a autorului. Sorin Stoica pare s\-[i pun\ o
singur\ întrebare: cum ar spune asta amicul cutare? Pove[tile încep brusc, f\r\

introduceri, subiectul fiind anun]at uneori chiar din prima propozi]ie. Se termin\
la fel de brusc, l\sîndu-te în a[teptarea poantei care nu mai vine, o poveste cam goal\

de sens, pe care tu trebuie s-o împline[ti. Nu mai e[ti proiectat prin timpuri [i locuri
îndep\rtate [i magice: „A fost odat\...”, ci e[ti aici [i acum: „Cic\...”. 

Nu mai are importan]\ subiectul, ci posibilitatea pove[tii. Subiecte banale,
derizorii, comice, spumoase, vulgare, tragice, educative, „de bun-sim]” sau lipsite de sens.

C\ci dai un sens lumii chiar dac\ doar o poveste[ti. Nu trebuie neap\rat s\ o traversezi,
pentru a-i da coeren]\, cu privirile îngreunate de cine [tie ce proiect grandios. Efortul

textuali[tilor de a prinde întreaga lume într-un text era artificios [i intelectual, pe c`nd efortul
lui Sorin Stoica de a prinde lumea într-o continu\ poveste e simplu [i natural. 

Abera]iile de bun-sim] ale lui Sorin Stoica nu se citesc. Ele se ascult\. Ca [i celelalte c\r]i,
s`nt ni[te înt`lniri prietene[ti unde realitatea, „via]a adev\rat\” este „vr\jit\” prin povestirea ei.

Pove[ti spuse de un prieten, poate nerotunjite, uneori neterminate, alteori întrerupte. Frumoase. 

Eugen MMic[a, 30 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti, Masterul de Traducere literar\ englez\;  a publicat
traduceri pe Translation Café.

ccaarrtteeaa  ddee  pprroozz`̀
Sorin Stoica – un povestitor 

`n carne [i oase

Sorin Stoica, Abera]ii dde bbun-
sim], EEd. PPolirom, CColec]ia
„Ego.Proz\”, IIa[i, 22007.

P arafraz`nd descrierea colec]iei Ludex (ini]iat\ [i coordonat\ de {erban Foar]\) a editurii Curtea
Veche, a[ spune c\ [i Istoriile uunui MMatroz îîntors dde ppe pplaneta RRoz, ap\rut\ la Editura Brumar,
este o carte pentru copii [i rafina]i, adic\ pentru oameni-mari-copii-rafina]i; o picto-poveste în
versuri pe care o savurezi, de care te bucuri pur [i simplu, încep`nd cu titlul scris în versuri, care te

proiecteaz\ direct în lumea de... poezie [i continu`nd, pagin\ cu pagin\, poz\ cu poz\, `ncredin]`ndu-te „de-a
lungu-a multe ore, unei b\rcu]e de h`rtie/ cum este orice carte,/ ce-o s\ ajung\, nu se [tie/ nicic`nd, -c`t de
departe“.

O carte vesel\ [i serioas\ exact în acela[i timp (cum ar spune un alt poet-copil-rafinat, Gellu Naum),
care, r\sf\]`ndu-te cu deja cunoscutul regal lexical [i stilistic marca {erban Foar]\, dar [i cu un alt fel de poezie
- a imaginii -, foarte elaborat\ [i ea, te atrage, de fapt, în largi bucle de timp, în goluri de vedere exterioar\ [i
interioar\ ce se vars\ în lumea roz\, plin\ de poz\, înapoi pe urmele matrozului povestitor.

De[i o vizitezi ca pe un alt t\r`m, de basm, planeta roz te poate pune serios pe g`nduri: are propriile ei
legi, de la cele ale culorii p`n\ la cele ale r\zboiului (r\zboiul cu Alba[trii), are fii numi]i „radiografii“ sau
foto-copii, are [efi fotografi, cli[ee, imago, negative, umbre, umbre ale umbrelor etc. („un familion de
semeni f\r\ v`rst\“); e o lume f\r\ relief, f\r\ super [i sub, o lume „ca o fa]\/ de mas\ f\r\ mass\, – ce-aduce
a prefa]\/ a unei c\r]i nescrise, ori scris\ doar pe-o fa]\“. O lume a „devenirii întru fotofiin]\“, un continent
roz unde nu pierde niciodat\ nici un loz. 
Ca pentru orice text rafinat, hermetic, s`nt posibile [i aici o mul]ime de interpret\ri, dar cred c\ istoriile
matrozului pot fi citite în primul r`nd într-o cheie „mare“, înalt\, aceea a discursului despre identitate

(legat, bineîn]eles, de alte „grandes histoires“ ca via]a, moartea, sensul [i consisten]a
propriei existen]e). Matrozul se g`nde[te la un moment dat c\ ar putea pleca
de pe planeta roz cu un fel de tren zg`riat, ca un graffito, într-un caiet de desen,
îns\ îi este team\ s\ nu îi fie impus de c\tre [eful de gar\ (poate un fel de Dumnezeu)
„trenul uitat pe-o linie moart\“, cu „[iruri de vagoane murdare, uneori“. Seam\n\
foarte bine acest tren-via]\ cu trenul din poezia Baia a lui Leonid Dimov, tren
în care un pu[ti se tot urc\ [i din care iar se d\ jos, în lunga lui c\l\torie spre...
baia – tot un au-delà. O alt\ team\ a matrozului este aceea de a fi fotografiat
de prea mul]i z`mbi]iv\rog: „iar mutra mi-apare peste tot,/ devine,-adic\, omni-
/ prezent\... Mi-e o fric\ [i-acum, de nu mai pot:/ eram fotografie [i n-a[ fi
vrut s\ fim/ c`]i intr\ într-un film!“. Adic\ n-a[ fi vrut s\ fim mai mul]i, n-a[ fi
vrut s\ nu mai fiu eu însumi, n-a[ fi vrut, vorba lui Rimbaud, ca eu s\ fie altul/al]ii.
C`t despre existen]\, pe planeta roz „rezult\, din aceasta, c\,-ntre-nceput [i
fine,/ fiin]a nu exist\, – c\ ea, de fapt, devine,/ [...] c\,-n orice caz, to]i in[ii
de pe Planeta Roz\/ s`nt obliga]i s\ treac\ printr-o metamorfoz\“. 
Iar finalul pove[tii este (c`t de firesc!) acolo unde se arat\ c\ pe planeta roz\

domne[te, dincolo de toate, dincolo de poz\, de cli[eu, de nesiguran]\,
de umbre, dragostea. Exist\, de fapt, o mireas\ Roz\, „pe care o-nt`lnisem,
cum se-nt`lne[te poza/ cu alt\ poz\.“. „Credeam c\ am orbit;/ at`t de
luminoas\ era, c\-mi luase ochii./ [...] Azi, cele dou\ poze, a ei [i-a mea,
albesc,/ pesemne, în acela[i album, sub mat\ ]ipl\.../ Numai c\ eu (a c\rui
imagine multipl\/ se repeta întruna) am p\r\sit, printr-una/ dintr-însele,
albumul în care nimerisem./ (Ceea ce ea,-n posesia a numai unei umbre,/
n-avea cum s\ se rup\ de-aceasta [i s\ umble!)/ Habar n-aveam, de

altfel, c\ci nu m\ dumirisem,/ cum pot s\ se iubeasc\ dou\ fotografii/ nevolnice [i pale ca
bietele stafii./ Mi-e clar, acum, c\ una din ele o umbre[te/ pe cealalt\, c`nd m`na (care le reune[te/
într-un acela[i cadru, precum o z`n\ bun\)/ le face s\ se-ating\ [i s\ se suprapun\, -/ iar asta
]ine-o clip\ c`t o vecie-ntreag\,/ cum pozele de nunt\ ar da s\ se-n]eleag\...“. 

{i pentru c\ a venit vorba de poze, ca orice mistere, toate cele de mai sus s`nt înf\[urate
cu grij\ într-un ritm juc\u[, neted, al povestirii [i încadrate de pauze de respira]ie fotografice,
întotdeauna îns\ în leg\tur\ cu unul sau altul dintre versuri. Printre cele mai frumoase astfel
de „cadre“ mi se pare a fi cel care deschide volumul: „C`nd fulger\, se pare c\ ni se face-o
poz\/ de pe planeta roz\“ - un cer în negativ br\zdat de un fulger sepia, cel cu flota Alba[trilor
- un [ir nesf`r[it de cor\bii, coloane ale cerului cu originea printre valuri, ale c\ror p`nze
s`nt o copie a norilor [i cel cu o adun\tur\ de umbre fotografiate împreun\ pe o întindere
de pietri[. 

Istoriile uunui MMatroz îîntors dde ppe pplaneta RRoz este o carte foarte special\, cu mult
umor, dar [i foarte nelini[titoare, elegant\ dar [i sprin]ar\, original\ prin al\turarea
poeziei cu surprize grafice, exact ca cele de care se bucur\ copiii c`nd deschid un
volum de pove[ti (surprize, dac\ st\m s\ ne g`ndim, cu aer avangardist). Dar
impresionant, dincolo de orice, este tonul foarte tandru [i a[ezat, profund liric,
în care {erban Foar]\ continu\ s\ vorbeasc\, în plin\ er\ a biografismului, a
minimalismului, a prozaismului (la propriu [i la figurat), despre marile teme
umane, despre... cestiuni importante, pentru cunosc\tori.

Marieva CC\t\lina IIonescu, 22 de ani, este student\ în anul IV la Facultatea de Litere din
Bucure[ti, sec]ia Român\-Francez\. Este prezent\ în antologiile Rimbaud 22006 [i Rimbaud
2007 ale tinerilor poe]i de expresie francez\, publicate la Maison dde ppoésie, Paris.

{erban Foar]\, Istoriile uunui
matroz `̀ntors dde ppe pplaneta rroz,

Ed. Brumar, Timi[oara, 2007

ccaarrtteeaa  
ddee  ppooeezz iiee
el s` fotografie, tu s` fotografii

marieva ionescu
eugen mic[a
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lucia simona dinescu
Literatura virtual\, pe valuri

Noi ccitim, nnu nnavig\m!
Dac\ vorbeai acum c`]iva ani de „navigare” sau „surfing”

în discursurile despre literatur\, erai pe val, situat
undeva în avangarda culturii. Literatura virtual\ era ea
îns\[i pe val(uri), inclusiv în sensul c\ era mi[c\toare [i c\
te p`ndea permanent cu o posibil\ naufragiere. Te f\cea s\
îno]i împotriva curentului canonic, dar te [i putea îneca.
M\ întreb dac\ se mai înt`lne[te aceea[i situa]ie ast\zi [i
observ c\, în mare parte, da. Dac\ nu ne-am asigurat cu un
colac de salvare sau cu o plac\ zdrav\n\ de surf, risc\m
s\ ne zbatem mai înt`i pe valuri, apoi s\ fim înghi]i]i de ele.
Dac\ nu avem ni[te criterii de selectare a literaturii ̀ n spa]iul
virtual, ajungem ni[te epave, obosite de at`ta navigare,
uit`nd s\ citim de fapt. C\ci literatura continu\ s\ r\m`n\
o pl\cere a lecturii, nu o simpl\ distrac]ie, surescitat\ [i
superficial\, indiferent de mediul în care e scris\.   

Se ccaut\ tteorie [[i ccritic\!
Lumea se înc\p\]`neaz\ s\ vorbeasc\ în termeni divergen]i

de tipul: hipertext sau blog vs. carte ori h`rtie, în loc de a
vorbi, pur [i simplu, despre literatur\, acolo unde este cazul.
{i exist\ literatur\ [i în spa]iul virtual, chiar dac\ poart\
diverse nume [i cunoa[te multiple ipostazieri: e-literatur\,
literatur\ cibernetic\, literatur\ digital\, literatur\ multimedia
[.a.m.d. Literatura virtual\ poate fi scris\ pe blog [i citit\
în ordine invers cronologic\ cre\rii ei (de la coad\ la cap)
sau în hipertext, într-o re]ea cu leg\turi textuale sau
multimediale, modalitate în care lectura este personalizat\
în mod concret de cititor. Acesta din urm\ cite[te un roman
hipertextual, de pild\, în func]ie de modul în care încheag\
fragmentele [i d\ un (nou) sens întregului. 

O astfel de literatur\ a început deja s\ se scrie [i s\ se
citeasc\ [i la noi. Dar e mai pu]in teoretizat\. La o prim\
vedere, literatura virtualit\]ii pare haotic\, diseminat\
într-un suport-re]ea, extensibil, cu care nu reu[im s\ ]inem
întotdeauna pasul. În plus, interactivitatea [i conectivitatea,
mijlocite de programe, par a complica lucrurile: se lucreaz\
la romane colective pe net [i chiar la romane în care cititorii
pot interveni în mod literal, continu`nd nara]iunea în diverse
feluri sau modific`nd-o. În acest caz, cititorul nu doar
structureaz\ un material adesea l\sat, în mod premeditat,
neîncheiat, ci [i filtreaz\ materialul literar hipertrofiat în
procesele de suprasaturare informa]ional\.

Între rrealizare [[i aa[teptare
În Occident, o serie de teoreticieni [i critici au stabilit

deja un canon pentru o astfel de literatur\ [i printre ei se
afl\: George Landow, Espen Aarseth, Stuart Moulthrop, 
J. Yellowlees Douglas sau Jean Clément, N. Katherine Hayles
sau Jay David Bolter. Dar, încerc`nd s\ faci o teorie a literaturii
virtuale, nu po]i pierde din vedere faptul c\ unele dintre
conceptele `n sine ale poststructuralismului [i ale
postmodernismului pot fi, [i au [i fost aplicate pe texte
de literatur\ virtual\. Al]ii spun în schimb c\ postmodernismul
a fost „lichidat” în cibercultur\ [i c\ dup\ postmodernism
urmeaz\ literatura virtual\! Work in progress!

În fine, exemple de romane hipertextuale devenite deja
canonice în literatura occidental\ s`nt: Afternoon. AA sstory
(1990) de Michael Joyce, Victory GGarden (1991) de Stuart
Moulthrop sau Grammatron de Mark Amerika (1997) pentru
ca, încep`nd cu anii  2000, l iteratura virtual\ s\ se
deschid\ mai mult spre imagine [i sunet [i num\rul de
lucr\ri s\ creasc\ substan]ial. Exemplele abund\ în acest
caz, dar înc\ nu s-a f\cut o selec]ie estetic\ a lor.

În ce ne prive[te, a[tept cu ner\bdare s\ apar\ romanul
colectiv Rubik (coordonat de Simona Popescu) în versiune
multimedia. S\ nu uit\m c\ [i Cristian Teodorescu a lansat,
în vara asta, ideea de a scrie un roman colectiv pe blog,
iar din comentariile la aceast\ postare de pe blog-ul s\u
a ie[it un soi de „roman” cu multe personaje conversa]ionale
ce-[i imagineaz\ posibile subiecte de roman. 

Literatura, ddin cce îîn cce mmai „„nou\”!
Dar nu doar hipertextele, hipermedia [i blog-urile literare

fascineaz\ cititorii prin caracterul lor experimental, ci [i
video-poemele sau web-DJ-ul cu texte literare. Toate acestea
adaug\ textului propriu-zis imagini [i sunete, într-un vertij
interactiv [i plin de nebuloase în experien]ele tr\ite. C\ci,
într-adev\r, lectura poate deveni o experien]\ at`t personal\,
c`t [i social\, într-un context al conectivit\]ii active.

Aceast\ experien]\ poate fi tr\irea unei atmosfere
halucinatorii, în video-texte sau în web-DJ-ul literar ori
poate duce la o f\r`mi]are complet\ a actului lecturii [i a
textului, precum în literatura hipertextual\ [i hipermedial\.
Ai de ales: s\ te pierzi hipnotic în mirajul multimedia în care
literatura este doar o parte structurant\ sau s\ dai coeren]\
unui haos de texte fragmentate. ~n ambele situa]ii ai nevoie
de o hart\ sau de o busol\ pentru ca „navigabilitatea” s\
aib\ sens [i literatura s\ însemne în continuare o „poveste”
capabil\ s\ te ating\. 

Mai mult, exist\ cazuri c`nd cititorul se poate folosi de
jocurile combinatorii ale unui text virtual în moduri
nedeterminate [i dinamice, în func]ie de alegerile sale, fiind
la comanda unui „dispozitiv” de generare a literaturii.
Dar c`t\ libertate a cititorului [i c`t\ op]iune estetic\ exist\
în aceast\ literatur\ „programat\” în logica unor algoritmi?
Mi-e team\ c\ pu]in\, în ciuda link-urilor pe care le po]i
urma la nesf`r[it, în bucle mai mult sau mai pu]in darnice.
A[a c\, în continuare, autorul e st\p`nul nostru! Nici autorul,
nici textul nu au murit, tr\iasc\ literatura!

O lliteratur\ aalunecoas\
Ea, literatura, a pendulat întotdeauna între dezideratul

de cufundare a cititorului într-o lume fictiv\ [i dezideratul
de interactivitate cu receptorul. Va reu[i oare literatura
virtual\ s\ aduc\ cele dou\ promisiuni într-o bun\ convie]uire
a artei cu receptorii ei? Sau va îneca cititorul, imers`ndu-l în
fic]iuni interactive, atr\g`ndu-l în noi, din ce ̀ n ce mai „noi”,
experien]e în oceanele infinite ale posibilit\]ilor literare?
Goana dup\ tot mai nou [i interesant pare a deveni noua
categorie... estetic\. Dar oric`t de fluid\ ar fi materia literaturii
virtuale, avem nevoie de insule unde s\ ne tragem sufletul.
În ciuda aspectului „lichid” al unei astfel de literaturi, cititorul
caut\ s\ parcurg\ un text electronic în mod emo]ional, s\
descopere conexiuni pline de sens [i s\ ob]in\ satisfac]ia
încheierii unei pove[ti. Altminteri, purtarea pe multiple
valuri duce la agonia [i pierderea cititorului, în loc de
reg\sirea (de sine a) lui.

Literatura & 
calculatorul

N u e o noutate c\ rela]ia
dintre literatur\ [i
calculator trece mult
dincolo de folosirea Word-

ului. Am c\utat, în aceste pagini, cîteva
posibilit\]i de convie]uire între cele
dou\ [i am g\sit: literatura virtual\ - în
privin]a c\reia Lucia Simona Dinescu e
destul de entuziast\, nu f\r\ motiv, iar
Constantin Vic\ e mai degrab\ sceptic,
cu argumentele sale; videopoemele -
scurt ghid de întrebuin]are; romanul
colectiv Rubik, reprezentat aici nu doar
de cî]iva dintre autori, dar [i de unii
dintre cei care s-au ocupat de varianta
multimedia; cî]iva scriitori - Ion
Manolescu, Matei Florian, Cezar Paul-
B\descu, Florin Iaru [i Adrian Buz - 
ne-au scris despre jocurile pe care le
joac\ pe calculator, iar C\lin Torsan,
care nu e de acord ca scriitorii s\-[i dea
cu p\rerea despre tot felul de subiecte,
ne-a trimis un text inedit despre via]a
sa de gamer. (A.C.)
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elena dr`ghici
Videopoeme

Ce iese dac\ combin\m, s\ zicem, o secven]\ video
cu un poem? R\spunsul e simplu: un gen hibrid, nou,
un videopoem. Videopoemul este un nou tip de media,
deloc suprinz\tor din moment ce noile media s`nt
permanent într-un continuu flux de schimbare [i
evolu]ie. Sun\ ciudat acest cuv`nt compus, mai ales
pentru cititorii clasici. Plimb`ndu-m\ s\pt\m`na aceasta
pe blog-uri, pe site-uri care ar putea avea leg\tur\ cu
literatura, am dat peste foarte multe sec]iuni care
se numeau „videopoeme”. A[a cum prin alte domenii
po[eta-plic este ultimul trend, cam a[a este videopoemul
la noi.

Conceptul este unul nou numai pentru literatura
român\, acesta apare, de fapt, pentru prima dat\ în
SUA, în anii ’60. Faptul c\ stai singur într-o camer\,
sau într-o bibliotec\, [i cite[ti o poezie nu se va compara
niciodat\ cu vizionarea unui videopoem. Videopoemul
este o mic\ oper\ de art\ în care cineva recit\ o poezie,
pe un fundal muzical, cu efecte speciale, sau nu. Exist\
multe feluri de a realiza un videopoem, exact a[a cum
un videoclip sau un film poart\ marca regizorului care
st\ în spate [i controleaz\ tot. Imaginea se împlete[te
cu muzica, cu versurile. Cam a[a s-ar descrie pe
scurt un videopoem.  

Scopul unui astfel de gen este apropierea publicului
larg de poezie. 

Mai jos am încercat s\ fac o mic\ istorie în România
a acestui gen underground din pu]inele date pe care
le-am g\sit.

În anii ’70, la Arad, se constituie un grup de
tineri arti[ti pasiona]i de filmul experimental. Proiectul
grupului s-a numit kinema iikon, [i, în timp, au ajuns
s\ fie cunoscu]i sub aceast\ denumire. Pentru acea
perioad\, grupul era unul atipic [i neconven]ional,
de aceea vulnerabil în fa]a regimului comunist.  Pe
l`ng\ film, cei mai mul]i dintre membrii atelierului
kinema iikon aveau [i preocup\ri literare.  Ace[tia
publicaser\ în volume de poezie, proz\, eseu sau critic\
literar\. De aici [i p`n\ la mixarea unui film cu o poezie
nu a fost dec`t un pas. Dar acest „gen” nu a fost unul
de baz\ [i nu s-a impus. Cert e c\ putem g\si în anii
’70 din România un punct de plecare pentru acest
concept. Dintre membrii kinema iikon trebuie aminti]i:
Gheorghe Sab\u, Ioan Ple[, Romulus Budiu, Ioan T.
Morar, Marcela Muntean, Demian {andru. 

Din anii ’70, Arad, facem c`]iva pa[i p`n\ în
aprilie 2007, Bucure[ti. R\zvan }upa [i Andrei Ruse
sus]in genul [i ini]iaz\ înt`lniri în Club A dedicate
exclusiv videopoemelor. Despre acestea, R\zvan }upa
spune c\ „au pornit ca o dezvoltare a zonei scrise în
afara paginii”, iar „în ce prive[te viitorul genului... este
at`t de devreme înc`t se poate orice în domeniu”. 

Astfel c\ exist\ un site românesc dedicat exclusiv
videopoemelor: videopoeme.xhost.ro. Din ce am v\zut
aici, cel mai mult mi-a pl\cut cel al lui Claudiu Komartin,
intitulat chiar videopoem. Mi-a pl\cut pentru c\ nu
vrea s\ aib\ tenta aceea de video experimental, a[a
cum o au celelalte videopoeme postate. Finalul

lunii octombrie a adus în Bucure[ti un festival de
videopoeme (al cincilea din lume, dup\ cum spune
Andrei Ruse). {i în final, pe blog-ul lui R\zvan }upa,
am g\sit un videopoem av`nd un invitat surpriz\...
Alicia Keys.

constantin vic`
Cyberia spiritului se întoarce.nfo

„n-am publicat in majoritatea revistelor literare importante
din ro, din md si din pizda matii.” (bobéobi aka Ruslan Câr]a
pe www.clubliterar.com)

„Will the increasingly alluring narratives spun out for
us by the new digital technologies be as benign and responsible
as a nineteenth-century novel or as dangerous and debilitating
as a hallucinogenic drug?”. (Janet H. Murray în Hamlet aand
the HHolodeck: TThe FFuture oof NNarrative iin CCyberspace)

S\ ne lini[tim de la început: nu avem o web-literatur\
(de cyber nici nu e cazul). Exist\ un individualism cam penal
cînd e vorba de literatur\: ea nu poate fi un bun comun sau
un produs colectiv. Literatura s`nt eu, autorul ei.

Dar nici m\car nu conteaz\ asta. Ci faptul c\ tot revistele
de cultur\ dau direc]iile în cultura contemporan\ scris\, ele
fac [i desfac valoarea (cîh!), fa]\ de ele te raportezi (scriu
sau nu scriu la revista X, pentru c\ vreau sau pentru c\ m\
public\), se creeaz\ g\[ti [i pe nev\zute se nasc [i modele
(aka trend-urile). Deocamdat\ blog-urile nu fac asta, nici
m\car cele colective. Blog-urile s`nt pentru reviste cam ce
e www.poezie.ro pentru www.clubliterar.com: echipa de
juniori, care joac\ pe un teren de divizie secund\ (dar,
surpriz\, au mai mult public decît „celebrit\]ile”).
Desigur, se fac des transferuri (ce bucurie pe LuciaT de la
terorista.ro s\ treac\ în campionatul major format din Dilema
Veche sau Pana mmea!, sau cum se ceart\ pe blog un autor
debutant cu fostul editor haha!) [i deja cî[tig\ ideea c\ [i
blog-urile s`nt la fel de importante ca revistele. De fapt [i
unele [i altele s`nt fix pula. Cît\ vreme au acela[i scop: s\
ne exprim\m pe noi, autorii de text, fie el poezie-proz\-
eseu sau cronic\-recenzie-prezentare de carte.

În linie, nu înseriat
Ce înseamn\ a scrie online? În primul rînd, bag un truism,

asta e, textul e hipertext. Iar autorul nu exist\. Apoi, identitatea
online e una de tip slab, minimal-social\ (comunicare,
imagine-avatar, aplica]ii Facebook gen etc.), f\r\ a oferi
vreo informa]ie esen]ial\ despre creatura din fa]a tastaturii.
Apoi, s\ adapt\m online post-dot-com (sau acest web
2.0) la literatur\ (ca s\ priceap\ [i cei care scriu cum ar fi
s\ scrie din interiorul cutiei negre, nu de la pianul cu litere):
colaborare, peer-to-peer (transfer [i cooperare), împ\rt\[ire
(sharing), convergen]\ (multimedia, mix de text, video [i
sunet, adic\ videopoem, sau cronic\ de carte video, podcast
neap\rat, videocast dac\ exist\ resurse etc.), folksonomy
(catalogarea informa]iei în func]ie de nevoi personale,
intersubiective cînd se pun într-o baz\ de date comun\)
[i inteligen]\ colectiv\ (module wiki, cu deplin\ aplica]ie
în Wikipedia). Dar nu exist\ colaborare deloc (mi[carea
interesant\ Schimb de c\r]i se duce la vale pentru c\ orgoliile
organizatorilor s`nt mai mari decît puterea de schimbare
a acestei idei. Drept urmare, Schimb de c\r]i se întîmpl\
doar în Bucure[ti).

Un alt lucru din perspectiva social\, cam unde s-ar
schimba paradigma: etica hacker [i hacktivism. Licen]ierea
copyleft e o dimensiune social\ a unui alt tip de literatur\
(mix, remix, oper\ derivat\, domeniu public protejat

etc.), apoi capacitatea de a interfera cu situa]ii politice
din lumea real\ (nu restrîng la o mi[care de tip codare-
decodare, cum ar fi sensul de baz\). Un exemplu de hacktivism
prost e cel f\cut pentru emisiunea lui ITMorar, scoas\ din
grila TVR pe a[a-zise motive politice. Viral online s-a preg\tit
un flashbookmob. Dar ce a vrut acesta s\ modifice? Nu mai
multe emisiuni de cultur\ pe TVR, nici respectarea Constitu]iei
privind accesul gratuit la cultur\ [i educa]ie, ci s\
exprime un lucru superclar: în România exist\ cititori, ei
pl\tesc taxa radioTV, da]i-le cultur\. Dar dac\ am privi datele,
am vedea c\ cei 5% din popula]ie care cump\r\ ceva c\r]i
nu se uit\ la televizor, iar emisiunea lui Morar era oricum
una de divertisment. A[a c\ puterea blogger-ilor, atît de
vestit\ în întreaga lume, s-a aruncat aiurea-n tramvai. Dar
a[a e democratic, s\ te po]i exprima. Tot democratic e s\-]i
folose[ti public ra]iunea [i cunoa[terea. Adic\ s\ tratezi
critic ceea ce se întîmpl\. Nu numai ce se întîmpl\ din direc]ia
opus\, fie ea televiziune (media oficial\) sau reviste de
cultur\. {i cînd zic critic, nu zic a avea orice reac]ie, ci a c\uta
în primul rînd inconsisten]ele [i incoeren]ele logice ale unor
argumente sau acte. Apoi a propune un dialog, nu un
monolog pe care s\-l comenteze ceilal]i posesori de blog.
Prea mult\ nevoie de imagine la cei care se declar\ anti-
consumism cultural, anti-vedetisme [i în general anti. {i
nici o linie de cod scris\ în direc]ia corect\.

Romanian literature. I’m feeling lucky
Nu pot s\ în]eleg de ce într-o cultur\ cu atît de multe

blog-uri exist\ atît de pu]ine articole de calitate în Wikipedia
local\. De ce se fac atît de pu]ine studii [i editurile&revistele
s`nt atît de pu]in interesate de dezvoltarea online. Nu e
vorba de aceia[i consumatori [i produc\tori de cultur\? De
ce ghettoizarea din cultura român\ e prezent\ [i online?
Cine se ocup\ de text, nu se duce la teatru sau la oper\, [i
nici art\ contemporan\/tradi]ionalist\ nu înghite. Dar, ceea
ce e mai grav, nu î[i joac\, a[a cum trebuie, cartea internetului,
adic\ nu investesc timp [i mijloace în rela]ia cu tehnologia.
{tiu de un singur autor cu blog care a publicat o carte digital\
la o editur\ online recunoscut\ (Eugen Suman, care pe blog
oricum direc]ioneaz\ spre advertising, meseria lui), exist\
o singur\ editur\ specializat\ în ebooks (Liternet), alta care
e [i, [i (Zeta Books, dar pe umanioare), nici un torrent de
literatur\ român\ contemporan\, nici un podcast cu autori
(era o încercare la Marius Ianu[, dar a abandonat-o),
cîteva videopoeme (pe hyper-literatura, dar [i la R\zvan
}upa-n blog-ul lui de poet) [i nimic viral pe Youtube. {i o
singur\ editur\ care te invit\ la citit fragmente din c\r]ile
publicate online (Polirom).

Cu a[a o colec]ie de juc\rii, în care nici reader-e gen Sony
sau Kindle Amazon nu g\se[ti pe pia]\, nici un site web 2.0
al vreunei reviste sau edituri, adic\ cu o dulce plictiseal\
[i gr\mezi de orgolii, cu nici o discu]ie teoretic\ început\
despre ce ar însemna crea]ia într-un mediu digital (aici
îmi recunosc vina, printre al]ii), cu o carte pe an ap\rut\
în domeniu (Corpul îîn iimaginarul vvirtual), f\r\ un departament
la vreo facultate socio-umanist\ dedicat Internetului, nu
cred c\ are rost s\ desen\m m\car o hart\ a web-literaturii.
Nimeni nu scrie înc\ pentru web, cu regulile sale specifice
(lungime de paragraf, reperare cuvinte cheie, navigare,
design, link, capacitatea de editare colectiv-colaborativ\
etc.) [i nu s`ntem prezen]i cu nimic notabil în web-ul
interna]ional (m\car o carte în GoogleBooks  sau un autor
tare pe myspace). {i nici m\car nu exist\ abord\ri serioase,
doar nemul]umiri majore. Ca asta de acum.

tags: blog, hipertext, online, Internet, literatur\, hacktivism,
ra]iune public\
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simona popescu,
autoare Rubik

Efectul de rubik

Romanul Rubik a fost încheiat într-o prim\ variant\
acum doi ani. Atunci l-am cunoscut pe Alexandru Patatics
(la o întîlnire între scriitori [i arti[ti video care avea loc la
Facultatea de Litere). Am vorbit cu el despre o posibil\
variant\ multimedia a romanului nostru (o idee mai veche
de-a mea). Mi se p\rea c\ a[a ceva s-ar potrivi grozav de
bine acestui (hyper) text „ergodic”, rizomatic, modular,
fractalic, scris de 20 de autori. Alexandru s-a ar\tat interesat
[i ne-a pus în leg\tur\ cu studen]ii lui de la Arte, sec]ia
Video. Am descoperit ni[te tineri afini, s-au creat prietenii.
Totu[i,  filmele - cu dou\-trei excep]ii - nu veneau.  Am avut
o întîlnire cu cî]iva dintre ei chiar la Facultatea de Arte.
Ne-au spus atunci c\ nu au aparate, c\ nu pot lucra în orice
condi]ii, c\ totul cost\. Facultatea nu le oferea prea multe.
Le-am sugerat ca, în aceste condi]ii, s\ fac\ o grev\ a
studen]ilor, o manifestare, ca s\ atrag\ aten]ia asupra
faptului obvios c\ nu pot lucra oricum, c\ nu pot lucra! Le-am
dat ideea unei Dogme... larsvonrubik 2005, una care nu-[i
propune s\ ajung\ la simplificare, ci care porne[te chiar de
la simplicitatea mijloacelor (obvioas\!). Le-am propus s-o
redact\m împreun\, dar nu cred c\ au în]eles cît de
serios vorbeam. În a[teptarea clipurilor lor care tot nu
veneau, am hot\rît s\ cump\r o camer\ video, una obi[nuit\,
de „familie”. Ne-am întîlnit, noi autorii, de mai multe ori,
pe grupuri. S-au scris scenarii ad-hoc, s-a filmat, am rîs mult,
am lucrat, am fost apoi ajuta]i la montaj de Eva Pervolovici
(rubikautoare [i student\ la Regie de film), dar [i de
Larisa Sitaru, prietena noastr\ de la Arte (care ne d\duse
deja un film foarte frumos). Din ore întregi de filmare, au
r\mas 50 de clipuri de cîte un minut. Am aflat, tîrziu, c\
varianta multimedia cost\. Mult. Programele, pe care
alte facult\]i de art\ (în orice caz cele care au [i sec]ie de
video) din lume le pun la dispozi]ia studen]ilor, la noi se
l\sau înc\ a[teptate. Un prieten din Fran]a, interesat de
proiect, mi-a spus c\ ar putea s\ ne pun\ în leg\tur\ cu
Facultatea de Arte din Caen. Dar ar fi durat prea mult. În
plus, ar fi trebuit ca unul dintre noi s\ mearg\ acolo. Am
renun]at. Mie îmi pare r\u. Poate, dup\ apari]ia romanului,
s\ continu\m totul pe Internet. Acolo va putea intra - cu
idei, file, fotografii, muzici - cine va voi. Sper ca efectul de
rubik s\ func]ioneze [i dup\ apari]ia c\r]ii.

gruia dragomir,
autor Rubik

300 de pagini [i un DVD

Proiectul Rubik de a scrie un roman colectiv a început
ca o joac\ în care scriam texte, ne pasam personaje, f\ceam
schimb de situa]ii, încercam s\ leg\m capitole care nu aveau
nimic în comun etc. „Joaca” s-a tot extins pîn\ cînd, într-un
fel fericit, ne-a sc\pat de sub control. Ini]ial am fost vreo
10 autori, dar fiecare a mai adus un prieten, a[a c\, pîn\
la urm\, am ajuns 22 sau poate chiar mai mul]i, pentru c\
au mai intrat în roman [i oameni mai pu]in cunoscu]i
mie. Ideea unei variante multimedia ne-a venit dup\ o
întîlnire în cadrul Zilelor Facult\]ii, numit\ Interarte. Aici
am asistat, printre altele, la o proiec]ie de scurt metraje
f\cute de studen]ii de la foto-video. Ni s-a p\rut c\ seam\n\
foarte mult cu romanul nostru - un scurt metraj era ca un
capitol din Rubik. S-a vorbit despre felul în care comunic\
artele între ele, iar noi am vrut s\ comunic\m/s\ ne juc\m,
în felul nostru, cu cei de la arte [i dialogul nostru s\ reprezinte
un CD/DVD pe care textele noastre s\ fie procesate AV.
Adic\ s\ mut\m spa]iul de joac\ de pe hîrtie pe monitor,

un spa]iu în care se poate juca [i cititorul. Am fi vrut ca
pentru fiecare capitol s\ existe un filmule] [i s\ le
adun\m pe toate într-o variant\ multimedia cu o interfa]\
interactiv\. Nu am reu[it s\ adun\m decît 7, lucru care
ne-a f\cut s\ renun]\m la aceast\ idee, dar nu [i la CD/DVD.
Pîn\ la urm\, într-un grup mai restrîns cu mai mult chef
de joac\ (cî]iva studen]i de la foto-video, cî]iva de la Litere),
am realizat o variant\ multimedia (muzic\, poze, filmule]e)
care seam\n\ mai mult cu un making of sau behind the
scenes al romanului, de[i (unii dintre) noi am fi vrut s\ fie
un fel de quest. În orice caz, am reu[it s\ d\m alt\ dimensiune
textului, [i, a[a cum scria cineva într-un capitol: „printr-un
punct f\cut cu pixul pe o coal\ de hîrtie pute]i intra în capul
lui Gabriel Scam\”, acum a[ spune: „printr-un click f\cut
cu mouse-ul pe Drive(D:) pute]i intra în «efectul de Rubik»”.

m`d`lina georgescu,
autoare Rubik

Rubik-ul s-a n\scut din prietenie 

Ne vedeam [i tot puneam facultatea (cum care, de Litere)
la cale cu diverse proiecte - era pe vremea cînd f\ceam
beTonuri (parc\ a[a scriam pe prima pagin\).  A[a am
descoperit-o pe Simona, sau ea pe noi, [i de atunci Simona
a r\mas sufletul Rubik-ului, optimistul proiectului, capul
limpede al romanului.

Romanul, pentru c\ despre el m-ai rugat s\ vorbesc, a
avut din start un personaj clar: ]es\toarea de goblen din
liftul care te duce în L\pt\rie sau la Motoare. {i cum ea nu
ne mai ie[ea din cap, prin întîlnirea spontan\ [i benefic\
cu concepte ca rizom, autofic]iune, care ne luau min]ile
la seminariile minunate ale Simonei, s-a ajuns la ideea unui
roman care s\ aib\ un episod pilot [i din a c\rui poveste,
fiecare s\ selecteze pentru fragmentul lui un am\nunt, o
scen\, rezultînd o nara]iune ale c\rei fire te plimb\, te
întorc, î]i r\stoarn\ scenariul ini]ial. Povestea era [i mai [i
decît în Reconstruction, dar, oricît de bine suna, nou\ ne
cam sc\paser\ firele nara]iunii din gherghef. Fiecare ]inea
prea mult la povestea lui ca s\ o schimbe în sensul unei mai
bune decript\ri a scenariului colectiv... etc. 

Eram deja u[or în impas cu pove[tile care se tot înmul]eau,
cînd Simona i-a adus la o bere la Motoare pe Alexandru
Patatics [i studen]ii lui, interesa]i s\ pun\ pe film pove[tile
noastre. Bucurie mare de ambele p\r]i: lor li se p\rea
interesant, noi vedeam în încercarea lor un fel de clarificare
a romanului nostru, posibilitatea de a-l împ\r]i clar pe
episoade, de a vedea care pove[ti se ]in... [.a.m.d. Urma
ca Rubik s\ fie unul interactiv, s\ aib\ un web page unde

putea fi accesat laolalt\ cu filmule]ele celor de la video, dar
[i filmule]e [i fotografii f\cute de noi, un singur cuvînt
putîndu-te trimite într-o alt\ poveste sau într-un film. Ne
mai gîndeam cum, în cazul tip\ririi lui Rubik, filmule]ele
prietenilor de la foto-video s\ fie incluse pe un DVD, integrat
c\r]ii. Pe cît de ambi]ios era proiectul, pe atît de dificil [i
fermec\tor-haotic, [i pu]ini (care merit\ tot respectul [i
prietenia) au avut r\bdare [i încredere pîn\ în pînzele albe
ale Rubik-ului. Cum eu nu m\ num\r printre ei, e foarte
posibil s\ fi omis, în necuno[tin]\ de cauz\, alte planuri,
strategii ale Rubik-ului mereu în de(re)construc]ie. {i
cum povestea asta e una deschis\, de dragul Rubik-ului,
continua]i voi.

marieva [i anca ionescu,
autoare Rubik

Prin mici re]ele video, 
romanul se leag\ altfel

Cu Rubik ne-am jucat, cei peste 21 de autori de la diverse
facult\]i (Litere, Istorie, Filozofie, Limbi clasice, Politehnic\,
Matematic\-între-timp-Litere) [i de diverse v`rste, cam a[a:
ne-am ales-o ca „muz\“ (sau mai degrab\ ea ne-a ales pe
noi) pe doamna liftier\ de la Teatrul Na]ional care, în drum
spre [i dinspre L\pt\ria lui Enache, st\ pe scaun, apas\
pe butoane [i coase mereu la gherghef; culori, ]es\tur\,
modele, cum s\ co[i, cum s\ scrii, de unde se începe, cum
se continu\ [i cum se termin\ un goblen, de unde se începe,
cum se continu\ [i cum se termin\ un roman, cum începe
o prietenie, cum arat\ un goblen din 21 de puncte de vedere
diferite: la fel [i totu[i altfel!

Ca la telefonul f\r\ fir, curajo[ii au scris primele texte,
au creat primele personaje (în Rubik, personajele reale–noi
[i personajele... personaje se înt`lnesc, nu mai [tii care-i
care, dar cu at`t mai bine),  primele obiecte [i cuvinte...
„chei“; apoi, toate au c\l\torit mai departe, preluate,
deformate, rupte, m`zg\lite [i cusute la loc, colorate altfel,
legate de textul (adic\ de ]es\tura) fiec\ruia, intr`nd...
sau nu în tema lui (calculatoare, web, identit\]i, fotografii,
c\l\torii, filme, cluburi, via]a de c\min, via]a de latinist în
2000 [i jocuri, dragoste, Bucure[ti, str\ini în România [i
români în str\in\tate, înt`mpl\ri, coinciden]e, potriviri [i
multe altele).

Pe parcurs, chiar dac\ „goblenul“ nu era gata, to]i am
început re]eserea, adic\ rescrierea: a[a cum orice scriitor
rescrie, ca s\ [lefuiasc\, dar [i în func]ie de ce mai coseau
ceilal]i. S-au adunat vreo 40 de texte al c\ror model
ini]ial s-a tot schimbat, din mers, odat\ cu noi, cei care
scriam. Ne-am schimbat [i noi culorile, h\l\duind prin
Bucure[ti în c\utare de locuri [i de personaje faine, lucr`nd
pe cont propriu [i în re]ea, fr\m`nt`nd de zor la... cub,
cunosc`nd oameni noi: au intrat în Rubik, între timp, cu
texte sau doar a[a, în vizit\ pe la 314, un coreean, o polonez\,
un armîn, doi americani [i un francez. În plus, am cunoscut
[i o ga[c\ de studen]i de la Arte care ne-au ajutat, pe parcurs,
prin[i în firele noastre, s\ îi ata[\m (coasem) romanului  o
variant\ multimedia, pe CD, cu muzici, filme, poze cu rubici
[i despre Rubik. 

~n Rubik-ul virtual astfel creat, mici fragmente din fiecare
text trimit, ca ni[te link-uri, spre povestea-video a textului
respectiv sau spre alte mici pove[ti legate de el [i de
autor (acolo, în filme, s`ntem pe bune noi, autorii!). Ne-am
g`ndit c\ urm\rit [i a[a, prin mici re]ele video, romanul se
leag\ altfel, cap\t\ [i alte sensuri, e mai... viu. {i, în plus, e
o formul\ original\, un video-roman colectiv, un dublu
experiment!

În final, nu am pus, special, receptorul în furc\: îi a[tept\m
[i pe al]ii la cap\tul firului, cititori sau rubikofili de orice fel!

dd ee ss pp rr ee   pp rr oo ii ee cc tt uu ll   mm uu ll tt ii mm ee dd ii aa   aa ll   rr oo mm aa nn uu ll uu ii   RR uu bb ii kk
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alexandru patatics,
artist vizual, 
coordonator al proiectului multimedia Rubik

Cuvinte vizuale

Am recitit unele dintre cele mai vechi mesaje de pe
lista RubiK, am reintrat `n atmosfera de atunci, din
prim\vara lui 2005... cu `nt`lnirile de la ‘motoare’ `ntre
studen]ii de la foto-video (UNAB) [i cei de la litere. Am
`n]eles c\ proiectul lor literar a fost `nceput cu aproape
doi ani `n urm\ [i atunci am propus colaborarea celor
dou\ grupuri de studen]i, `mpreun\ cu Simona
Popescu, pentru realizarea unui con]inut ‘multimedia’
care s\ `nso]easc\ romanul. 
~n acea ‘atmosfer\’ am scris un mesaj pe lista cu
subiectul ‘cuvinte vizuale’... /cu expresie, `ns\ f\r\
‘sens’... care cred c\ este semnificativ `n aceast\
discu]ie.

Alexandru Patatics // Fri Jun 24, 2005 10:05 pm

// dup\ multe discu]ii pt genul de abordare ‘multi-
media’, urm\toarea chestiune pare a fi fezabil\ din
m.multe puncte de vedere: o variant\ ‘mixt-ilustrativ\’ -
menit\ s\ ‘proceseze audio-vizual’ textul romanului
prin cuvinte sau expresii ‘cheie’. Mai concret, romanul
(obiect) va putea fi `nso]it de un CD-interactiv. (...)
Receptorul va accesa CD-ul, printr-o interfa]\ care va
oferi, al\turi de textele romanului, link-uri la
materialele multi-media, marcate dup\ cuvinte/expresii
cheie...
Diferen]a conceptual\ esen]ial\ este faptul c\ nu se va
‘dubla’ proiectul (romanul) prin realizarea unor
‘filmule]e’ cu un scenariu autonom, ci acestea vor fi
doar mix-uri ilustrative (video-audio-foto etc.) care se
integreaz\; se citesc `mpreun\ cu textul literar! Ele
nu vor avea valoare independent\ ca ‘film’ ci s`nt doar
fragmente, fr`nturi, secven]e de f. scurt\ durat\ (max.
10 sec. - eventual  play-ate `n ‘loop’ – dac\ e necesar).
Imaginile vor fi `n acest fel ‘cuvinte vizuale’- ad\ug`nd
‘expresie’ `ns\ nu ‘sens’...
Studen]ii de la FVPCI care vor lua parte la proiect vor [ti
mai exact ce au de f\cut... [i sper c\ vor fi mai direct
productivi, dec`t `n varianta ‘colaborativ\’ 1+1 (un
autor de text + unul pt ‘filmule] ‘). Astfel, se pot elimina
[i eventualele diferen]e de viziune estetic-concepuale
care ar fi ap\rut cu siguran]\ `n aprecierea textelor [i
transpunerea lor `n discurs vizual.
Dac\ accepta]i aceast\ variant\, autorii textelor vor
trebui s\ defineasc\ acele cuvinte/expresii-cheie
caracteristice pasajului lor, precum [i pe cele care se
leag\ de contextul romanului ca `ntreg.
Acestea vor fi  link-urile pe care se va baza partea
‘multi-media’. 

~n final au fost realizate c`teva filme scurte de c\tre
studen]ii de la arte, sec]ia foto-video care au fost
integrate `n macheta unui DVD de c\tre Larisa Sitar [i
M\d\lina Zaharia (an 4), `mpreun\ cu multe alte
‘filmule]e’ [i secven]e documentare, unele filmate chiar
de Simona Popescu cu echipa rubicilor ‘literari’. 
Realizarea unui DVD p\rea a fi cea mai bun\ solu]ie
]in`nd cont de faptul c\ majoritatea materialelor erau
secven]e video.
Este adev\rat c\ viziunea ‘ideal\’ pentru un con]inut
‘multimedia’ ar fi fost diferit\ dac\ s-ar fi reu[it o

colaborare direct\, `n echip\, chiar de la `nceputul
proiectului, prin realizarea `n paralel a materialelor
vizuale [i textelor, [i probabil acest lucru ar fi dus la un
material digital mult mai bogat din p.d.v. interactiv. ~n
acest caz, `ns\, un CD-rom sau un flash ar fi putut rula
doar de pe un PC, eventual cu conectare la net, lucru
care, de[i `n prezent este comun chiar [i `n România,
totu[i ar fi limitat pu]in aria de receptare `n r`ndul
cititorilor tradi]ionali ‘de carte’.
Pe de alt\ parte, varianta ‘scris\’ a RubiK-ului, cel pu]in
`n momentul `n care am luat eu contact cu el, p\rea a se
fi finalizat deja... [i, `n acest caz, o asemenea abordare
nu mai avea resursele necesare de a ‘repune totul `n
discu]ie’ pentru eleborarea, `n paralel, a unui con]inut
digital `ntre]esut. ~ns\[i echipa ‘literar\’ care a ini]iat
proiectul, pe un parcurs at`t de lung `n timp, a suferit
fluctua]ii inerente, fapt pe care nu-l privesc neap\rat
sub un aspect negativ, ci mai mult ca o consecin]\
fireasc\ a demersului ‘RubiK’. E ceva care a adus o
anumit\ nuan]\ specific\ `n abordarea stilistic\. 
{i dac\ privim din nou spre list\, dinspre cel\lalt cap\t
al ei, cel al mesajelor recente, `l reg\sim pe Ovidiu... - 

Ovidiu Pop // Mon Dec 3, 2007 7:45 pm 

// pentru cei care se `ntreab\ cine o fi tipul \sta... s`nt
ovidiu, oare m\ mai ]ine]i minte? blond, relativ `nalt,
relativ `ncr`ncenat. am frecventat 314-le [i, pentru
rubik, am scris un text despre ni[te alcoolici care merg
la mare. 

m\ bucur s\ aud c\ rubikul e gata. Dac\ a durat patru
ani... - chiar au trecut patru ani de atunci? - trebuie c\
`ntre timp merge `n picioare [i vorbe[te. eu, din p\cate,
i-am cam pierdut urma cam dup\ al doilea an. `n var\
am primit de la cristina foarfa o variant\ intermediar\
`mpreun\ cu filmule]ele. ambele mi-au pl\cut.

acuma c\ textul e `n varianta lui final\, m-ar bucura
dac\ cineva dintre rubice [i rubici mi l-ar trimite. 

sper s\ ne revedem cur`nd... cine [tie, poate `n lapt\rie.

m`d`lina ghi]escu,
actri]\ `n proiectul Rubik, (lung-metraj)

Atelier cu autori, regizor [i actori

Proiectul Rubik mi s-a p\rut interesant prin lucrul de
tip atelier pe care `n Rom<nia nu `l prea g\se[ti. Autorii,
`n general, la noi, s`nt obi[nui]i ca dup\ ce scriu opera
literar\ [i eventual iau [i un premiu, s\ nu-i mai intereseze
montarea sau redarea ei multimedia, `i plaseaz\ cumva
problema regizorului. De cealalt\ parte, actorul rom<n
este obi[nuit s\ primeasc\ un text gata construit pe
care el s\-l joace.

Faptul c\ autorii textelor lucrau `n acela[i timp cu
regizorul [i cu actorii mi se pare un lucru absolut
normal, dar [i nou, a[a cum ar trebui s\ fie p`n\ la definitivarea
produsului, pentru c\, ̀ n acest fel, autorii v\d cum [i dac\
se poate modifica textul pentru varianta montat\ sau
filmat\, [i a[a, `[i pot da seama c\ o oper\ poate s\ fie
briliant din punct de vedere literar dar nu se poate monta
sau filma [i, drept urmare, modific\rile care vin, vin `n
func]ie de regizori, actori sau parteneri de lucru. Mi se pare
un punct foarte bun de echilibru, de a vedea ce este bun

[i ce nu din opera ta pentru a o putea duce la des\vâr[ire.
Din cel\lalt punct de vedere, al actorului, po]i experimenta

cum este s\ te implici cu totul ̀ n textul [i situa]ia respectiv\
pentru a da credibilitate unui personaj de estetic\ literar\,
s\ vezi unde po]i l\sa de la tine, `ncerc`nd s\ nu fie u[or,
s\ `ncerci s\ colaborezi cu c`t mai mul]i oameni `n
acela[i timp, discut`nd textul [i situa]iile cu autorii, cu
regizorul, cu partenerii de lucru, `n ideea de a se ajunge
la forma cea mai bun\ pentru redare.

eva pervolovici,
autoare Rubik [i artist vizual

Autorii [i personajele rubice

Mi-a luat ceva timp p`n\ s\ m\ apuc s\ scriu despre
experien]a mea rubic\ [i nici acum, dup\ ce am început,
tot nu [tiu la care dintre fa]etele cubului vreau s\ ajung.
Asta pentru c\ abia intrasem la facultate c`nd m-am al\turat
grupului, [i acum deja s-au terminat, [i grupul, [i facultatea,
ambele mai mult sau mai pu]in, [i am un soi de melancolie
c`nd m\ g`ndesc la toate astea, cu un fel de zîmbet la col]ul
buzelor la o bere rece într-o camer\ rece, în timp ce Mr
Geoffrey se aude prin boxele noi. E greu s\ scrii o pagin\
despre o experien]\ de 4 ani. 

Dar Gruia - Scam\ - Taximetristul - Omul cu Pisicile din
fragmentele video (fie c\ le m`ng`ie, le vorbe[te sau le ]ine
în bra]e) mi-a zis s\ m\ focusez pe varianta multimedia,
a[a c\ probabil asta e direc]ia în care ar trebui s\ m\
îndrept... încet-încet, încerc`nd s\ m\ ab]in s\ nu dansez
în timp ce tastez. Ar trebui s\ dau backspace s\ [terg fraza
asta [i s\ încep s\ scriu ceva pu]in (?) mai serios.  

Eu „m-am ocupat”, „am avut de-a face”, „am t\iat”,
„am editat”, „am gr\it*” ( *termenul arhaic folosit pen-
tru montaj, la începuturile cinematografiei în România)
materialul filmat de Simona, ore întregi de rubici rubiciz`n-
du-se. V\z`nd, rev\z`nd [i întorc`nd pe toate p\r]ile aceast\
materie prim\ de film, am început s\ identific din ce în
ce mai mult personajele romanului cu autorii [i cu personajele
de film. Par a fi aceia[i, [i totu[i nu s`nt, se observ\ diferen]e
de nuan]\, fiecare aduce ceva nou despre eul s\u:

- de exemplu, Dominika Personajul de Roman, în drum
spre Vama Veche, cu umorul ei acid, Dominika Autoarea,
cu accentul dr\g\la[ [i Dominika Personajul de Film, un
caracter spumos [i foarte pl\cut de editat, cu un z`mbet

care se întinde pe tot ecranul; c`nd o editezi pe Dominika
Personajul de Film nu sim]i nevoia s\ tai prea mult [i s\
lipe[ti buc\]i diferite - un  cadru lung, cu ea vorbind despre
viermi care explodeaz\, nu mai are nevoie de alte interven]ii;

- sau Ana Personajul de Roman, o Ana misterioas\,
adult-copil, c\utat\ obsesiv, pasional, Ana Autoare a
personajului Ana, o Ana jovial\ [i prietenoas\, [i Ana
Personajul de Film, cromatic\, stylish, cu m\nu[i negre
[i pronun]`nd cuvinte de neîn]eles;

- sau Simona, care împlete[te firele ca Personaj de
Roman, care ne-a adunat pe to]i ca Autoare, care se fere[te
mereu de camera de filmat [i se las\ privit\ doar în oglind\,
reflect`ndu-se în spatele camerei, ca Personaj de Film,  care
este [i Autoare de Film [i-i observ\ pe to]i ceilal]i.

Mai s`nt [i personaje care s`nt doar personaje sau autori
care s`nt doar personaje de film sau doar personaje de
roman:

- de exemplu, Liftiera Personaj de Roman, un personaj
complex [i destul de dark, Liftiera Personaj de Film, m`ndr\
de goblenurile ei [i bucuroas\ de a fi „în lumina reflectoarelor”;

- sau Danda, Personajul de Film care se joac\ în parcul
pustiu scriind Rubik;

- sau aurolacul, Personajul de Film, care compune
versuri rap pe tema Rubik-ului;

- sau Japonezul, doar Personaj de Roman [i Autor de
personaj de roman...

... [i lista poate continua, o list\ foarte-foarte lung\
despre toate aceste personaje [i autori dintre care fac [i
eu parte, dar m\ opresc aici pentru c\ muzica/berea/pagina/ziua/
se apropie de sf`r[it.

{i oricum, dac\ vre]i s\ [ti]i mai multe despre autori
[i personaje, cum se spune în strategiile de marketing,
citi]i cartea, vede]i filmele...
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(...)
Ne-am bucurat cu to]ii atunci c`nd m-am prezentat la

convocare cu o vaz\, m\ricic\ [i ur`t\, pe care Otilia o primise
de la banc\. Era, de fapt, un soi de bibelou dintr-\la,
inutil, pentru integritatea c\ruia s`nt apostrofa]i copiii
neast`mp\ra]i. O limb\ de sticl\ incolor\, sf`r[ind triumf\tor
într-un guguloi perfect sferic. M`ndre]ea asta de bil\ a
fost vopsit\ de nevast\-mea - am tras de ea o dup\-amiaz\
întreag\ ca s\ fac\ asta - cu un acrilic bronzuliu. A
decorat-o apoi cu hexagoane [i pentagoane. Ca pe o minge
veritabil\. Aveam un trofeu! Eram convins c\, de-acum
înainte, luptele care se vor da pe taste vor zg`nd\ri [i mai
mult orgoliile [i ambi]iile personale. A[a a [i fost. Eram în
stare de orice ca s\ putem pleca cu cupa acas\. Pentru c\
cine lua campionatul, devenea de]in\torul acesteia. P`n\
la noua întrunire.

Nu [tiu ce produse a cump\rat Oct\velu, [i de unde, dar
a primit un cadou din partea magazinului. O replic\ gonflabil\
a trofeului cu care este r\spl\tit\ c`[tig\toarea Ligii Campionilor.
O chestie imens\, argintie, pe care o mai po]i vedea, c`nd
[i c`nd, pe stadioanele din Europa. Agitat\ în aer, ca imbold
pentru ob]inerea victoriei.

S-a prezentat cu ea la firm\ [i a propus în plenul Federa]iei
ca ea s\ reprezinte r\splata pentru c`[tigarea cupelor. S-a
trecut la vot [i, în unanimitate, am acceptat propunerea lui.
Aveam, a[adar, un trofeu pentru campion, unul pentru
de]in\torul cupei [i, în plus, se n\[tea firesc un alt prilej
de expunere a masculinit\]ii noastre dominante, supercupa,
adic\ meciul care avea s\ îi opun\ pe c`[tig\torii celor dou\
competi]ii ale sezonului.

{i cu chestia asta gonflabil\ se putea pleca acas\. {i
ar\ta ca o salat\ ofilit\, ca o ]`]\ de bab\, fle[c\it\ [i f\r\
identitate, pentru c\ a avut un defect înc\ de c`nd a adus-o
Octavu. R\sufla pe undeva.

Au fost zile memorabile, atunci c`nd Grasu pleca cu cupele
acas\ - semn c\ reu[ise eventul -, pentru a i le prezenta ma-
m\-sii. Le v`ra în saco[a în care î[i c\rase de diminea]\
sendvi[urile. Ne spunea, [i ne cr\c\nam de r`s, cum se holba
lumea din tramvai la el. La m\ciulia aia de bronz care

ie[ea din punga de plastic, cap al unei fiin]e însetate de aer.
La gonflabilitatea aia, imens\, pe care o ]inea la sub]iori,
ca pe un cimpoi tr`mbi]`ndu-i victoriile asupra noastr\.

Am spus c\ aceste trofee au în\sprit luptele de pe teren.
A[a a fost. Ba, mai mult, nu ne mai ajungea timpul fizic,
pentru a juca at`t c`t am fi vrut. A[a c\, încet- încet, am ajuns
s\ ne înt`lnim [i nop]ile. Condi]ia pe care ne-a impus-o
Oct\velu a fost clar\. B\i, b\ie]i, dac\ ne înt`lnim noaptea,
v\ rog s\ fie f\r\ scandal. Îmi sar vecinii în cap. {i-a[a am
probleme, de nu v\ închipui]i, cu administratoru'. C\ vrea
s\ mai îmi pun\ persoane în plus, c\ a v\zut el c\ la mine
vine tot timpul lume. A[a c\ ne înt`lnim, da' f\r\ r\cnete.
Auzi, Grasule, c\ tu zbieri ca un apucat!

Înt l̀nirile astea nocturne ne-au modificat pu]in standardele
de via]\. În primul r`nd, nevast\-mea n\scuse. {i, în chip
natural, biologic, m\ dorea c`t mai mult l`ng\ ea. Am avut
nevoie de nervi o]eli]i ca s\ o înduplec, de fiecare dat\, s\
m\ lase s\ plec la convocare. S\ plec la joac\. Mi-am pus de
mai multe ori problema confuziei pe care o creeaz\ aparen]ele.
Adic\, oamenii de pe strad\ v\d un t`n\r înalt, cu ochelari,
cuviincios, grizonat. Unde se poate duce el, la ora zece seara,
cu tramvaiul? Desigur, la serviciu. Asta, dac\ nu cumva
tocmai se întoarce de acolo.

Ei, bine, nu. Nu plecam la serviciu. În fiecare sear\ de
vineri m\ prezentam la convocare. Plecam cu ultimul tramvai
din Rahova, al\turi de to]i borfa[ii - asta ca s\ stau c`t mai
mult acas\ cu fiica [i consoarta -, ca s\ m\ duc [i s\ îmi fac
nervii franjuri, al\turi de b\ie]i. Pentru c\ fotbalul pe calculator
presupune un mare consum nervos. Colosal, a[ zice. Nu
exist\ momente de relaxare, nu exist\ nici o ierarhie înghe]at\
care s\ te ]in\ mereu în fruntea clasamentului. Dac\ se
înt`mpl\ s\ c`[tigi o competi]ie, de-abia dac\ ai timp s\ iei
o gur\ de bere, pentru c\ urmeaz\ alte [i alte trageri la sor]i,
pentru viitoarele înfrunt\ri. Dar, asta este via]a de profesionist.
Chiar mi s-a înt`mplat s\ fiu juc\tor profesionist, a[a c\
vorbesc din propria experien]\. În anul de criz\ de la Muzeul
}\ranului Rom<n, atunci c`nd ajunsesem bibliotecarul
respectivei institu]ii, nu prea aveam nimica de f\cut. {i la
noi, ca [i în alte locuri, lumea era prea obosit\ ca s\ mai
citeasc\. În plus, to]i angaja]ii erau slei]i de conflictul de
munc\, iscat din neputin]a unui director f\r\ vlag\ [i din
ambi]iile carieristice ale unei stupide doamne de fier. A[a
c\ nu am ezitat s\-mi instalez fotbalul pe calculatorul din
birou. Jucam ca nebunul, de diminea]a p`n\ la ora închiderii
bibliotecii, iar pentru asta eram pl\tit de Ministerul Culturii.
Profesionist. N-am mai înt`lnit în via]a mea dec`t un
singur alt juc\tor pl\tit pentru asta. E vorba de Marius, zis
[i Buc\taru, un angajat mai nou de-al lui Oct\vel, care î[i
justific\ o bun\ parte din leaf\ prin faptul c\ este

partener de întrecere cu noi, la aceast\ nou\ Odisee care
se nume[te FIFA 22005, un joc extrem de matur, de complex,
un simulator care a f\cut din legenda FIFA '99 o simpl\
amintire de bunici. Un joc în care terenul este reprezentat
mult mai mare, astfel c\ nu ]i se înt`mpl\ s\ ajungi prea des
la poarta adversarului, un joc care î]i permite s\ faci driblinguri
pe metru p\trat, ap\s`nd cu degetul mic pe shift, o minune
de fotbal.

(...)
A[adar, am început s\ ne înt`lnim [i nop]ile. Asta, dup\

cum spuneam, ne-a schimbat pu]in metabolismul. La înt`lnirile
diurne nu m`ncam dec`t rareori. Chipsuri, semin]e de dovleac,
care las\ urme pe v`rful - pulii era s\ zic - limbii, sau pateu]e
de la Fornetti. Cu telemea. În schimb, beam hectolitri de
bere. Mult\. Dar ne ]ineam pe picioare. Dup\ dou\-trei kile
de bere, fentele cap\tau siguran]\, tacticile deveneau
par[ive [i încifrate, [uturile de la distan]\ erau trase f\r\
ezitare.

Noaptea, îns\, ma]ele nu ne d\deau pace. Am conti-
nuat-o cu berile, dar era clar c\ trebuia s\ b\g\m [i la ghioz-
dan. Nu [tiu cum se face, dar [i lucrul \sta ne-a ie[it de
milioane. Am g\sit o rotiserie, la o sta]ie de tramvai distan]\,
care func]iona în regim de non-stop. Pe la zece, zece jumate
ne str`ngeam cu to]ii la firm\. Demaram apoi, înspre rotiserie,
cu ma[ina lui Octav. Grasu era b\gat în fa]\, pentru c\ trebuia
s\ cump\r\m cantit\]i imense, iar nou\ ne era t`r[al\. Luam
numai cartofi pr\ji]i [i mujdei. V`nz\torii str`mbau din
nas, cic\ ar fi trebuit s\ cump\r\m [i vreo dou\ pulpe de
pui. Oricum, tr\iam pe vremea aia un adev\rat delir financiar,
a[a c\ Oct\velu, în calitatea lui de patron, f\cea mereu oficiile
de gazd\. Nici femeie s\ fi fost [i nu m-a[ fi bucurat de mai
mult\ aten]ie din partea lui. Am b\ut din banii lui Oct\-
vel, de fapt nu din banii, ci din generozitatea care îl
caracterizeaz\, tone întregi de bere. Nu a fost convocare la
firma lui care s\ nu se transforme într-un adev\rat festin
alcoolic. 

Ne întorceam la firm\ [i b\gam fotbal. Din greu. Ne
men]ineam pleoapele deschise cu Red Bull. Cartofii [i
mujdeiul le m`ncam abia la miezul nop]ii. F\ceau \[tia un
mujdei incredibil. Cremos. B\gau în el o]et [i ulei. Îl vindeau
în ni[te caserole de plastic. Fiecare dintre noi devora
dou\ caserole dintr-astea. Pu]ea în firm\, ceva greu de
închipuit. Berea cu usturoiul dau o duhoare de sconcs. Este
o formul\ greu suportabil\. G`ndi]i-v\ c\ dup\ serile astea,
eu m\ teleportam direct în camera bebelu[ei mele. Un t\tic
denaturat, încerc\nat - nu dormeam nici un minut, toat\
noaptea era dedicat\ fotbalului -, duhnind a usturoi [i a
bere, a ciorapi, a transpira]ie, un om cu nervii distru[i,
eventual [i cu c`te o vaz\, sau o juc\rie gonflabil\, în saco[\.

matei florian
Porsche]elul meu drag

De la un punct încolo, în mun]ii Alpi începea s\ ning\.
{oseaua se acoperea cu o pojghi]\ sub]ire de z\pad\,
curbele deveneau al naibii de periculoase, ma[ina derapa
nervoas\, dracu’ s-o ia, se izbea de parapet, d\dea chix
pe pantele abrupte, o lua ca nebuna la vale, 200 de kilometri
la or\, spulbera z\pada, frînele erau varz\, nervii mei la
p\mînt, urlam la ea, îi spuneam s\ se potoleasc\, s\ stea
în mor]ii ei de ma[in\, o rugam apoi frumos: „Porsche]elul
meu drag, ma[inu]a mea scump\”, degeaba, nu asculta
de nimic, f\cea mi[to de mine, de mun]i [i de viraje [i zbura
sigur, elegant [i definitiv într-o rîp\ din care nu mai
ie[ea niciodat\. Cam tot pe atunci obi[nuiam s\ dau cu
tastatura de p\mînt, s\ intru în fibrila]ie, s\ fac urît [i s\
las s\ mi se vad\ oftica. Era destul de nasol, mai ales c\
am ]inut-o a[a un an, un an [i ceva, timp în care visam
curbe [i viraje [i Alpii înz\pezi]i. Am ajuns tîrziu la concluzia
c\ nu e nimic mai sfînt pe lume ca un troleibuz gol la
ceas de sear\. Între timp, am îmb\trînit suficient de
mult încît s\ dau în mintea copiilor: numele meu este
Mucles,  joc World CCup GGoal pe site-ul Miniclip [i cî[tig
de fiecare dat\.

ion manolescu
Un gamer ponderat

M-am apucat de jocuri pe ecran în jurul lui 1980. Eram
la [coala general\ [i taic\-meu tocmai g\sise un televizor
„Sport” alb-negru, o raritate a „Epocii de Aur”. Aparatul
avea dou\ mu[tiucuri de plastic negru, cu cîte o rozet\
în vîrf, pe care, înainte s\ le ]ii în pumn, le conectai la
carcas\ prin ni[te jack-uri cît ]igara bunic\-mii. Învîrteai
rozeta [i, în loc de figura lui Nicolae Ceau[escu, pe ecran

ap\rea un fond negru cu un p\tr\]el mi[c\tor [i dou\
palete de lumin\ alb\. A[a începea Tenis, un joc electronic
care i-ar fi convins pe cei de la Atari s\ se mute în România.

Mai tîrziu, pe vremea cînd indicativele computerelor
se terminau cu 86, iar soft-urile se vindeau la pung\ prin
Amzei, am devenit dependent de fotbal. Jucam nop]ile
FIFA ’’94, înainte ca EA Sports s\-l fi scos pe pia]\.
Deviza momentului: nici o zi f\r\ un turneu final! Pocneam
tastele pîn\ cînd placa video o lua razna, iar prietenii
m\ scoteau cu for]a pe balcon. Zadarnic; nimic nu m\
putea opri din drumul spre titlu. Umblam la set\ri [i chiar
[i apaticul Didi Prodan c\p\ta un [ut ca din tun. A[a am
dus România în finala cu Brazilia, r\cnind „Gol!” pe geam
la 2-1, spre uluirea trec\torilor. 

Prin 2000, am renun]at la jocurile pe calculator. Îmi
mîncau timp [i energie [i ocupau prea mult\ memorie. Pe
atunci, tr\geam în japonezi cu submarinul din Silent HHunt
sau cuceream Stalingradul în Panzer GGeneral III (grafic\
îmbun\t\]it\, cu program de iarn\). Am mai f\cut o încercare
de curînd, cu Chess-ul de la Free Software Foundation
(varianta 2003): m-a b\tut de m-a z\p\cit. Dup\ o jum\tate
de noapte în care mi-am dat seama c\ nu sînt Anatoli
Karpov, am aruncat programul în str\fundurile hard-ului
[i mi-am jurat s\ nu mai pun mîna (sau tasta) pe el.

adrian buz
Jocuri pe PC

L\sînd la o parte ]icneala pe care ]i-o stîrne[te [i tot
mecanismul pervers cu care orice joc te aga]\ [i te ]ine
prizonier, po]i ob]ine unele beneficii turistice, s\ zicem,
care nu pot fi egalate decît de o por]ie de ciuperci sacre.

În Medal oof HHonor, m-am plimbat printr-o p\dure
bavarez\, în care ningea ca dracu'. Senza]ia pe care am
avut-o nu se poate compara cu nimic. Am ajuns într-un
or\[el german [i am scotocit tot felul de cîrciumi
c\utînd o trus\ de s\n\tate. Din nou, senza]ia de transpunere
a fost total\, eram în delir. În Quake 22 am g\sit un fel de
pervaz pe un fel de acoperi[; de-acolo vedeam peste ziduri
un peisaj care sem\na oarecum cu portul din Mangalia
noaptea v\zut dinspre 2 Mai, doar c\ în regim postatomic.
M-a l\sat f\r\ suflare. Cum a[ putea s\ m\ exprim
despre Tomb RRider f\r\ s\ par\ c\ sînt membrul unei secte?
Dac\ voi ajunge vreodat\ în jungla bolivian\, voi [ti pe

unde s\ o apuc; pe acoperi[urile Londrei sper s\ nu ajung
niciodat\, dar dac\ mi se întîmpl\, n-o s\ fie un deranj
prea mare, le cunosc. Metropola american\ din Max PPayne?
Am fost recent la Escorial; am mai trecut pe acolo în Thief.
În Omikrom l-am c\utat pe iluminatul Boz, care împrumut\
figura lui David Bowie, printr-o serie de ora[e cel pu]in
stranii. În Call oof CCthulhu am nimerit în visul malefic al
lui Lovecraft. Am deschis Sniper EElite doar pentru atmosfera
realist\ a ora[elor germane devastate de r\zboi -
muzica ajut\ enorm hipnoza. Nu l-am uitat niciodat\ pe
Duke NNukem, prima mea dragoste.

Am jucat tot ce mi[c\ în teritoriul jocurilor alergat-
c\]\rat-tras-împins. Dar vremurile s-au schimbat.

cezar paul-b`descu
Îmi pl\ceau jocurile de strategie

Acum vreo 4-5 ani, îmi pierdeam destul timp cu jocurile
pe computer, mai ales noaptea. Îmi pl\ceau jocurile de
strategie - [i dou\ dintre cele trei jocuri pe care le-am
terminat sînt din domeniul \sta (Starcraft [i Heroes IIII).
Am mai dus pîn\ la cap\t [i un joc de logic\: Myst. De vreo
cî]iva ani îns\, m-am l\sat de acest sport, pentru c\ am
realizat c\-mi m\nînc\ mult prea mult timp [i c\ nu-mi
aduce, de fapt, nici un beneficiu. Dup\ ce cî[tigam un nivel,
m\ credeam tare - ceea ce era, desigur, o iluzie. Singurul
cî[tig era, cel mult,  c\ f\ceam mu[chi la degetul
ar\t\tor, de la click-urile pe care le d\deam pe mouse. 

florin iaru
Nu am timp s\ fac ce-mi place

Hm, ce s\ v\ spun? Mi-ar pl\cea s\ m\ joc mai mult.
Chiar foarte mult. RPG [i strategie. Nu sînt destul de rapid
pentru [edin]e serioase de shooting. M-am jucat ani de-a
rîndul Starcraft [i Warcraft, TTombRaider [i Age oof EEmpires.
Rar, [i foarte slab, Quake ori Unreal (un dezastru, ce mai!).
Din p\cate, stau s\ scriu (articole, povestiri), îmi cî[tig
existen]a muncind. Nu am timp s\ fac ce-mi place. {i apoi,
pe mac, nu prea sînt jocuri. Cînd îmi pun cîte unul nou,
Cecilia, so]ia mea, încrunt\ o sprîncean\:

– Florine, nu ]i-ai terminat romanul. 
Oftez. A[a e. Nu l-am terminat!

c`lin torsan
OO nneebbuunniiee

- fragmente dintr-o proz\ inedit\ -

Ce jocuri pe calculator 
se joac` scriitorii
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cine trage norii în partea aia
întrebi [i ar\]i cu degetul
v`ntul spun eu
Dumnezeu spune mama ta
tu închizi un ochi
te mai ui]i o dat\ la cer
[i sari repede în bra]ele maic\-tii

* * *
de ce se clatin\ omul acela?
fiindc\ a b\ut prea mult
[i acum picioarele lui s`nt de ap\?

* * *
c`t de mare e marea?
c`t vezi cu ochii
vreau [i eu ochelari
ca s\ v\d o mare [i mai mare

* * *
unde se duc oamenii c`nd mor?
în cer
dar nu-i lovesc avioanele?
nu 
fiindc\ s`nt mai sus de ele
nici rachetele?
nu 
s`nt foarte sus
dar nu-i arde soarele?
s`nt dincolo de soare
dar nu-l deranjez\ pe Dumnezeu?
dac\ au ajuns p`n\ acolo
înseamn\ c\ s`nt cumin]i
a[a cum au fost [i pe p\m`nt

* * *
unde dorm fluturii noaptea?
în flori

dar la mine de ce nu doarme niciunul?
ei nu [tiu c\ s`nt crina
o floare [i eu?

* * *
cum se fac copiii?
cu dragoste
cum cu dragoste?
tati o iube[te pe mami
atunci de ce nu am un milion de fra]i?

* * *
de ce plou\?
fiindc\ norii se scutur\ de ap\
acum de ce nu plou\?
pentru c\ norii s-au scuturat în alt\ parte
[i nu mai au ap\
dar s`nt albi [i plini de z\pad\
de ce nu ninge?

* * *
de ce trebuie s\ dorm?
ca s\ te odihne[ti
nu s`nt obosit\
dar toat\ lumea doarme
dar lumea-i obosit\

* * *
de ce bunicul are p\rul alb?
fiindc\ e b\tr`n
de ce bunica n-are p\rul alb?
pentru c\-i mai t`n\r\
atunci de ce s-a f\cut ea bunic\?

* * *
de ce s`nt ciorile negre?
pentru c\ au m`ncat c\rbuni
c`nd au fost mici

berzele de ce n-au m`ncat?
fiindc\ s-au terminat c\rbunii
[i ele ce-au m`ncat?
z\pad\
[i atunci ce caut\ vara aici?
z\pada de alt\ dat\

* * *
noi de ce nu zbur\m?
o s\ zbur\m c`nd vom merge cu avionul
nu
de ce nu zbur\m a[a
ca p\s\rile?
fiindc\ n-avem aripi
[i de ce n-avem aripi?
pentru c\ oamenii au m`ini
de ce n-avem [i m`ini [i aripi?
pentru c\ nu s`ntem îngeri

* * *
de ce v\ uita]i la televizor?
ca s\ [tim ce se înt`mpl\ în lume
[i ce se înt`mpl\ în lume?

* * *
ce facem cu at`tea c\r]i?
le citim
dar eu nu [tiu s\ citesc
o s\ înve]i
[i c`nd o s\ înv\] s\ citesc
o s\ mai [tiu s\ colorez?

* * *
c`nd 
în biseric\
oamenii î[i fac cruce
crina crede c\ se aplaud\
[i aplaud\ [i ea

(grupaj inedit)



gruia
dragomir 
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o oaz` nea[teptat`

Her life had
come to a stop.
She could never
get back into that
car. And no one
would ever find
her here. So, she
told herself,  it
would be here that
she would die.
Again. She had
died twice before
and was not afraid
of a third death.

- Laureen
Vonnegut

ç
n ultima vreme,
editurile de la
noi au început
s\-i traduc\ pe

americani pe band\
rulant\, mai vechi,
mai noi, mai [ocan]i,
mai clasici,  mai

ecraniza]i, mai necunoscu]i, mai interesan]i, mai neinteresan]i etc. Se întîmpl\ ca
în momentul de fa]\ s\ avem în libr\rii, cînd vine vorba de romane, concomitent

traducerea [i originalul la pre]uri care nu difer\ foarte mult. Un exemplu ar fi C\rture[tiul
de pe Verona unde, în camere [i limbi diferite, îi avem pe: Paul Auster, Jonathan

Franzen, Chuck Palahniuk, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Dave Eggers, Jonathan
Safran Foer, Bret Easton Ellis, Toni Morrison, Kurt Vonnegut, Truman Capote, Hubert

Selby jr., Alice Sebold, Don DeLillo etc., iar în curînd [i Hunter S. Thompson [i Augusten
Burroughs. C\ tot veni vorba de Eggers, undeva pe raftul cu traduceri mai pute]i g\si

antologia McSweeney's de proz\ scurt\, Povestiri iincredibile vol. 1 [i vol. 2 (Nemira) sau,
c\ tot am pomenit de Vonnegut, printre titlurile în limba englez\ am g\sit Oasis, debutul

nepoatei sale, Laureen Vonnegut. Pe lîng\ surpriza pl\cut\ de a da peste un alt fel de
Vonnegut, am avut parte [i de o surpriz\ mai pu]in pl\cut\: pre]ul (70 RON), nejustificat de

mare pentru o carte de dou\ sute [i ceva de pagini. Am reu[it totu[i s\ o citesc în
ceain\rie, în 4 reprize, cu 4 ceaiuri diferite. 

Laureen s-a plimbat mult, a tr\it în Anglia, California, Mexic, Bulgaria, Ungaria, iar în prezent
locuie[te în Bucure[ti, într-o cas\ de pe strada Speran]ei. A regizat cîteva scurt-metraje (Stuff

That BBear!, CCuckoo and Ice CCream, DDon't SSay II „„Love YYou”) [i a mai publicat cîteva proze
scurte, care se g\sesc [i pe site-ul ei (www.vonnegutl.com). Toate aceste aspecte ale vie]ii ei

influen]eaz\ într-o oarecare m\sur\ felul în care este construit romanul Oasis, cu un personaj
principal r\t\citor, o poveste care curge precum un film [i capitole care, scoase din context, nu ar

pierde din coeren]\ [i ar putea trece foarte u[or drept nuvele sau scurt-metraje. 
Romanul începe cu o scen\ aproape cinematic\: de jur împrejur numai nisip, de[ert, iar de nic\ieri

apare o ma[in\, opre[te, [i din ea este aruncat\ o femeie, apoi ma[ina dispare în nori de nisip; femeia
g\se[te sub ea o pereche de ochelari de soare deforma]i, îi ridic\ [i [i-i pune pe nas. Ma[ina se

întoarce, din ea coboar\ un arab care încearc\ s\ o conving\ pe femeie s\ intre înapoi în ma[in\, nu
reu[e[te, îi scoate din geamantan toate hainele [i i le împr\[tie pe jos, pe unele le rupe, îi vars\

con]inutul po[etei, apoi mai încearc\ o dat\ s\ o bage pe femeie în ma[in\, dar se împiedic\ [i cade, este
mu[cat de fa]\ de un [arpe veninos [i moare. Numele femeii este Lili [i afl\m de la ea c\ s-a n\scut în Rusia,

c\ la vîrsta de 12 ani a fost vîndut\ unei anume Madame Mar care, la rîndul ei, dup\ 5 ani, a vîndut-o unui
marocan. Considerînd c\ prin cele dou\ vînz\ri ale sale a murit de dou\ ori, aflat\ în aceast\ situa]ie, înconjurat\

de nisipul, pustietatea [i soarele Saharei, î[i dore[te s\ moar\ pentru a treia oar\, de aceast\ dat\ pe bune. Îns\
tocmai cînd este pe punctul de a se întîmpla acest lucru, deshidratat\ [i ars\ de soare, este salvat\. Se treze[te

într-o oaz\, înconjurat\ de cîteva personaje bizare: un spaniol care caut\ o min\ de argint, un nebun mut care tr\ie[te
în tufi[uri, un berber care vinde c\mile, îns\ face comer] [i cu mine antipersonale, cele dou\ so]ii rivale ale acestuia

[i o emigrant\ algerian\ suspectat\ c\ ar fi spioan\. Captiv\ în acest loc, Lili încearc\ s\ î[i dea seama dac\ cei care nu
au l\sat-o s\ moar\ vor deveni noii ei st\pîni sau prieteni.    

Oasis este, a[a cum s-a mai spus, un fel de [eherezad\ contemporan\, suprarealist\, pres\rat\ pe alocuri cu umor negru;
un roman despre c\utarea unei identit\]i culturale, cu o nara]iune asem\n\toare unei transe, dar care îl [i pune pe cititor

într-o postur\ destul de incomod\, din cauza intrigii care mizeaz\ pe conflictele politice din vestul Saharei, destul de pu]in
cunoscute la noi. 

{i cartea [i autoarea (care, dac\ nu pentru nara]iunea exotic\, cinematografic\ [i feminin\, m\car din cauza genealogiei
sale) vor fi vînate de editurile române[ti pentru o traducere, asta dac\ negocierile nu au [i început deja. Dar a[ vrea s\ sper c\, în

acest caz, diferen]a de pre] dintre traducere [i original va fi mai mare.

Gruia DDragomir, 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 Dr. GGonzo în aLtitudini [i scrie constant pe  site-ul Metropotam. 

Laureen Vonnegut, Oasis,
Counterpoint, 2006.

Laureen VVonnegut

36 de ore `ntr-un autocar plin cu c`ini. Pare un `nceput bun pentru una dintre
povestirile din B`ntui]ii pe care Palahniuk s-o fi l\sat pentru B-sides. ~n care
c`inii s`nt dresa]i de un maniac fan al filmului Speed ca s\-l ucid\ pe [ofer dac\
`ncetine[te sub 80 km/h. Frederic Brown ar fi scris un text `n care c`inii ar fi o

specie extraterestr\ care arat\ ca golden retriever-ii, se deplaseaz\ prin spa]iu `n nave care
seam\n\ neverosimil cu un autobuz p\m`ntean din anii ’60, cu ferestre mici [i alungite [i l-au r\pit
pe narator pentru a-l supune unor teste de inteligen]\. ~n cazul meu, cele 36 de ore de
c\l\torie au acoperit distan]a dintre Bucure[ti [i Amsterdam, unde se desf\[ura campionatul
mondial de dresur\ de c`ini. Colegii mei de autocar formau reprezentativa Rom<niei, alc\tuit\
din pudeli, dalma]ieni, foxterieri, un Cane Corso, doi tekeli ur`]i [i st\p`nii lor. Mi se oferise ocazia
s\ c\l\toresc gratis p`n\ `n cel mai libertin ora[ al Europei [i nu aveam de g`nd s\ o ratez.
Marea majoritate a banchetelor fuseser\ `nlocuite de cu[ti metalice. Am ob]inut un loc
`ngust, care `mi transforma genunchii `n gemeni siamezi [i m-am hr\nit tot drumul cu
produse de la Gregory’s. ~n 2001 p\reau mai bune. Mirosurile puternice, p\rul [i l\tr\turile
demente mi-au delectat sim]urile `n timpul c\l\toriei.  Din fericire, ma[ina oprea des pentru
plimb\rile animalelor, pipilic\ [i c\cu]\. C`nd am intrat `n Amsterdam, le-am l\trat bye-bye
tovar\[ilor de drum, bipezi [i patrupezi. Am g\sit un hostel `n cartierul ro[u, al c\rui nume,
„The Last Waterhole”, i se potrivea foarte bine. Era o bomb\. Am pl\tit pentru o noapte [i,
c`nd recep]ionerul mi-a v\zut pa[aportul, mi-a spus c\ s`nt primul rom<n care i-a c\lcat pragul.
A pus pe tejghea un caiet cu regulile locului [i, ar\t`ndu-[i dantura [tirb\, m-a rugat s\ le
traduc [i `n limba rom<n\. Am fost tentat s\ inserez [i ni[te propozi]ii absurde, dar m-am
ab]inut. Ca recompens\, mi-a oferit o bere, pe care am b\ut-o cu satisfac]ia unui zugrav ajuns
la sf`r[itul zilei de lucru. Plin de energie, dup\ un du[ care alungase duhorile canine, am
pornit s\ colind zona, holb`ndu-m\ cu g`nduri necurate la femeile de toate rasele din vitrine,
socotind c\ `mi permit o jum\tate de or\ `ntr-o c\m\ru]\ cu pere]i ro[ii. Ca s\-mi fac
curaj, am fumat un joint, cump\rat din automatul hostelului, de unde se mai puteau
achizi]iona l\c\]ele [i prezervative. Fumatul, ca [i alcoolul, s`nt activit\]i sociale. Eram
`n Amsterdam, ̀ nconjurat de toate tenta]iile posibile, dar nu aveam cu cine s\-mi ̀ mp\rt\[esc
experien]ele. Iar pe moment, faptul c\ avem s\ scriu c`ndva despre ziua respectiv\, nu
m\ f\cea s\ m\ simt mai bine. C`teva ore mai t`rziu, nesigur pe picioare [i pe rostul vie]ii
`n general, abia am nimerit dormitorul din „The Last Waterhole” unde m\ a[tepta
primitorul pat suprapus `n care m-am c\]\rat cu greutate. Mi se p\rea c\ stau pe o
b`rn\ foarte `ngust\ [i, dac\ fac vreo mi[care gre[it\, m\ voi pr\bu[i `n h\u. A[a c\
mi-am `ncle[tat m`inile de margini [i mi-am petrecut noaptea b`ntuit de angoase [i
viziuni borroughsiene. Diminea]\ am realizat c\ totu[i adormisem, altfel nu ar fi
fost posibil ca cineva s\-mi taie [nururile portofelului pe care `l purtam la g`t. Al]i
16 oameni fuseser\ jefui]i, dar eram printre pu]inii care `[i ]ineau banii cash.
Disp\ruse [i pa[aportul. L-am g\sit `n alt dormitor, `n bagajul unei americance.
Mai aveam 5 euro `n buzunarul de la blugi [i un bilet de tramvai. Am traversat
ora[ul p`n\ ̀ n uria[ul complex unde se desf\[ura campionatul mondial [i unde
mi-am reg\sit colegii de drum. Vreo doi-trei c`ini luaser\ premii [i st\p`nii
lor d\deau din coad\. Am recuperat 50 de euro [i m-am `ntors `n cartierul
viciilor. Mi-au ajuns pentru o noapte de cazare la un alt hostel, o intrare la
madame Tussaud unde m-am fotografiat cu statuia lui Arnold, ni[te felii
de pizza, o sticl\ de Dr. Pepper [i un bilet de film la unul dintre cinematografele
porno. Am rezistat cam 20 de minute, ascult`nd icnetele celor care se
masturbau. Am ie[it `n noaptea plin\ de sunet [i culoare, dorindu-mi,
ca `ntotdeauna, s\ fiu `n alt\ parte. M-am uitat cu jind la vitrinele
din sectorul asiatic, le-am f\cut cu m`na fetelor [i, `nghi]ind `n sec,
m-am dus la culcare. ~n diminea]a urm\toare, un tip mi-a cerut ni[te
bani spun`ndu-mi c\ tocmai a fost jefuit. L-am b\tut pe um\r cu
`n]elegere, „sorry, pal”, [i am trecut mai departe. Drumul de
`ntoarcere a durat tot 36 de ore. Cu excep]ia faptului c\ exemplarul
de Cane Corso a mu[cat-o de obraz pe o ziarist\ de la
revista C`inele MMeu, nu s-a mai `nt`mplat nimic deosebit.
Autocarul a continuat s\ mearg\ pentru c\, dac\ am fi
chemat Salvarea, conform legilor olandeze, ar fi
trebuit ca animalul s\ fie eutanasiat. {i nu po]i s\ otr\ve[ti
un proasp\t vicecampion mondial. Dac\ a[ fi fost
Coelho a[ fi socotit c\ tocmai avusesem o c\l\torie
ini]iatic\. Eu am descoperit c\ duc o via]\ mult
prea interesant\ pentru a mai scrie literatur\
fantastic\.

Jean-LLorin SSterian, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor
[i scenarist. A publicat volumele Baltazar [[i hhazardul
(1995), Scriitorul aa iie[it lla vvîn\toare (2000), Postume
(2002) [i Lorgean (2007). A regizat scurtmetrajul
Principiul DDragostei CComunicante, un documentar
despre homosexualitatea din România, [i un
mockumentary despre propria sa forma]ie,
Grupul Sanitar, intitulat Lec]ia dde PPlayback.
Masterand `n antropologie, editorialist
24Fun, pieton convins.

lorgean travel

Fear and Dogstink 
in Amsterdam
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Ana CChiri]oiu:: A[ începe cu contextul vizitei dumneavoastr\ aici - crede]i c\ e important
ca cititorii s\ v\ cunoasc\ sau conteaz\ s\-i cunoa[te]i dumneavoastr\ pe ei?

Philippe CClaudel: Cred c\ fiecare este de neîn]eles pentru cel\lalt. Cînd scriem, sîntem
singuri, apoi cartea c\l\tore[te, întîlne[te oameni, iar în actul lecturii se petrece ceva
incredibil: se întîlnesc dou\ persoane care nu s-au v\zut niciodat\, care se afl\ la
distan]\ una de cealalt\, iar uneori se întîmpl\ chiar ca una dintre ele s\ fie moart\ de mai
bine de un secol, [i totu[i ceva se petrece. A[adar, în lectura unei c\r]i e ceva magic. Iar
pentru un autor este o bucurie nea[teptat\ s\ [tie c\ volumul s\u c\l\tore[te [i c\ a întîlnit
deja oameni, în Fran]a sau în România, în China sau în Statele Unite. În general, vie]ile
noastre, dorin]ele, culturile nu se vor înt`lni niciodat\. Apoi, cînd faci un turneu, precum
acesta, ast\zi, în România, întîlne[ti cititori [i, brusc, întîlnirea devine real\. E important
s\ creezi leg\turi, fie prin c\r]i, fie prin alte lucruri. 

A.C.:: Aprecia]i mai degrab\  feedback-ul cititorilor decît pe cel venit de la recenzen]i
sau critici?

P.C.: Nu m\ intereseaz\ deloc ce scriu criticii. Nu citesc niciodat\ criticii profesioni[ti
din Fran]a. Dimpotriv\, sînt adesea pl\cut surprins s\ primesc scrisori de la cititori care
`mi scriu c\ le-a pl\cut cutare sau cutare carte; dar nici acestui lucru încerc s\ nu-i acord
prea mult\ importan]\. {i asta pentru c\ nu vreau ca scriitura s\-mi fie influen]at\ de
reac]iile cititorilor sau ale criticilor. Pentru mine, e important s\ scriu f\r\ s\ m\ gîndesc
deloc la cititori [i s\ p\strez un soi de energie interioar\ care s\ nu fie influen]at\ de ei.

A.C.:: Atunci, nu conteaz\, de pild\, dac\ primi]i un premiu?
P.C.: Nu prea conteaz\. Îmi face pl\cere, dar nu pentru asta scriu, ca s\ primesc

premii [i medalii. De altfel, guvernul francez a vrut s\-mi dea o medalie, „Cavaler al artelor
[i al litererelor” sau a[a ceva, pe care am refuzat-o. Aceste lucruri nu m\ intereseaz\. Cît
despre premii - sînt foarte mul]umit c\ am primit Goncourt-ul liceenilor, fiindc\ e un
premiu foarte sincer, onest, pur, acordat de tineri; dar celelalte premii, Goncourt-ul,
Renaudot, sînt premii care sînt în primul rînd necinstite. 

A.C.:: Într-un interviu pentru revista Lire spunea]i c\ scrie]i „cu onestitate”. Dar,
avînd în vedere c\ nu scrie]i despre dumneavoastr\, în ce rezid\ onestitatea scriitorului
de fic]iune? 

P.C.: Sinceritatea, onestitatea sînt atitudini esen]iale pentru un scriitor. Po]i fi sincer
chiar [i atunci c`nd inventezi. Onestitatea e o atitudine fa]\ de scriitur\. Nu scriu pentru
a avea cît mai mul]i cititori, sau pentru c\ un anume subiect e de actualitate, sau pentru
a-i încînta pe critici. Scriu pentru c\ în\untrul meu exist\ ni[te for]e care, la un moment
dat, trebuie s\ ias\ afar\. {i încerc s\ o fac cu cea mai mare onestitate, cu o voce foarte
sincer\, spunînd lucrurile a[a cum le v\d eu, f\r\ a m\ preocupa de ceea ce ar putea s\
plac\ sau nu celor ce m\ citesc. E o for]\ în mine care cere s\ ias\, iar sinceritatea înseamn\
s\ respect aceast\ for]\.

A.C.:: A]i ales, de asemenea, o scriitur\ „onest\”, f\r\ jocuri sau experimente tehnice,
[i pleda]i pentru pl\cerea lecturii [i pl\cerea de a scrie. V\ sim]i]i mai apropiat de
tradi]ia literar\ modernist\?

P.C.: E sarcina criticilor s\ spun\ asta, în cele din urm\, s\ aleag\ în ce „cazier”
a[eaz\ individul. Pe mine m\ intereseaz\ s\ povestesc. Mai presus, m\ intereseaz\ romanul,
iar pentru mine romanul înseamn\ povestire, f\r\ a plictisi cititorul, [i, în acela[i timp,
încerc s\ fac romane „populare”, care sînt, adic\, susceptibile s\ plac\ multor oameni,
iar în aceste romane populare, încerc s\ ridic întreb\ri fundamentale, legate de umanitate,
de societatea noastr\, de individualitatea noastr\ - f\r\ s\ fiu prea intelectual, dar
încerc s\ fac loc mai multor straturi în romane, ca ele s\ poat\ fi citite, de unii, ca
romane poli]iste, iar de al]ii ca romane metafizice; de unii, ca romane istorice, de al]ii, ca
romane de dragoste. Îmi place s\ existe mai multe linii. Dincolo de asta, dac\ ce scriu e

modern sau clasic - je m’en fous!
A.C.:: Criticii au vorbit de un anumit „umanism” în leg\tur\ cu scrisul dumneavoastr\.

Acest umanism se traduce [i într-o atitudine social\ sau politic\?
P.C.: M\ exprim social [i politic prin romanele pe care le scriu. Din momentul în care

public ceva, devin public - a publica înseamn\ a face public. Adic\ a avea o atitudine
public\. Nu am talentul sau capacitatea de a m\ implica politic; nu asta e meseria mea.
Dimpotriv\, eu încerc, prin mijloacele proprii, s\ transmit un mesaj umanist, prin care
oamenii s\ se gîndeasc\ la ceea ce sînt, la cel\lalt. Iar atitudinea mea social\ [i politic\,
angajamentul meu, se g\se[te în literatur\. Se manifest\ [i în lucruri care nu ]in de literatur\,
dar nu acestea conteaz\, acestea nu sînt publice. Nu vreau s\-mi folosesc celebritatea
pentru a realiza ceva anume, felul în care ac]ioneaz\ scriiitura mea e mai discret.

A.C.:: Cum a]i descrie scena literar\ din Fran]a? Pute]i s\-mi spune]i trei calit\]i [i trei
defecte ale sistemului literar francez?

P.C.: E greu de r\spuns, pentru c\ literatura francez\ e extrem de variat\. Ce e important
în Fran]a e c\ exist\ un num\r de edituri foarte importante - mici, mijlocii sau mari - care
public\ lucruri foarte diferite. A[a c\ atît scriitorul, cît [i cititorii au de ales dintr-o varietate
foarte mare. A doua calitate ar fi c\ la noi, ca [i aici, cred, se traduce foarte mult\ literatur\
str\in\. Ceea ce e, iar\[i, foarte important. În Fran]a exist\ foarte mult\ literatur\ care
vine din alte ]\ri. În Statele Unite, de exemplu, aproape c\ nu se traduce deloc literatur\
str\in\ - în produc]ia lor, traducerile ocup\ mai pu]in de doi la sut\. Adic\ americanii se
citesc între ei, citesc americani, nu citesc români, francezi, italieni, norvegieni sau sud-
africani, ceea ce, pentru deschiderea spiritului... Al treilea lucru bun de spus despre Fran]a
este c\ aici înc\ se cite[te, obiceiurile de a citi se schimb\, cei tineri nu citesc un singur
autor, merg de la un autor la altul. Acesta ar fi al treilea avantaj, existen]a cititorilor.
Între inconveniente - mi se pare c\ sînt prea scumpe c\r]ile. Cred c\ [i în România. Chiar
dac\ în Fran]a nivelul de via]\ e mai ridicat, exist\ oameni care nu î[i permit o carte care
cost\ 35 de euro. Chiar [i c\r]ile de buzunar sînt scumpe. Al doilea inconvenient este
munca criticilor literari, care are o influen]\ negativ\. Critica literar\ din Fran]a e de proast\
calitate - nu exist\, nu conteaz\. M\ întreb dac\ critica din alte ]\ri e mai bun\, dar
criticii francezi sînt foarte preten]io[i, scriu prost, nu sînt serio[i. Apoi, al treilea punct
negativ sînt premiile literare. Eu le-a[ desfiin]a. Sînt prea multe. Dou\-trei mii de premii
literare pe an. Exist\ [i o lips\ de onestitate ridicol\ - e o ]ar\ bolnav\ de premii. Dac\ scrii
o carte, po]i fi sigur c\ iei un premiu în Fran]a. 

A.C.:: Se poate tr\i din scris în Fran]a? Dumneavoastr\ tr\i]i din scris?
P.C.: Eu nu mi-am propus asta niciodat\. A[ putea, fiindc\ am avut norocul s\ scot c\r]i

de succes, deci a[ putea tr\i a[a cî]iva ani, dar succesul nu dureaz\ pîn\ la sfîr[itul vie]ii.
Oamenii care tr\iesc din scris sînt foarte pu]ini. Depinde [i de cum vrei s\ tr\ie[ti. Am
colegi care au f\cut pariul de a tr\i din scris, dar tr\iesc în condi]ii mizere. Eu prefer s\
am [i o ocupa]ie colateral\, ca s\ fiu liber. S\ scriu scenarii sau s\ predau.

A.C.:: Avînd aceste activit\]i colaterale, v\ pute]i numi un scriitor de profesie? Sau
scrisul e doar un fel de  hobby?

P.C.: Scrisul e o atitudine, un mod de a fi în lume. Nu e o meserie sau o munc\, de
fapt cred c\ este groaznic s\ consideri scrisul o munc\. A fi scenarist e o meserie, de
pild\. Eu scriu cînd am chef s\ scriu, nu m\ for]ez, pe cînd la un scenariu - m\ a[ez la
mas\ diminea]a [i-l scriu. E altceva. Dar scrisul e o atitudine [i o necesitate. O nevoie
profund\.

Interviu realizat de Ana Chiri]oiu
Traducere din limba francez\ de 

Ana Chiri]oiu [i Oana Zamfirache
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„Dac` ce scriu e modern sau clasic? 
Je mÕen fous! ”

pphhiilliippppee ccllaauuddeell:: a sfîr[itul lunii noiembrie,
exact dup` tîrgul
Gaudeamus, ca [i cînd s-ar
fi ferit de evenimente de
mare amploare, a venit în
România scriitorul francez
Philippe Claudel. În
Bucure[ti a avut dou`
întîlniri cu cititorii - la
C`rture[ti a r`spuns
întreb`rilor publicului, iar
în cafeneaua Lucky 13 a
citit fragmente din ultimul

s`u roman, Relatarea llui BBrodeck, în curs de
apari]ie în colec]ia „Biblioteca Polirom”, în
traducerea lui Claudiu Komartin. În aceea[i
traducere [i în aceea[i colec]ie i-a mai ap`rut
în române[te, tot în acest an, [i romanul
Suflete ccenu[ii (ecranizat în 2005, dup`
scenariul autorului). 
Autor a 12 c`r]i de fic]iune [i laureat al
premiilor Goncourt - anul acesta, Prix
Goncourt des lycéens, pentru Relatarea llui
Brodeck - [i Renaudot, Claudel nu se îmbat`
cu gloria [i nici nu-[i pierde interesul
necondi]ionat pentru scris. E critic la adresa
sistemului literar – cu toate c` [tie s`-i
recunoasc` [i meritele - iar fa]` de literatur`
are un statement puternic, subiectiv [i
consecvent, pe care îl aplic în ceea ce scrie.
Adept al fic]iunii cu nara]iune [i personaje,
prin care urm`re[te îns` idei, nu doar
anecdote [i întîmpl`ri, Claudel e inventiv în
scris, dar [i mig`los, [i are un crez aproape
clasic al povestirii. Romanul Suflete ccenu[ii
curge f`r` învolbur`ri experimentale, spune
suficient cît s` te ]in` în priz`, dar î]i cere [i
r`bdarea de a explora povestirea. Portretele
minu]ioase, firul narativ poli]ist (care vine
\ntr-un contrast pl`cut cu lentoarea pove[tii),
descrierile plastice de locuri, [i naratorul care
nu face nici un compromis pun în scen` un
grup uman c`ruia îi putem urm`ri în detaliu
umanitatea. (A.C.)

L

Philippe Claudel, Suflete ccenu[ii, traducere de Claudiu Komartin, Editura Polirom, 2007.
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SORANA MMUNTEANU, Assistant curator, H’art GGallery

Galeria H’art e foarte pop (pop de... Popescu) [i, la cei cinci ani[ori ai ei, este una dintre
veteranele pie]ei de art\ bucure[tene. Este o galerie mereu în avangard\, care promoveaz\
arti[ti tineri [i proiecte care mai de care mai inedite, de la coconii lui Gorzo, care [i-au f\cut
apari]ia pe zidurile din Bucure[ti în 2003, pîn\ la fîntînile colorate sau bulinele albastre
produse de Daniel Gontz în 2007, de la expozi]ia FAQ aabout SSteve tthe GGreat [i Stiff llife din
2004 pîn\ la recenta H’artcore deschis\ la Cluj. ~ns\, ca orice galerie serioas\, H’art a
participat [i la tîrguri interna]ionale de art\ unde s-a bucurat de un real succes. Începînd
cu 2005 a fost selec]ionat\ la ArteFiera Bologna, în 2006 la VienaFair, urmînd ca, în
2008, s\ participe la Volta BBasel. Au fost supuse aten]iei colec]ionarilor lucr\ri ale lui Nanc\,
Gorzo, Gili Mocanu, Gontz, Marius Bercea. În ordinea numerelor de pe tricou, echipa H’art
este compus\ din Ana B\nic\, Gili, Gorzo, Suciu, Nanc\, Bercea, Ciulache, Gontz [i
C\t\lin Burcea [i coordonat\ (atît cît se las\ coordonat\) de Dan Popescu. 

Dup\ proiectele dezvoltate împreun\ cu grupul Rostopasca [i o scurt\ perioad\ erotico-
pornografic\, Gorzo a demarat un proiect cvasi-biografic. Astfel, [i-a pictat fo[tii cons\teni
în diverse ipostaze [i pe diverse suporturi – pînz\, lemn, tabl\ – [i i-a expus în tot felul de
locuri, de la MNAC (Salve ffiat RRomuli NNepos, 2006, curator Liviana Dan) la str\zile din
Bucure[ti (Str. Banului), Sibiu sau Duisburg (în cadrul Documenta 22007) [i în fabrica din
Luxemburg (Kulturfabrik). Tot în 2007, [i împreun\ cu Gili Mocanu, a participat la o
impresionant\ dubl\-personal\, Don’t CComplicate tthe SSleeping BBaroque (curator Liviana
Dan), la Kunstraun NO, Viena, Austria.

Lucr\rile lui Gili MMocanu sînt produse post-conceptuale în care ideea impune o anumit\
reduc]ie a formei. El încearc\ s\ surprind\ „cele mai generale” caracteristici ale obiectelor,
pentru a  reprezenta conceptul din spatele posibilelor forme specifice. E ca la logic\.
Peisajele sînt redate în alb [i negru, desenele sînt sintetice, iar pictura ajunge de multe ori
s\ arate a desen tehnic sau, dimpotriv\, a gestualism fervent. Cu lan]uri ([i e mult prea
complicat de explicat aici de ce cu lan]uri), Gili [tie s\ deseneze caligrame-lucruri ce nu
se plaseaz\ nici în 2D nici în 3D. Sînt desene-obiect în 2D jumate (sau 2.5D). Mircea SSuciu
lucreaz\ 24/7 [i în toate media posibile, de la ulei pe pînz\ la gravur\ clasic\, de la tu[
împins cu aerograful la sculpturi în cear\. Expozi]ia 89 din 2007 a recreat în 3D
momentul iconic al mor]ii cuplului Ceau[escu [i a avut un mare impact asupra
publicului spectator. Despre Marius BBercea e de ajuns s\ spunem c\ apar]ine ultra-faimoasei
[coli de pictur\ de la Cluj.

Ana BBanic\ „f\r\ fric\” este singura gagic\ din portofoliul galeriei H’art. Este o feminist\
foarte feminin\, care parodiaz\ constant arta înalt\ [i cult\ [i statutul femeii-artist. Face
parte din grupurile ~28 [i Artisnotdead cu care dezvolt\, în general, proiecte-performance
care ating probleme sociale [i de gen, iar cînd e pe cont propriu, deseneaz\ cu farduri pe
hîrtie, cu ruj pe oglind\ sau cu a]\ pe pînz\ scene din via]a de cuplu, stereotipuri culturale
legate de cei doi, for]ele [i energiile pe care le dezvolt\ o rela]ie de cuplu. Florin
Ciulache arhiveaz\, cu mult impasto, imagini iconice venite pe filiera computerului sau
a televizorului. Tablourile lui par acum redundante, dar este convins c\ în scurt timp vor
trezi nostalgii [i amintiri. Vlad NNanc\ e cel mai bine cunoscut ca „artist de strad\” (street
artist ), foarte implicat social, a c\rui art\ reu[e[te întotdeauna s\ ridice întreb\ri serioase.
I ddon’t kknow wwhich uunion II wwant tto bbelong tto aanymore, Original AAdidas sau Catedrala
neamului sînt lucr\ri care ating, în cheie ironic\, problemele societ\]ii contemporane. 

ia]a de art\ contemporan\
româneasc\ e în form\ [i se
transform\. Participarea
arti[tilor tineri la tîrgurile [i
expozi]iile interna]ionale nu mai
surprinde pe nimeni, [i nici
dinamismul unei pie]e incipiente

care se dezvolt\ [i printr-o mediatizare tot mai
intens\. Unii arti[ti sînt deja nume mai mult decît
cunoscute, al]ii, de[i prezen]e constante în peisaj,
sînt înc\ destul de low-profile, [i mai exist\ cei care
sînt abia acum în curs de afirmare. Ne-am propus
s\ vi-i prezent\m pe cî]iva dintre ei [i am întrebat
curatorii cîtorva galerii din Bucure[ti care sînt
arti[tii pe care îi reprezint\, cine d\ ast\zi tonul, s\
afl\m, de fapt, cine e noua art\ [i cum [i-a cucerit
ea publicul. 
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Vlad Nanc\, Original AAdidas, 2004
© H’art Gallery

Gili MMocanu, DDiamond, ddin eexpozi]ia OOhne
Technik, 22006  © HH’art GGallery



noua literatur`.................................................................................noiembrie - decembrie 2007.....................................................................................num`rul 11

23

n
ou

a
 a

rt`

DIANA DDOCHIA, 
Curator & General Manager, Galeria AAnaid

Anaid Art Gallery este o galerie privat\, care a luat
fiin]\ în urm\ cu trei ani [i are drept scop principal
promovarea tinerei genera]ii de arti[ti din Rom<nia. În
decursul acestor ani, galeria a realizat o serie de expozi]ii
personale ale unora dintre cei mai importan]i arti[ti ai
tinerei genera]ii ca: Alexandru R\dvan, Tara, András Szabó,
Harem6 (Ildikó Mure[an [i Flavia Marele), Dumitru Gorzo,
Dan Pier[inaru [i expozi]ii personale ale unor arti[ti deja
consacra]i: Marian [i Victoria Zidaru, Ioan Sbîrciu. Pîn\ în
prezent, galeria a participat la trei tîrguri interna]ionale
de art\ contemporan\, în 2005 la MiArtX2005, Milano,
Italia [i în 2006 [i 2007 la Art.Fair 221 Köln, Germania.
Expozi]ia Memoriile llui CConstantin, semnat\ de Alexandru
R\dvan, a fost considerat\ de presa bucure[tean\
drept „cel mai bun eveniment artistic al primei jum\t\]ii
a anului 2007”. Tot în 2007, Alexandru R\dvan a primit
premiul „Opera Prima”, decernat de Funda]ia Prometheus.
Alexandru R\dvan pune în discu]ie instaurarea cre[tinismului
ca religie oficial\ de stat în Imperiul Roman. Cre[tinismul,
v\zut ca religie impus\ prin voin]a unui om, adesea
prin for]\, avea s\ conduc\, în secolele viitoare, la o
exacerbare a violen]ei în numele credin]ei. Alexandru
R\dvan nu def\imeaz\ religia cre[tin\ [i nici nu o contest\,
el doar chestioneaz\ [i aduce în actualitate o problem\
de secole, aceea de asuprire [i impunere în numele credin]ei.
S-a vorbit adesea de o violen]\ asumat\ în cadrul proiectelor
artistice ale lui Alexandru R\dvan, de personaje m\cinate
de multe ori de neputin]a de a transcende. Figura împ\ratului
Constantin apare ca reprezentarea îns\[i a impunerii
voin]ei individuale asupra umanit\]ii, în numele inspira]iei
divine.

Anaid Art Gallery a ini]iat, în 2007, primul program
amplu inspirat din practica curatorial\ interna]ional\,
anaid aart ++ aarchitecture pproject, în colaborare cu Studio
Kim Buc[a Diaconu. Programul a reprezentat o premier\
în spa]iul românesc, fiind gîndit dup\ rigorile de expunere
interna]ionale [i aducînd în discu]ie problema design-ului
de expunere, element ce lipse[te cu des\vîr[ire în practica
expozi]ional\ rom<neasc\. Prin schimbarea structurilor
arhitecturale, în func]ie de specificitatea fiec\rui
proiect artistic în parte, arhitectul Attila Kim a conceput
[i modificat spa]iul în func]ie de rigorile artistice, astfel
încît conceptul expozi]iei s\ fie cît mai bine pus în valoare.
Anaid aart ++ aarchitecture pproject a debutat cu expozi]ia
P\durea dde ccenu[\, semnat\ Ioan Sbîrciu, urmat\ de
András Szabó cu Cyberstar, C\t\lin Petri[or cu Chroma
Sky ((Blue KKey), Alexandru R\dvan cu Cancer, Ana Maria
Micu cu Ideal SSpleen, Tara cu Finis MMundi [i Botond Ferenczy
cu One SShot.

A doua jum\tate a anului expozi]ional 2007 de la
Anaid Art Gallery a fost marcat\ de expozi]ia Finis MMundi
semnat\ Tara. Întreaga expunere a fost conceput\ astfel
încît s\ sugereze un spa]iu muzeal. Ca artist, Tara se simte
obligat s\ ia atitudine fa]\ de sistem, fiind preocupat
de societatea în care tr\ie[te. Tara deseneaz\ pe h\r]i
g\site într-un sat uitat de lume din Transilvania. Harta
devine, în cadrul procesului artistic, un mod de a resuscita
evenimente din trecut, dar [i o modalitate de a descrie
st\ri actuale. Harta nu e doar o baz\ de discu]ie, ci un
instrument, un fundal, [i un link  c\tre un destin, o poveste.
Galeria de art\ contemporan\ vinde în primul rînd nume,
reputa]ie, vinde personalitatea artistului imprimat\ în
cadrul obiectului artistic. În acest moment, galeristul
nu mai este doar un simplu negustor, el devine un mediator
care are cuno[tin]\ de întregul fenomen artistic, care îi
în]elege resorturile [i mecanismele. 

Galeria dde AArt\ DDigital\ 1115 este primul spa]iu din România [i Europa de sud-est dedicat
expunerii [i promov\rii artei digitale în toate formele ei de manifestare. Scopul galeriei
este acela de a sus]ine noile mijloace de crea]ie în art\ ca instrumente indispensabile
ale artistului modern. Mai mult decît atît, încerc\m s\ aducem în aten]ia publicului român
rela]ia nou\ pe care arta digital\ o stabile[te cu consumatorul de art\ contemporan\.
Avînd, practic, posibilit\]i de exprimare nelimitate, arta digital\ dep\[e[te în mod firesc
rela]ia tradi]ional\ dintre lucrare [i consumatorul de art\, adresîndu-se în primul rînd
publicului larg. În ceea ce prive[te colaborarea artistic\, arta digital\ faciliteaz\ împ\r]irea
[i poten]area efortului creativ. De pild\, remix-ul – în sfera artelor vizuale – este o form\
de crea]ie n\scut\ odat\ cu arta digital\ care presupune folosirea elementelor sau surselor
unei lucr\ri existente pentru a crea o versiune diferit\.  De[i, momentan, arta digital\ se
hr\ne[te într-o mare m\sur\ din industria publicitar\, de produc]ie [i film, odat\ cu apari]ia
arti[tilor consacra]i [i a curentelor, scena artei digitale interna]ionale independente se
diversific\, muzeele [i galeriile începînd s\ colec]ioneze [i acest tip de art\.

Art:PartTwo este prima expozi]ie a Galeriei 115 [i î[i propune s\ reuneasc\ lucr\ri
de art\ digital\ din toat\ lumea, oferind o perspectiv\ eclectic\ asupra stilurilor [i tehnicilor

de crea]ie digital\. Expozi]ia num\r\ peste 160 de lucr\ri imprimate pe pînz\ în edi]ie
limitat\ apar]inînd celor 91 de arti[ti consacra]i [i tinere talente de pe scena artei
contemporane digitale interna]ionale. Ioana MMuszincievici (România) este o artist\
interdisciplinar\. A absolvit artele plastice la Universitatea Na]ional\ de Arte, a avut
numeroase expozi]ii individuale [i de grup. Despre lucrarea Organic ne poveste[te în
versuri: „capcan\: str\zile ne devoreaz\ pa[ii/ s\rutul ne prinde în capcan\/ un suflet
m\ caut\ în ora[ul caracati]\/ neobosit de praf [i cenu[\”. {tefan LLucu] este un tîn\r
designer care în prezent lucreaz\ ca director de crea]ie la EtcaeteraExperts, studio de
design fondat împreun\ cu al]i trei colegi. {tefan a devenit de curînd membru al grupurilor
de art\ digital\ DepthCORE [i Oxygenetic. Despre lucrarea Rainbow, artistul explic\:
„întîmpl\tor, acest curcubeu nu are culori. Culoarea, ca [i misterul, se afl\ în ochiul
privitorului”. Printre arti[tii str\ini din expozi]ie se num\r\ Andre KKutscheraurer (Germania)
[i este un artist consacrat, specializat în grafic\ [i modelare 3D. Pentru Art:PartTwo, în
Dandelion oof SScrews, a realizat „un construct care s\ arate ca o bijuterie. Mi s-a p\rut c\
o p\p\die construit\ din [uruburi ar putea fi o imagine interesant\”. Noah SStacey (Canada)
înf\]i[eaz\ în Crazytrain „identitatea secret\ a oamenilor obi[nui]i“. 

IOANA LLAZ|R, PR Manager, Galeria dde AArt\ DDigital\ 1115

Alexandru R\dvan, Cancer, © Anaid Art Gallery, 2007 

Sorin Tara, Finis MMundi, © Anaid Art Gallery, 2007

Ruxandra AAna, 23 de ani, masterand\ `n teoria literaturii [i literatur\ comparat\. A tradus, la Editura Humanitas: Tim Lott, White CCity BBlue;
Tibor Fischer, C\l\torie pp`n\ lla ccap\tul ccamerei; Guy Bellamy, Vacan]a, [i Woody Allen, Anarhie (`n curs de apari]ie). 
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mihaela michailov

Repeta]i dup\ mine:

Atroce
Non-possibilité

Atroce
Non-volonté

Atroce
Chagrin

VV ee rr aa   MM aa nn tt ee rr oo     
`̀nn   ss pp ee cc tt aa cc oo ll uu ll   
„„ UU nn   ll uu cc rr uu   mm ii ss tt ee rr ii oo ss ,,   
aa   ss pp uu ss   ee .. ee ..   cc uu mm mm ii nn gg ss ””
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robert
[erban

Robert {{erban, 37 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial
al Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie Fire[te cc\
exagerez (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au
urmat Odyssex, 1996, Piper ppe llimb\, 1999, Cinema lla mmine-aacas\,
2006, coautor la Cartea rroz aa ccomunismului, 2004.

cum s` te po]i ab]ine

ziua nu e pentru scris
ora[u-i frumos fiindc\ e b\tr`n
iar cu fiecare plimbare 
îi mai g\se[ti pielea c\zut\ anapoda de pe vreo cas\
de pe ziduri
mai vezi o zb`rcitur\ la un col]
mai întorci capul dup\ femeile care-]i z`mbesc [i dau din buze
(oare socotesc sau fac semnul s\rutului?) 
mai arunci un ochi între mobile vechi
prin ferestrele deschise 
te mai opre[ti în fa]a vitrinelor ca s\ vezi nimicarni]e
dar [i cum î]i st\ cu [apca cea nou\
pe sub cozorocul c\reia prive[ti ora[ul

seara nu e pentru scris
vinul ro[u î]i urc\ repede 
ca un new entry în top
oboseala din picioare
în restul corpului ce se las\ precum fri[ca 
de pe cafeaua pe care 
se pare
ai b\ut-o degeaba

noaptea nu e pentru scris
dar cum s\ te po]i ab]ine

\sa]i sunetele s\ boxeze aerul. Scuipa]i-le [i apoi
înghi]i]i-le. Rosti]i-le ca [i cum a]i dicta în grab\ un
num\r de telefon. Impersonal, f\r\ urm\ de 
Alerga]i-le. Odihni]i-le. Rupe]i-le. Fiecare vocal\ [i
consoan\ se contract\ [i brusc se dilat\. Cînta]i-le [i
apoi distan]a]i-v\ rapid de ele. Roti]i-le. Sînt ultimele
cuvinte pe care le mai ave]i la dispozi]ie. 

Performance-ul prezentat de Vera Mantero, un llucru
misterios, aa sspus ee.e.cummings, în cadrul Festivalului Na]ional
de Teatru de anul acesta, a adus în prim-plan conceptul de
teatralitate corporal\, de unitate rupt\ [i perfect circular\,
specific\ dramaticului. Dramaticul presupune o scindare în final
rotunjit\, o polaritate armonizat\. E exact ceea ce propune [i
Vera Mantero în rela]ia cu o imagine pe care alege s\ o
reprezinte [i cu care se identific\ printr-o marj\ de distan]are
performativ\ foarte inteligent negociat\. Un lucru misterios e,
citîndu-l pe e.e.cummings, Josephine Baker. {i tot un lucru
misterios, indicibil, consternant prin ambiguitatea [i disocierea
figurativ\ palpabil\ devine [i Vera Mantero. O descoperi pe
buc\]i luminate particularizant, de sus în jos, ca pe un bloc de
carne cu etaje epidermice clar delimitate. De la gene la glezne,
Vera î[i articuleaz\ corpul într-o topic\ pe care e[ti chemat s\ o
rescrii. Pentru c\, de[i o vezi de la un punct încolo toat\, de[i îi
sim]i anxietatea în gît, de[i te scurtcircuiteaz\ intermitent doar
respirînd în pauzele dintre cuvinte, de fiecare dat\ î]i scap\ ceva
esen]ial atunci cînd o prive[ti. E o prezen]\ care-]i ]ine ochii
a]inti]i pe por]iuni de trup gol [i care, în acela[i timp, se
volatilizeaz\ rapid. E suma unor contraste dramatice pure. Are
fa]a machiat\ puternic, izbitor de clovnesc, ca un personaj de
carnaval, [i poart\ în picioare ni[te copite-coturni care o fac s\ se
legene u[or. Puterea machiajului [i fragilitatea dezechilibrului
fac din Vera Mantero o masc\ uman\ care concentreaz\ o
dinamic\ de contradic]ii uluitoare: autoritate expresiv\ - chipul
impun\tor de diseus\ stranie, accentul care înt\re[te anumite
silabe - [i visceral\ vulnerabilitate, semne ale unui cod teatral
hipervizibil [i maxim\ nesiguran]\. În Danse ccontemporaine eet
théâtralité, Michèle Febvre puncteaz\ exact dimensiunile unei
dramatiz\ri localizate în tot corpul dansatorului: „Dincolo de
dramatizarea conven]ional\ în care ac]iunile concretizeaz\
situa]iile din scen\, putem repera o dramatizare a corpului
dansatorului, legat\ de func]ia lui expresiv\... Expresia facial\ [i
privirea desemneaz\ substratul emo]ional al unei ac]iuni... Ele
duc dansatorul spre personaj [i dansul spre ac]iune dramatic\”.
Tot ce pluseaz\ „sus” - for]a fe]ei -, Vera Mantero deconstruie[te
„jos” - echilibrul amenin]at al picioarelor, sta]ionarea pe muchia
dintre control [i c\dere în gol. Întregul performance este gîndit
contrapunctic, pe principiul semnelor vizuale [i semiotice
subminate inten]ionat pentru a avea un raport de revers
organic. Intervalul de incertitudine p\strat în balansul
picioarelor [i în suita de „\-uri” care sparge [irul cuvintelor,
deta[area ob]inut\ prin marcajele intona]iei într-un moment de
maxim\ implicare repozi]ioneaz\ func]ia unui semnal dat într-un
anumit context. Vera Mantero nu las\ nimic nerecalibrat.

Corpul e în c\utarea unui calapod care s\-i a[eze [i rea[eze
sensurile. Fiecare cuvînt e un corp semnificat imploziv [i expus
exploziv. Corpul sonor [i corpul fizic, acuitatea scrî[nirii
consoanelor pîn\ cînd ai senza]ia c\ sf\rîm\ corzile vocale devin
o surs\ de teatralitate pe care Vera Mantero [tie cu ce resurse s\
o exploreze. 

Reprezentarea dansatoarei care a [ocat Parisul cu s\lb\ticia
ei frenetic\ devine pentru portugheza Vera Mantero un proiect
autoreflexiv. O auto-proiec]ie în cercetarea unui icon care a
marcat convulsiv dansul secolului XX. Vera Mantero produce o
reflec]ie meta-temporal\ pentru c\ se raporteaz\ la o figur\ care
a jalonat [i a dep\[it o epoc\, comentînd-o printr-o reprezentare
subiectiv-activ\. Vera Mantero se selecteaz\ în rela]ie direct\ cu
filtrarea unei imagini pe care [i-o aproprie. Josephine Baker a
fost un proces consumant de lucru. Un cumul de „non” cu care
Vera Mantero s-a confruntat atroce în timp ce lucra la spectacol.
Josephine Baker a fost un work in progress  plin de chagrin.

Reprezentarea e o reprezenta]ie de laborator. Vera Mantero
a ales timp de 6 luni materialele reprezentative pentru crea]ia
Josephinei Baker, a citit despre ea, a tr\it în proximitatea
prelucr\rii personale a imaginii ei. 

O p\pu[\ cinic vulnerabil\, cu ochi picta]i, piele maronie [i
voce „lucid\” a decis s\ performeze o femeie-performance, pe
Josephine Baker. Realitatea unei reprezent\ri halucinante a
devenit realitatea unei duble fic]iuni: cea a Josephinei Baker pe
scen\ [i cea a Verei Mantero despre Baker pe scen\. 

L

Mihaeela MMicchailoov, 30 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare
a bursei de dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa Mi-ee ffrricc\ [i a
Premiului UNITER pentru piesa Coommpleexul RRoommânnia. Public\ `n Suplimmeenntul ddee
cculturr\, aaLtitudinni, 77 sseerri.
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andrei rus

CineClub este un grup de cinefili/cinea[ti care se întîlnesc de dou\ ori pe s\pt\mîn\:
miercuri [i duminic\ seara la Cinema Union [i v\d unul dintre filmele alese de cei 7
membrii reprezentan]i: Andra Petrescu, Andrei Rus, Ana L\z\rescu, Miruna Vasilescu,
Raluca M\nescu, Toma Peiu [i Irina Bako. Dup\ vizionare, r\mîn la discu]ii cam
timp de o or\. Uneori discu]iile se mai lungesc la o cafea în barul cinematecii. Publicul
este format din: studen]i UNATC 50%, studen]i de la SNSPA 20% [i al]ii 30% din
categorii de vîrst\ diferite (pîn\ pe la 50 de ani, dac\ nu [i mai bine). Anul trecut cei
[apte se ocupau [i de revista cinematecii; acum au f\cut [i un fel de revist\
„virual\” pe blog-ul cineclub.wordpress.com, în care pute]i g\si interviuri, tabel cu
„note” pentru filmele care ruleaz\, informa]ii despre actori/regizori/filme mai
vechi [i mai noi, o sec]ie special\ de filme române[ti etc. Mai multe detalii ne spune
Andrei Rus: 

A trecut aproape un an de cînd a început. Mie mi se pare c\ am îmb\trînit cu vreo
cinci. Nu are neap\rat leg\tur\ cu modul în care se desf\[oar\ (de dou\ ori pe s\pt\mîn\
vedem un film la Cinemateca Union, iar apoi r\mînem în sal\ [i îl discut\m), nici cu
num\rul sau calitatea spectatorilor (sunt în medie 60-70 de spectatori la un film,
20-30 r\mînînd la discu]ii, oameni veni]i din diferite medii sociale [i profesionale, de
vîrste variate). Nu m-ar crede prea mul]i oameni dac\ le-a[ spune cîte b\t\i de cap
am cu organizarea unui eveniment. Din fericire îns\, în ultimele dou\ luni, mi s-au
al\turat cî]iva colegi mai mici de la Facultatea de Film, care m\ mai tempereaz\.
Simpla idee c\ nu am singur responsabilitatea bunei desf\[ur\ri a unei proiec]ii
sau a alteia m\ întinere[te enorm. Reu[esc s\ rîd destul de des în ultima vreme. Mai
nou am o alt\ obsesie. Vreau ca împreun\ cu cei de care aminteam s\ pun pe picioare
un site dedicat cinematografului. Ne dorim ca în luna februarie s\ putem s\ t\iem
p\nglicu]a imaginar\ de inaugurare a primului site specializat pe discu]ii de cinema
din ]ar\. Aceast\ dorin]\ na[te îns\ alte [i alte întreb\ri. Normale, poate, [i totu[i
incomode: cum? de ce? pentru cine? cu cine? Oricum, vom merge (dup\ toate
probabilit\]ile) cu capul înainte [i v\ vom anun]a la momentul potrivit dac\ [i ce
ne-a ie[it din acest proiect. Pîn\ una alta, ne str\duim s\ men]inem la zi blog-ul
CineClubului, dar ne iese [i nu prea. Ne jur\m îns\ pe tot ce avem mai scump s\ ne
schimb\m (în bine) [i s\ devenim mai con[tiincio[i. În rest, avem fiecare propriile
examene, cursuri, c\l\torii, nevoi, vise [i ne tr\im via]a cum putem. Uneori mai
bine, alteori nu. Ne dorim s\ facem filme, s\ scriem scenarii pe care s\ le regiz\m
ulterior, s\ lucr\m cu actorii, s\ ne dep\[im idolii, s\ le mul]umim p\rin]ilor de pe
scena Premiilor Oscar (aici am cam exagerat! decît s\ fac un film precum Crash, a[
prefera s\ fiu un fel de Derek Jarman, s\ realizez filme v\zute de pu]ini oameni, dar
s\ am puterea [i talentul s\ îi marchez). Ne intersect\m îns\ c\ile de dou\ ori pe
s\pt\mîn\ (miercuri [i duminic\ seara) la Cinematec\ [i descoperim, admir\m/detest\m,
discut\m. Sunte]i bineveni]i s\ v\ al\tura]i nou\. Nu ave]i nimic de pierdut (decît
eventual 3 RON pe film [i dou\ ore din via]\).  Nu cred îns\ c\ ve]i pleca
nesatisf\cu]i de la urm\toarele filme: The PPlayer de Altman, Der BBlaue EEngel de
von Sternberg în decembrie, musical-uri în februarie, western-uri în martie. Nu îmi
r\mîne decît s\ a[tept cu ner\bdare s\ v\ cunosc la un moment dat în urma discu]iilor
pe care le vom fi purtat la CineClub. Let Cinema Reign!

(CineClubul se desf\[oar\ miercurea [i duminica la Cinemateca Union; pentru a
afla programul complet, accesa]i urm\toarea adres\ de internet: cineclub.wordpress.com)

c \ t e v a  v o r b e  d e s p r e  

CineClub...

Z ilele trecute, o doamn\, ajuns\ la o vîrst\ respectabil\, cu care am avut un
diferend la serviciu, îmi arunca în fa]\ c\ [tie ea c\ eu am ceva împotriva
femeilor, c\ mi-a citit cartea [i c\ [i de-acolo se vede asta foarte clar (probabil
se referea la Lumini]a, mmon aamour).

„Oi fi homosexual, doamn\... ”, îi sugerez eu.
„Nu [tiu cum sînte]i, dar toat\ lumea [tie c\ nu suporta]i femeile!”.
Se înro[ise toat\ la fa]\ [i tremura de nervi. Era o doamn\ durdulie, iar ar\t\torul

ei ca un cîrn\cior cu inel se îndrepta din cînd în cînd acuzator c\tre mine.
„{i s\ [ti]i c\ le voi spune tuturor asta!”, ad\ug\ ea cu satisfac]ie.
„P\i nu zicea]i c\ [tiu deja? Ce s\ le mai spune]i?”.
„Aha! Nu v\ convine s\ se afle! Ei, l\sa]i, voi avea eu grij\ de asta! N-o s\ tac, o

s\ le spun tuturor!”, îmi strig\ ea triumf\toare.
(Desigur, toat\ chestia m-a amuzat copios. Nu [tiu dac\ m-ar mai fi amuzat la

fel dac\ eram în America, iar doamna era de culoare.)
Toat\ discu]ia pornise de la felul diferit în care vedeam cultura [i oamenii care

se îndeletnicesc cu a[a ceva. Doamna frisona toat\ cînd vorbea despre Cultur\
(pe care o scria cu majuscul\ chiar [i cînd pronun]a cuvîntul), iar unele personaje
culturale erau, din punctul ei de vedere, pl\m\dite din materie divin\. Asta chiar
dac\ se ar\ta familiar\ cu ei, numindu-i cu tot felul de nume de alint – Pino, Bi]\
etc. Cînd scria despre ei, folosea invariabil cuvinte ca „maestrul”, „marele”,
„genialul”. {i, desigur, nu uita]i c\ oamenii de cultur\ obi[nuiesc s\ mearg\
pe nori[ori pufo[i [i albi, iar cînd coboar\ la suprafa]a solului, o fac doar ca
s\ p\[easc\ pe ape. (Nu aduc în discu]ie cît de plate, în ciuda tuturor pre]iozit\]ilor
[i a frazelor întortocheate, sînt textele astfel construite sub fiori mistici.)

Eu m\rturisesc direct c\ nu consider cultura nu [tiu ce mare lucru, în fa]a
c\ruia trebuie s\ ne prostern\m, [i nici pe indivizii care s-au coco]at (sau
au fost coco]a]i) pe socluri culturale ca fiind ni[te zei intangibili. Dac\ acest
lucru face din mine un homosexual (sau cel pu]in un misogin), atunci
înseamn\ c\ doamna nu s-a în[elat deloc în ceea ce m\ prive[te. Cînd
e vorba de cultur\, nu sînt deloc un tip straight, nu m\ încînt\ deloc
rela]iile pe care lumea le consider\ normale, ideea de familie patriarhal\

care e la mare pre] aici m\ scoate din s\rite.
În fond, ce e r\u `n a fi homosexual?

Cezar PPaul-BB\descu, 39 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-vizual\, la
revistele 22, Secolul XXXI, Observator ccultural, Adev\rul lliterar [[i aartistic, Radio

Europa LLiber\ [.a., iar în prezent este redactor la Dilema vveche [i redactor-[ef la
Adev\rul lliterar [[i aartistic. A debutat în 1995 în volumul colectiv Tablou dde

familie. Este coordonatorul antologiei de publicistic\ intitulate Cazul
Eminescu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999). A mai publicat: Tinere]ile llui

Daniel AAbagiu (2004) [i Lumini]a, mmon aamour (2006).

cezar 

paul -
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c`t l̀in d.constantin 
redactor la Editura Humanitas, 
coordonatorul colec]iei „Proz\”

N u m\ întreba]i cum e cu soarta c\r]ilor pentru c\ nu pot da un r\spuns exact. Soarta
c\r]ilor nu seam\n\ deloc cu soarta oamenilor. Vre]i s\ [ti]i cînd se na[te o carte? Cînd
ideea ei, sîmburele, se ive[te în mintea autorului? Cînd primul cuvînt începe s\ fie
scris? Cînd ultimul ei cuvînt e trecut pe hîrtie? Cînd autorul se decide asupra titlului? Cînd

primul cititor a început s\ o citeasc\? 
O carte se na[te de multe ori, are multe zodii, multe ursitoare, multe moa[e, destule piedici de

trecut, orgolii omene[ti de învins [i mai are [i o poveste tehnic\ pîn\ s\ apar\ în libr\rii. 
Pentru un redactor, cartea se na[te fix atunci cînd el a sc\pat de Ea. Adic\ atunci cînd Ea a sosit

de la tipar dup\ ce o vreme, mai lung\ sau mai scurt\, în func]ie de destinul Ei [i de destinul redactorului,
l-a nec\jit pe acesta din urm\. Pute]i s\ m\ crede]i pe cuvînt, mai toate c\r]ile sînt capricioase înainte
de-a se na[te. 

M\ întreba]i cum arat\ o zi din via]a unui om care se ocup\ cu f\cutul c\r]ilor. Nu e nici cea
mai frumoas\ zi de pe p\mînt, dar nici cea mai urît\, de[i, în func]ie de num\rul de corecturi pe care
le are de f\cut, în func]ie de cum reu[e[te s\ respecte termenul, în func]ie de cum îi zîmbe[te [eful
sau [efa, el crede c\ e cea mai frumoas\ sau cea mai urît\ zi din cîte au existat vreodat\. 

Bine, v\ r\spund [i la întrebarea legat\ de cum e s\ lucrezi într-o editur\. Dar s\ ne l\murim
asupra unui lucru de la început. Dac\ iei cu chirie un apartament lîng\ Dealul Mitropoliei, asta nu
înseamn\ automat c\ e[ti Sfîntul Petru [i c\ ai cheile de la u[a Raiului. Absolut de fiecare dat\ cînd
vine vorba de ocupa]ia mea, mai toat\ lumea, fie c\ e vorba de prieteni, fie c\ e vorba de cuno[tin]e
întîmpl\toare, îmi spun c\ am privilegiul de a lucra cu c\r]i. Bun, [i ce înseamn\ asta? întreb eu. {i
urmeaz\ o discu]ie despre rostul artei. Ce nu [tie lumea [i ce ]in eu secret e c\ ocupa]ia asta,
vecin\ cu arta [i cu crea]ia, e [i ea o meserie tehnic\, ca multe alte meserii de sub soare. Da, exact,
f\cutul c\r]ilor sau publicatul c\r]ilor, spune]i cum vre]i, e mai degrab\ un me[te[ug decît o art\
[i asta înseamn\ cîteva lucruri importante. C\ se înva]\. C\ se poate face cu pl\cere. C\ e nevoie
de pricepere ca s\ o faci bine. C\ are reguli de respectat [i c\ omul care face meseria asta trebuie
s\ aib\ cîteva sim]uri naturale bine dezvoltate, cum ar fi, de exemplu, mai ales sim]ul limbii. Dar [i
oarece abilit\]i estetice, pentru c\ nu e deloc de neglijat, c\ o carte e [i un obiect. Un obiect care
trebuie s\ arate frumos. 

Cum e, deci, s\ lucrezi într-o editur\? P\i... de cele mai multe ori foarte pl\cut... Adic\ exist\ [i
momente nepl\cute? A, da, destule, e doar o meserie [i are birocra]ia ei. {i pe scriitori îi vezi, cum
sînt? Cum s\ î]i explic... sînt... sînt ca ni[te oameni! {i tu cite[ti mereu? E, nu chiar, mai iau pauze,
partea proast\ e c\ nu fumez. 

C\t\lin DD. CConstantin, redactor la Editura Humanitas, este coordonatorul seriei de proz\ român\ contemporan\, al
seriilor de autor Nina Berberova [i Marguerite Yourcenar, se ocup\ de urm\rirea tehnic\ a titlurilor din „Cartea de pe
noptier\”. A fost redactor al seriei de autor Gabriel Liiceanu.

T r\im prezentul pe culmea progresului. Istoria e un soi de pivni]\ în care, cu cît te întorci
mai tare, cu atît e mai frig, mai umed [i mai urît. Nici un telefon celular pe-acolo, cu care
b\rbatul s\-[i anun]e tîn\ra so]ie c\ a sc\pat viu [i f\r\ avarii semnificative din ultima
b\t\lie, s-ar fi certat cu ea mai apoi, pentru c\ n-are chef s\ mai treac\ [i pe la mall s\

cumpere chestii. {i oricum, la viteza cu care venea, ou\le, înseriate sau nu, s-ar fi clocit în strai]\
[i s-ar fi transformat din aliment în gunoi. Ni[te vremuri în care dac\ aveai chef s\ ascul]i muzic\,
trebuia s\ te duci tu la ea. Nasol.

Progresul ar trebui, în cele din urm\, s\ fie esen]a confortului. Sîntem încojura]i de obiecte care
ne fac via]a mai... dac\ nu mai pl\cut\, m\car mai u[oar\. De la telecomand\, la feeder-ul care
adun\ de prin internet [i î]i aduce mur\ în gur\ produsele gîndirii a milioane de oameni sau la
shopping-ul online care face acela[i lucru cu marfa chinezeasc\ a lumii. M\ rog, [i multe, foarte
multe altele. Poate prea multe altele. Pentru c\, de[i chestia asta ar trebui s\ fie mai pl\cut\, nu
e. Sînt mult prea multe lucruri care vor s\-]i fac\ via]a mai u[oar\, abia dac\ po]i s\ le folose[ti pe
toate, de[i î]i vine. Î]i vine r\u de tot, pentru c\ sim]i c\ trebuie s\ fii [i tu prezent în timpul t\u.
Asta ar fi o poveste.

O alt\ poveste ar fi faptul c\, în ciuda existen]ei tehnologiilor avansate, multe din ele sînt mînuite
de oameni, de func]ionari cu figuri pleo[tite, adormi]i care î[i fac de rîs secolul în care tr\iesc sau
de tot felul de al]i oameni, uneori inten]iile lor fiind dintre cele mai ciudate. Uneori lucrurile sînt
exact pe dos fa]\ de ceea ce par, fa]\ de declara]ii, fa]\ de ceea ce înseamn\ intimitate [i integritate
[i fa]\ de tot ceea ce ar trebui s\ însemne o persoan\ c\l\torind liber.  

Iat\ un exemplu complex. O Europ\ unit\ nu înseamn\ neap\rat o Europ\ f\r\ frontiere. Iar
tehnologia avansat\ nu înseamn\ neap\rat c\l\torii mai eficiente. Un avion nu înseamn\ neap\rat
un drum mai scurt [i mai pl\cut. A[adar, ai bagajul la u[\, biletul de avion în buzunar [i
pa[aportul tot acolo. Ba chiar ai [i o carte de credit care î]i d\ încredere. Pleci în Italia, s\ zicem, [i
te gînde[ti c\ totul ar trebui s\ fie foarte simplu. Dar în aeroport te aliniezi la diverse cozi, e[ti trecut,
tu [i bagajele tale, prin diverse aparate [i ajungi în fa]a unor oameni care te deposedeaz\ f\r\ drept
de apel de mici obiecte, de altfel inofensive, dar interzise într-un avion. Nu-i nimic, dac\ ]ii la ele,
le po]i cump\ra la loc din interiorul aeroportului, dar la pre] triplu - înc\ mai tr\ie[ti naiv mirajul
zonei f\r\ taxe. Mai faci un rînd de cozi aranjîndu-]i la loc piesele vestimentare deranjate,
n\du[it [i f\r\ curea la pantaloni [i în cele din urm\ ajungi s\ prezin]i pa[aportul unui ultim func]ionar.
Care, de[i î]i verific\ actul într-un aparat electronic, ]ine s\ te apese cu o privire care ar trebui s\
deconspire un poten]ial atentator la bunul mers al lumii. Dac\ ai trecut [i de el, po]i a[tepta
lini[tit un avion care va sta în aer mai pu]in decît ai stat tu în aeroport. O, [i, de asemenea, te po]i
bucura de pre]urile funny, s\ zicem, ale micilor cafenele din zon\. Cînd avionul decoleaz\, te rogi
ca povestea s\ nu se repete [i la sosire.

S-ar putea ca un cavaler din vechile timpuri, r\t\cind pe drumuri de ]ar\, s\ fi avut unele probleme
de igien\. M\ rog, dac\ acest lucru deranja pe cineva, putea s\ dea vina pe cal. Dar chestia asta
se compensa cu faptul c\, neavînd un walkman Sonny, [tia cîteva balade [i în mod sigur le cînta
de-]i rupea inima. Pentru pl\cerea lui [i a companionilor. În drumul s\u, ar fi putut s\ întîlneasc\
unele nepl\ceri din partea unor tîlhari, dar incomparabil mai mici decît cele pricinuite de o ceat\
de vame[i [i al]i func]ionari dintr-un aeroport, m\car pentru faptul c\, avînd dreptul s\ poarte o
spad\, se putea ap\ra în fa]a lor. Sau s-ar fi putut c\ptu[i cu o pîntecarni]\. Dar ce e o dizenterie
în compara]ie cu un avion în care mi[un\ greoi un pîlc de stewardese b\trîioare [i gr\su]e, mimînd
nefericit bun\voin]a, l\sîndu-]i senza]ia c\ zbori cu un fel de azil - dac\ a[a arat\ personalul, cum
o fi avionul? Da.    

Adrian BBuz, 36 de ani, autorul volumelor de proz\ Ultimul ccapitol [i Zidul mmoale, (ap\rut în colec]ia EGO. PProz\ la
Editura Polirom, în 2005). A tradus din William Burroughs, John Dos Passos, Neil LaBute, Hunter S. Thompson [i Bret Easton
Ellis.

adrian buz
dou`

pachete de
chesterfield

despre progres
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iulian c`n`n`u
despre motiva]ia 
de a traduce ([i) literatur`

S criitoarea american\ Cynthia Ozick spunea c\ o traducere cu adev\rat
folositoare ofer\ o viziune asupra vie]ii ascunse a unei alte
culturii. Iat\ c\ nici nu am început bine [i deja am comis-o! M-am
aventurat din nou pe terenul dificil al mijlocirii interculturale. Pentru

c\, la urma urmei, o traducere a[a-zis literar\ presupune ceva mai mult decît
o echivalare semantic\ în scopul reprezent\rii cît mai exacte a „originalului”.
În cazul exemplului sus-men]ionat dificultatea a constat în redarea sintagmei
„a lens into the underground life of another culture”. Varianta mea este
rezultatul unor decizii luate dup\ suprapunerea, evaluarea [i ajustarea mai
multor op]iuni de a reda separat [i împreun\ cuvintele autoarei. Cel mai
mult am z\bovit asupra cuvintelor „lens” [i „underground”. Am decis s\
sacrific partea denotativ\ a sensului primului cuvînt („lentil\”) în ciuda
unor importante valen]e culturale ce fac trimitere la instrumentalism [i
pragmatism, dou\ [coli de filozofie care continu\ s\ influen]eze via]a [i
gândirea american\. În cazul celui de-al doilea cuv`nt nu am mai operat
o reducere de sens, dar varianta aleas\ elimin\ cumva alte în]elesuri:
subcultur\ radical\, clandestinitate, rezisten]\ subteran\. Ca s\ fiu
sincer pîn\ la cap\t, primul lucru care mi-a venit în minte cînd am fost
pus în situa]ia de a traduce cuvîntul respectiv a fost un celebru eseu de
Saul Bellow (Man UUnderground, 1952) despre [i mai celebrul roman al
lui Ralph Ellison, Omul iinvizibil. (Mai pu]in probabil ar fi fost s\ m\ gîndesc
la filmul lui Kusturica, dar asta e alt\ poveste.) {i înc\ un am\nunt: felul
în care am folosit însu[i cuvîntul „cultur\” este influen]at de expunerea
mea prelungit\ la limba englez\ [i la mediul intelectual anglo-american.
Sensul antropologic, de set de valori, atitudini, conven]ii, practici
sociale, mod de trai, nu figureaz\ în Dex online [i, probabil, nici în alte
dic]ionare ale limbii române, dar, din fericire pentru traduc\tori, el a
intrat de ceva timp în circula]ie.

Ce vreau s\ spun este c\ traducerea, chiar [i a unui singur rînd, presupune
alegerea chibzuit\ a unei anumite variante, în func]ie de pertinen]a ei
cultural\. Tocmai în acest efort de mediere const\ actul creator al traduc\torului,
indiferent de genul literar abordat. Acest lucru este recunoscut de toat\
lumea, iar legea clasific\ traducerea ca oper\ derivat\ [i obiect al dreptului
de autor. {i totu[i... Cî]i tineri traduc\tori [i-ar putea permite s\ tr\iasc\ exclusiv
din aceast\ activitate în România? Traducerile literare s`nt pl\tite mizerabil,
dup\ cum recunosc jena]i chiar reprezentan]ii editurilor. Proaspe]ii absolven]i
de limbi st\ine care doresc s\ devin\ traduc\tori în]eleg prin aceasta
aproape exclusiv o carier\ în domeniul mult mai profitabil al traducerilor, s\
le zicem, tehnice. Asta în condi]iile în care, în facultate, se pune în continuare
accentul pe traducerile literare, într-adev\r calea cea mai sigur\ spre cunoa[terea
[i st\pînirea subtilit\]ilor limbii studiate, baza solid\ pe care se poate construi
ulterior experien]a chiar [i în cel mai specializat domeniu tehnicii. Cînd am absolvit
facultatea [i am început s\ lucrez ca traduc\tor nici eu nu am luat în considerare
varianta traducerilor literare, de[i m\ fascina domeniul. Zece ani mai tîrziu, situa]ia
s-a schimbat doar în sensul c\ pre]urile pentru traducerile „comerciale” au
început s\ se alinieze la cele din Uniunea European\, în timp ce traducerile literare
s`nt pl\tite în continuare la acela[i nivel sc\zut, diferen]a în favoarea celor dintîi
crescînd astfel [i mai mult. Nu vreau s\ intru în polemic\ cu editurile, în]eleg c\ s`nt
nevoite s\ joace dup\ regulile pie]ei de carte din România, dar trebuie (a cîta oar\?)
semnalat un adev\r: traducerile literare s`nt o activitate colateral\, f\cut\ „printre
pic\turi” doar de ni[te entuzia[ti care au la un moment dat norocul (sau curajul) s\-[i
rup\ din timpul dedicat slujbei [i familiei. Iar ace[ti entuzia[ti s`nt din ce în ce mai greu
de g\sit.

Vreau s\ las totu[i entuziasmul, sau, mai bine zis, idealismul, s\ vorbeasc\ în încheiere.
Experien]a de a traduce literatur\ este una extraordinar\. Traduc\torul este p\rta[ la
misteriosul eveniment ce are loc la p\trunderea unei c\r]i str\ine `n intimitatea lingvistic\
a unui spa]iu cultural. Traducerea nu este îns\ doar un exerci]iu de apropiere, ci te pune
fa]\ în fa]\ cu un soi de antagonism, cu o form\ de alienare. În acest du-te-vino între dou\
culturi diferite, traduc\torul tr\ie[te cu intensitate experien]a mobilit\]ii spirituale, atît de
important\ pentru condi]ia noastr\ (post)modern\. Actul traducerii presupune control [i
autodep\[ire. Încerc s\ evit cli[eul „aventur\ intelectual\”, dar, din punctul meu de vedere, asta
înseamn\ traducerea literar\. Prin urmare, le-a[ propune celor care au fost ini]ia]i [i se simt atra[i
de aceast\ activitate s\ nu o abandoneze. Eu, unul, [tiu c\ voi continua s\ traduc literatur\.
Numai s\ g\sesc ceva timp... 

___________
i Ozick, Cynthia. Metaphor && MMemory. New York: Alfred A. Knopf, 1989.
ii M\ refer în primul rînd la cursurile practice oferite studen]ilor Facult\]ii de Limbi [i Literaturi Str\ine (Universitatea din Bucure[ti),

dar trebuie s\ men]ionez [i mai recentele eforturi de atragere a studen]ilor [i absolven]ilor spre traducerea literar\, întreprinse de
colegele mele de la Catedra de Englez\, Prof. Lidia Vianu, coordonatoarea Centrului pentru Traducerea [i Interpretarea Textului
Contemporan, redactor-[ef al revistei Translation CCafé [i Conf. Nadina Vi[an, organizatoarea Cercului de Traducere Literar\ The Joi Joy.

Iulian CC\n\n\u, lector la Facultatea de Limbi Str\ine, Universitatea Bucure[ti, Sec]ia de Studii americane, a tradus John Berendt,
Miezul nnop]ii `̀n ggr\dina bbinelui [[i aa rr\ului, Editura Humanitas Fiction, 2007. A publicat volumul O iistorie ddocumentar\ aa SSUA, 2003.

10 decembrie 2020

M i-a venit proasta idee, dup\ ce am terminat cu lucrul pe ziua de azi, s\ fac o plimbare
dincolo de baricade, în zona neasigurat\. Zic proast\ pentru c\ m-am l\sat de
filozof\ri [i alte prostii înc\ de acum 13 ani. {i mi-a revenit pofta imediat ce am v\zut
din nou s\r\cie, femei tinere cu riduri de cotoroan]\ [i aiurea îmbr\cate, b\rba]i cu

cearc\ne care se v\d [i prin barb\ [i pulovere rupte în coate, copii cu priviri „bani contra sex”. Dar
era necesar\ ie[irea în mizerie pentru c\ m-am s\turat s\ privesc deschis [i f\r\ prejudec\]i lumea mea
aseptic\, impecabil înf\[urat\ într-un cod vestimentar perfect, pus\ tot timpul pe discu]ie,
aplanare, dezbatere, dialog. Mai trebuie s\ moar\ cî]iva inadapta]i ca mine [i gata, s-ar putea s\ le ias\
bine utopia. Acum cinci ani, cînd marile metropole au început zidurile de izolare a zonelor asigurate,
a indivizilor clean, pozitivi, „care fac ceva pentru societate”, era cît pe-aci s\ r\mîn pe afar\. M-am
c\s\torit la timp cu Elis, femeia pe care oricum o iubeam [i care mi-o d\ruise pe încînt\toarea Diana
în urm\ cu 15 ani. Elis era fiica unui fondator al Societ\]ii Asigurate. De atunci nici n-am mai trecut
dincolo de zid, pentru simplul fapt c\ am fost mult prea ocupat s\ devin non[alan]a întruchipat\,
aristocratul perfect care prive[te cu sînge rece [i-[i tran[eaz\ cu bisturiul via]a intim\ în salon,
asistat de lume la fel de blazat-deschis\. Mi-a fost foarte greu s\ m\ adaptez cu via]a lin\ a so]iei mele,
cu aventurile ei, cu b\rba]ii care-mi povesteau sincer [i interesat despre cum se poart\ ea în pat [i
despre cum sînt un tip fericit c\ m-a ales pe mine s\-i fac un copil. Întîlnirile s\pt\mînale cu prietenii
se terminau întotdeauna cu pove[ti intime care ne uneau pe to]i. Era, de altfel, un exerci]iu indicat
[i în Legea a treia a lumii asigurate care indica disolu]ia geloziei [i a agresiunii asupra ta sau a
altora din motive futile. A[a c\ descriam ceea ce în tinere]e numeam în[el\torie ca pe un mers la
pescuit. O chestie pe care nu am putut s-o înghit niciodat\. Dar nu din cauza plictiselilor \stora am
trecut eu dincolo de baricade. {ocul suprem a venit acum dou\ zile cînd am mers la [edin]a cu p\rin]ii
la [coala Dianei [i profesorii au început s\ toarne aceea[i propagand\. Copiii trebuie l\sa]i de
mici s\-[i distrug\ sentimentul apartenen]ei de o alt\ persoan\. Iar p\rin]ii trebuie s\ se înt\reasc\
[i s\-i încurajeze în eliminarea obscurit\]ilor sentimental-sexuale. O nevoie fizic\ r\mîne o
nevoie fizic\. A[a c\ to]i p\rin]ii au fost invita]i s\ priveasc\ diverse aventuri sexuale sau protosexuale
ale odraslelor, aventuri surprinse de camerele de luat vederi risipite în toat\ zona. Mai
avusesem un [oc oarecum asem\n\tor, incomparabil mai mic, cînd sistemul de supraveghere
video se democratizase complet în Zona Asigurat\ [i puteam urm\ri fiecare mi[care f\cut\ de
Elis cînd nu era lîng\ mine. Entuziasmul în jur era general. Puteai urm\ri [edin]ele conduc\torilor
Zonei, puteai urm\ri orice persoan\ doreai, în orice moment. Era sfîr[itul obscurantismului,
începutul transparen]ei totale.

Dar eu am r\mas complet inhibat de dorin]a de via]\ a so]iei mele [i am intrat într-o apatie
f\r\ leac. Am rezistat s\ nu caut în re]ea aventurile fiicei mele pîn\ la acea nenorocit\
[edin]\ cu p\rin]ii. Tot ce n-am vrut s\ v\d mi-au pus ei s\ vizionez, cu mici pauze de comentarii
[i de spionare a reac]iilor mele. Am ie[it din [edin]\, am sacrificat cele dou\ puncte de
asigurare, sanc]iunea universal admis\ pentru acte de nervozitate comise în public. Am
trecut zidul, am ie[it în lumea neasigura]ilor ca s\ le citesc ziarele, s\ mai v\d o [tire
despre o crim\ pasional\, am intrat într-un bar unde într-o or\ b\rba]ii s-au luat la
b\taie din cauza unor priviri neortodoxe [i cuvinte nepotrivite aruncate femelelor
înso]itoare. Am mai pierdut patru puncte de asigurare pentru aceast\ excursie în afara
lumii curate [i voi fi a[teptat în fa]a unei comisii care probabil îmi va m\ri pentru o
perioad\ volumul de munc\. Evident, lumea în care tr\iesc e cea normal\, e cea mai
avansat uman\, dar nu [tiu ce s\ fac cu trecutul meu de s\lbatic [i nici nu [tiu cum
s\-mi înghit fierea care-mi vine în gît de cîte ori trebuie s\ fiu cel mai elegant
libertin în dezbaterile pe marginea violen]elor primitive, a certurilor gratuite. Nu
mai am putere s\ discut tot. Sînt dispus s\ trec în rangul doi, intermediar, numai
ca s\ nu discut tot. Acas\, Elis [i Diana m\ a[teapt\ [i ele la o mic\ [edin]\ de
l\murire. Dac\ îmi voi asuma rangul doi va trebui s\ lu\m decizia unei separ\ri.
{i sînt sigur c\ deja m-au distribuit pe locul care mi se potrive[te în via]a lor, asta

dimpreun\ cu punctele bonus de asigurare. Nu vreau în mizerie decît o dat\
la zece ani, în rest am nevoie de gradul meu ultim de cet\]ean asigurat. Trebuie

s\-mi revin, asta-i tot.

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

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

Costi RRogozanu, 30 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri la România lliterar\,
Observator ccultural, aLtitudini, Suplimentul dde ccultur\. Redactor-[ef, timp de mai bine

de un an, la Apropo ttv, actualmente editorialist la Cotidianul. A publicat volumul
Agresiuni, ddigresiuni, 2006 , [i Fuck tthe CCool. SSpune-mmi oo ppoveste, 2007, ambele la

Editura Polirom.

costi

rogozanu
autofic]iuni*

[edin]` cu p`rin]ii
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O amenii implica]i în proiectele de art\ contemporan\,
editorii/cititorii de c\r]i electronice folosesc frecvent concepte
precum hypertext, hyperfic]iune (hypertext/hyperfiction – engl.).
Acestea nu s`nt ni[te concepte noi, a[a cum ar putea p\rea la prima vedere,

ci au o istorie a c\rei origine trebuie c\utat\ în anii ’60, c`nd Ted Nelson g`nde[te o literatur\
electronic\ instantanee .

Site-ul Wikipedia define[te hypertextul ca o interfa]\ care are posibilitatea de a afi[a
documente care con]in text. În acest fel apare o nou\ modalitate de organizare a textelor
tradi]ionale. De la hypertext la hyperliteratur\ nu e dec`t un pas. {i tot a[a, c\ut`nd subiectul pentru
acest num\r, am dat peste un blog cu [i despre… literatur\ care se nume[te hyperliteratura. Este
poate cel mai activ [i cel mai dinamic blog de acest gen pe care l-am v\zut în ultimul timp. Blog-ul exist\
de peste doi ani în lumea vitual\ [i îl are ca fondator pe Marius Ianu[.

La prima vedere, nu m-a atras în mod deosebit, parc\ prea multe butoane, link-uri pe care nu aveam
r\bdare s\ le accesez, culori cam fade, dar, trec`nd de aceste aspecte, trebuie privit\ partea plin\ a paharului:
s`nt multe texte, adic\ ave]i de unde alege (at`t proz\, c`t [i poezie), s`nt destule nume cunoscute care scriu
(tineri autori care fac parte din genera]ia de dou\mii[ti), s`nt la fel de mul]i vizitatori [i membri.

Hyperliteratura înseamn\, a[a cum ne spune [i Andrei Ruse, unul dintre cei care se ocup\ de blog, primul
cenaclu  online, primele videopoeme, primul  blog cu înregistr\ri audio profesioniste ale membrilor, singurul  blog
de elit\ r\mas în via]\ [i poate tot singurul cu cei mai cunoscu]i autori contemporani, majoritatea publica]i, dac\
nu deja „clasici”, este primul  blog care a încurajat experimentele literare multimedia. Chiar aceast\ diversificare m-a
f\cut s\ z\bovesc mai mult dec`t de obicei asupra acestui blog. Curiozitatea de a-l auzi pe Mihai Vakulovski recit`nd
din Bertold Brecht sau pe R\zvan }upa, Mu[te [[i mmotora[e. Dac\ tot am ajuns la nume de autori, cred c\ ar fi bine
s\-i amintesc [i pe cei care scriu aici: Marius Ianu[, Mihai Vakulovski, Andrei Ruse, Ilie[ Gorzo (fratele artistului
Dumitru Gorzo), Florin Bratu, Mugur Grosu.

În cifre, hyperliteratura înseamn\: 300 de vizitatori zilnic, 6.000 lunar, 120 de autori publica]i, 28 de luni de
activitate, 4-5 texte postate zilnic, peste 5.400 de comentarii. Deci ni[te cifre care nu s`nt de ignorat. Este clar c\
blog-ul cre[te pe zi ce trece.

La sec]iunea hyperBiblioteca ((4 îîn 11) am g\sit o bibliotec\ virtual\ care cuprinde  c\r]i online în format pdf
care pot fi desc\rcate (dintre titluri amintesc Manifestul ffracturist elaborat de Dumitru Crudu [i Marius Ianu[,
Efectul dde ppelicul\ de Robert Mândroiu sau P\m`nt bbun de Sorin Dinco), materiale video [i audio, poze cu
autori.

A[a cum am spus [i mai sus, hyperliteratura este [i un cenaclu online. Este ciudat s\-]i imaginezi un
cenaclu online, în care cei care ar trebui s\ vorbeasc\ stau ascun[i în spatele unor monitoare. Un
cenaclu online cuprinde un autor care posteaz\ texte literare, apoi oameni de pe te miri unde
care vin [i comenteaz\, mai ales c\ spa]iul virtual le ofer\ o libertate mai mare de exprimare,
diferit\ de cea de la un cenaclu adev\rat. De aceea, la finalul lunii noiembrie,
hyperliteratura a ie[it din spa]iul virtual [i a organizat un cenaclu adev\rat în Club A.
Iat\ deci un exemplu despre cum un blog cu adev\rat de valoare poate deveni, în
timp, un brand cultural.

Elena DDr\ghici,  22 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i colaboreaz\
`n calitate de fotograf la revista aLtitudini.

elena
dr`ghici

hyperliteratura

ç
n 1945, Gellu Naum, Paul P\un [i Virgil Teodorescu
publicau un manifest, Critica mmizeriei, în care vorbeau,
printre altele, despre „aparatul de oprimare organi-
zat (critica oficial\)”.

Nu despre „critica mizeriei” vreau s\ vorbesc acum,
ci despre mizeria criticii, despre mizeria criticii resentimentare.

Criticul resentimentar î[i folose[te meschin [i pervers
puterea pe care i-o d\, adesea, ubicuitatea prezen]ei lui
harnice în toate revistele culturale – uneori, cu acela[i
articol, clonat –, dar [i prezen]a lui neobosit\ în cîmpul
administrativului cultural. Folosindu-se de aceast\ putere,
d\ lovituri, pl\te[te poli]e. În spatele unei cronici se pot
ascunde idiosincrazii [i adversit\]i. {i a[a, un autor care
îndr\zne[te s\ se lege de kritiku[i (= criticii literari necinsti]i)
e declarat el resentimentar [i executat.

Scriitorii, folosindu-se de personajele pe care le inventeaz\,
scriu – c\ n-au încotro, con[tien]i c\ asta nu-i va face deloc
simpatici, dezirabili! Scriu satire, uneori pamflete, în
care î[i exprim\ disperarea sau revolta. Unii pot s\ numeasc\
disperarea [i revolta resentiment. Al]ii scriu manifeste.
Dac\ ar fi doar resentiment în ele, nimic n-ar fi! {i chiar
dac\ doar revolt\, frond\ ar fi, nimic n-ar fi! Iar scriitorii
adev\ra]i [tiu asta. Chiar [i cei mai amari, mai cinici, mai
critici. Chiar [i cei mai distructivi nu fac, pîn\ la urm\, decît
s\ creeze bre[e pentru reconstruc]ie. Dac\ ar fi s\-i respingem
din capul locului pe scriitorii „resentimentari”, ar trebui
s\ respingem un mare procent al literaturii: cea care pune
la baz\ insurgen]a, critica, de orice fel ar fi ea. Ar trebui
s\ începem cu satiricii latini, de la Martial la Juvenal, [i
s\ continu\m cu to]i aceia care au ie[it din rînd, nu doar
avangardi[tii, [i care, desigur, au fost penaliza]i la vremea
lor de conservatorii de toate felurile. Cel mai „resentimentar”
autor român a fost Caragiale, stimat azi chiar [i de „stimabili”.
La vremea lui, s-a hot\rît s\ p\r\seasc\, „resentimentar”,

o societate care-l sufoca prin ipocrizia ei, [i s-a orientat
spre Berlin. Nici lui Eminescu nu i-a fost mai bine.
Poeziile lui „resentimentare” la adresa unor krituku[i, a
unor bodn\re[ti ai vremii, nestudiate azi la [coal\, de[i
sînt pline de haz ([i de necaz!), spun [i ele multe (nu doar
Luceaf\rul) despre „condi]ia poetului”. Un „resentimentar”
din alte timpuri, un „resentimentar” mort, asta e, îns\,
altceva! „Resentimentarul” meu preferat, dup\ Juvenal [i
Lautréamont (care se lua de „femeletele” literaturii vremii
lui – autori, pentru c\ autoarele nu îndr\zneau înc\ s\
existe), r\mîne Gombrowicz, pre]uit de polonezi azi (cu
siguran]\ chiar [i de b\trînicios-teroristul profesor Pimko,
acum, c\ autorul a murit!). {i el a luat hot\rîrea s\ plece cît
mai departe de Polonia, tocmai în Argentina.

Dac\ un autor, a[adar, face crea]ie din re-sentimentele
lui (fa]\ de – întotdeauna – mediocri, impostori, parveni]i,
mincino[i, necinsti]i [i tic\lo[i de toate felurile – chiar [i
culturali – nenumi]i, dar de care lumea e întotdeauna,
indiferent de epoc\, plin\!), un critic literar nu poate lucra
cu resentimentele la vedere. Se descalific\ definitiv, devine
un critic necinstit, un kritiku[. „Resentimentul”, în absen]a
unei inten]ii estetice, r\mîne doar resentiment! Un
critic, care trebuie s\ fie înainte de orice o instan]\ moral\,
nu-i bine s\-[i arate meschin\ria (sau ura, chiar dac\ exist\),
pentru c\ îl delegitimeaz\. Uneori, orbirea resentimentar\
duce chiar [i la gafe profesionale penibile (cu atît mai mult
atunci cînd e[ti [i universitar) – de pild\ aceea de a citi o
carte confundînd personajele cu autorul. Am dat recent
peste un text al recenzentului în care, printre altele, spune
undeva, printr-un act ratat care-l tr\deaz\: „eu scriu nu
pentru autori, ci despre autori”. Ne facem c\ nu vedem
cum scrie el pentru autori, unii din vechile ierarhii vetuste,
al]ii anturabili, unii anturîndu-l, al]ii anexabili etc., ne facem
c\ nu vedem despre cine scrie [i cum scrie, urmîndu-[i plin

de avînt traseul spre centrul Sistemului. Totu[i, s\ ne
amintim ce spunea un predecesor al nostru: c\ ar trebui
s\ se scrie despre c\r]i, iar nu despre autori („Cartea, iar
nu persoana!”). Scriitorul, cînd face satir\, nu face trimiteri
clare, scopul lui nu e acela de a compromite pe cineva
anume (de[i latinii d\deau nume, pe [leau). Dac\ unii se
recunosc în personajele c\r]ii (criticul în kritiku[),
autorul n-are nici o vin\. În principiu, întotdeauna în jurul
nostru sînt lucruri demne de critic\ [i satir\, cine nu vede?
Autorul se refer\ la ei ca la ni[te principii (negative). Unii
se identific\. Autorul iar\[i nu are nici o vin\. Asist\ doar
la felul în care recunoa[terea asta ac]ioneaz\ mecanisme
psihice care duc la discursuri infantile [i, apoi, la o involuntar\
deconspirare. Puterea criticului literar st\ [i în capacitatea
de a-[i controla resentimentul. O carte [i un autor pot fi
„distru[i” atît de u[or, chiar [i de un prost (asta o spunea
un mare autor, „resentimentar”).

Altfel, dac\ o carte deranjeaz\ atît de tare, cazul devine
interesant, mai ales în vremuri în care chiar [i volume
c\ldicele primesc atît de u[or laude. Dac\ ea intr\ în vizorul
resentimentar al oricui, dar mai ales al unui conservator
(unul tîn\r, care se opunea cîndva vehement intr\rii autorilor
vii în manualele [colare, mizînd pe un canon b\trînicios,
unul care încearc\ cu disperare s\ acapareze [i teritorii
noi, opuse gustului s\u, sfidînd contradic]iile!), dac\ o
carte îl deranjeaz\ pe un individ de Sistem, ea iese, paradoxal,
dignifiat\.

Cît despre istoria idiosincraziilor care se pot ascunde
în spatele unei cronici literare, o las pe mai tîrziu. Sau
mai devreme, dac\ va fi nevoie.

Simona PPopescu, 42 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca
membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv Pauz\ dde rrespira]ie în
1991. A publicat mai multe volume de poezii (Xilofonul [[i aalte ppoeme - 1990,
Juventus - 1994, Lucr\ri îîn vverde - 2006), proz\ (Exuvii - 1997) [i eseuri
(Volubilis - 1999, Clava. CCritific]iune ccu GGellu NNaum, 2004).

volubilis
critific]iunea. punct [i de la cap`t

simona popescu
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\ntr-o vineri, prin Cracovia...
S-a l\sat o cea]\ groas\, sm`nt`nie [i, st`nd la balcon, cu greu reu[esc s\ disting contururile

cl\dirilor din apropiere. M\t\h\loasa Bibliotec\ Jagiellon\ abia se mai z\re[te, iar peste
liceul din fa]\, de o sobrietate austriac\, clipesc stins luminile de la Mariacki. C`nd e
cea]\ [i felinarele împr\[tie o lumin\ slab\, c`nd turi[tii se mai retrag prin c`rciumi, iar
tr\surile merg agale pe str\zile ora[ului vechi, mi se pare de fiecare dat\ c\ am ie[it, pe
nesim]ite, din lumea cunoscut\, c\ m-am întors, nu se [tie cum, în alte timpuri. Ca [i
cum pojghi]a de modernitate s-ar fi risipit dintr-o dat\, iar Cracovia s-ar fi scuturat de
g\telile contemporane, redevenind un burg plin de mistere, moroc\nos întruc`tva [i nu
excesiv de prietenos cu veneticii. Se spune doar c\ însu[i Faust ar fi ad\stat pe-aici, spre
a se [coli într-ale magiei. Kafka, st\ncu]a pe care-o hr\nesc de mai multe luni, s-a înfiin]at
[i-mi bate ner\bd\toare în geamul buc\t\riei. „Ce mai e nou, m\i Kafka?”, îi dau buc\]elele
de p`ine.

Pe drumul spre Kazimierz, m\ opresc s\ cump\r gazetele. „Noi, polonezii, înc\ nu
ne-am trezit... {i ce face]i voi, tinerii, v\ îngr\m\di]i s\ pleca]i în Irlanda, nu? V\ dau iar
toate ziarele? Ce e alb într-unul e negru în cel\lalt, ce e bine într-o parte e r\u dincolo...
Dumnezeu mai [tie... Cu cine vota]i?”. „Eu nu m\ duc la vot...”, îi r\spund amuzat\. „Nu
e bine, nu e bine, dac\ tinerii nu se trezesc, nu e bine...”. „Eu n-am drept de vot. Nu-s
polonez\...”, îi aduc aminte. „A, scuze, om b\tr`n, mai uit...”. Plec r`z`nd, o iau prin Planty
spre Wawel [i de acolo, mai departe, spre Kazimierz. Îmi place s\ r\t\cesc pe str\du]e,
s\ intru în dughenele de vechituri, s\ m\ uit la c\r]ile po[tale îng\lbenite, din care m\
privesc doamne serioase, cu p\l\rii, domni cu must\]i [i monoclu sau evrei b\tr`ni cu
perciuni. Tac`murile de argint [i batistele brodate, tabacherele, stilourile, c\lim\rile [i
ceasurile cu lan] m\ fac s\ visez, cu ochii deschi[i, la lumea vechiului imperiu. N-am de
g`nd s\-mi fixez vreo ]int\. La urma urmei, [tie ora[ul mai bine ce vrea s\-mi arate într-o
zi de vineri. Ca atunci c`nd, de[i c\utam cu totul [i cu totul altceva, m-a purtat la Sinagoga
lui David. Nimeni nu m-a crezut c\ era deschis\ la ora aceea, c-am urcat în mansard\, c-am
stat la geamul rotund de sus, în aerul c\ldu], c-am b\ut un ceai cu bibliotecarul [i so]ia lui
[i-am povestit despre Singer [i Schulz. Ce-i drept, mai t`rziu n-am mai g\sit deschis\
mansarda, iar la libr\rie erau doi tineri. Dar asta e o alt\ poveste.

„Gabrysia, tot nu te-ai hot\r`t?”, m\ salut\, dup\ obicei, b\tr`nica de la chio[cul de
legume de peste drum. „Vino-ncoace... Eu ]i-am zis, b\iatu’ meu e cum trebuie. Frumos
[i prost... E numai bun de barbat”, r`de. „Ghinionul meu... dac\ a[ fi [tiut ce pierd...
Lasa]i c\, la a[a ofert\ bun\, s-or g\si doritoare... ”, îi r\spund [i iau prunele pe care mi
le întinde. La st`nga, într-o vitrin\, un televizor vechi, un ursule] alb-g\lbui de plu[, un
c\lu] de lemn [i mai multe c\r]i vechi, din seriile acelea de popularizare. Împing u[a
grea [i intru. E una dintre cafenelele din Kazimierz în care a fost p\strat\ mobila veche,
uzat\ [i desperecheat\, iar pe mese s`nt lum`n\ri puse în sticle de vin. Ceara a curs pe
ele [i pe mese. Chiar la intrare, m\ înt`mpin\ obiecte familiare: un dulap vechi de buc\t\rie,
o noptier\ cu oglind\, cum am avut [i eu c`ndva pe-acas\, c`nd aveam cas\, un radio
nem]esc cu l\mpi, pe pervaz fiare de c\lcat cu c\rbuni, cutii de la tutunul de pip\ [i
borc\na[e de-ale apoticarilor de odinioar\. Pe pere]ii scoroji]i s`nt prinse covoare
vechi, decolorate [i roase pe la col]uri de molii. Poze de familie înr\mate. Podeaua de

lemn sc`r]ie sub fiecare pas. Am senza]ia c-am intrat într-o „cas\ de om”, iar nu în vreo
cafenea oarecare. Nu e nimeni la tejghea. În cea de-a doua c\m\ru]\, într-un cuf\r ghintuit,
mai multe c\r]i vechi, ziare, afi[e. 

„Pute]i scoate ce vre]i de-acolo...”, aud dintr-odat\ în spatele meu. Un b\rbat de vreo
[aptezeci de ani, scund [i uscat, cu papion la g`t, m\ prive[te curios. „Citi]i în nem]e[te?
Nu, p\cat... Mai am [i în pivni]\ o mul]ime... Pute]i coborî s\ le vede]i, aprinde]i
lumina... Ce vre]i s\ be]i?”. Mai t`rziu, o doamn\ înc\ frumoas\, m\slinie la fa]\ [i cu
ochi mari, de un verde intens, mi-aduce, pe l`ng\ cafeaua comandat\, un pahar de vi[inat\
[i o pr\jitur\ cu scor]i[oar\. Vorbim despre Kazimierz [i despre vechile familii, despre Ia[i,
unde au avut c`ndva prieteni, despre festivalul de muzic\ evreiasc\... C`nd plec, duc`nd
cu mine un mic pache]el cu pr\jituri, reintru în cea]a ora[ului. În Rynek, l`ng\ leii ce str\juiesc
Turnul, se-aude c`ntecul melancolic al trompetistului.

***
„S\raca de tine, ce greu trebuie s\ fie s\ n-ai cu cine vorbi rom<ne[te prea mult!”,

m\ comp\time[te o cuno[tin]\ într-un mail. „Dac\ n-ai fi plecat, ai fi f\cut carier\ mai
repede. Obiectivul t\u trebuie s\ fie...”. N-are rost s\-i explic c\ nu simt nici un dor lingvistic.
În fond, fiecare cu „obiectivul” lui... DELETE. 

Gabriela GGavril, 40 de ani, este redactor-[ef al revistei ie[ene Timpul; din 2004, e lector de cultur\ [i
civiliza]ie româneasc\ la Universitatea „Jagellona" din Cracovia, Polonia. ~n 2007 a debutat `n proz\ cu romanul
Fiecare ccu BBudapesta llui, Editura Polirom, Colec]ia „EGO.Proz\".

derapaj

cr`ciunul 

de alt`dat`

ion 
manolescu V \ mai aminti]i Cr\ciunul de alt\dat\? În seara dinaintea

Ajunului, fugeam în buc\t\rie [i ne îndopam cu degete
de coc\ furat\e din copaie. Peste noapte, cozonacii
disp\reau de sub pînza lor de tifon [i luau drumul

cuptorului, mîngîia]i cu stafide [i unt fierbinte. Pe mas\ r\mîneau
o pan\ de gîsc\, ni[te buc\]ele strîmbe de vanilie [i-un bol
care-]i f\cea cu ochiul. În\untru, un bulg\re de nuc\ pisat\,
rostogolit prin g\lbenu[uri portocalii [i cristale de zah\r crocant.

Cum s\ stai deoparte? Mirosul te lua pe sus înc\ de pe hol;
nici sfin]ii n-ar fi rezistat tenta]iei. Pîn\ s\ te gînde[ti, umplutura
bunicii nu mai era. La sfîr[it, ie[eam tiptil, ca Winnetou, cu pana
înfipt\-n p\r. Nu ajungeam departe. Bunica ne alerga prin cas\,
fluturînd arme interzise de conven]ia de la Geneva: un papuc,
o tav\ sau f\c\le]ul str\mo[esc.

Care sc\pa, se ascundea sub brad. Un brad verde, adev\rat,
cu crengile înfoiate pîn\ în tavan. Le scuturai u[or [i sufrageria
se muta la Sinaia sau Poiana }apului. P\rin]ii îl împodobeau cu
globuri de sticl\, scoase din cutii de pantofi c\ptu[ite cu vat\.
Urmau beteala aurie, discret\, artificiile nem]e[ti [i îngera[ul
de la str\bunici, pus tocmai în vîrf, s\-l vad\ pe Mo[ Cr\ciun
cînd aduce cadourile.

Acum, lucrurile s-au schimbat. Copaia bunicii a zburat în
pivni]\, iar cozonacii zac stivui]i prin magazine înc\ din octombrie;
cu pu]in noroc, g\se[ti [i umplutura, la plic: l\mîie, vanilie
sau sos de ciocolat\. Bradul e mic [i rabatabil, îl înde[i în
sertar [i-l folose[ti [i la anul. Ecologi[tii jubileaz\: l-au f\cut din
plastic incasabil, la fel ca globurile. Dac\ totu[i te încearc\
nostalgia p\durii, î]i cumperi un spray de la mall [i pulverizezi
cu încredere: o s\ miroas\ ca-n F\g\ra[. Iar dac\ ]ii mor]i[ s\
ai beteal\ (merge [i prins\ de pere]i, ca la restaurant), te duci
în libr\rii [i ceri la metru; vezi doar c\-i ro[ie [i-acum îi zice
„ghirland\”.

Cît despre Mo[ Cr\ciun, n-are rost s\-l cau]i în vîrf de brad
sau printre cadouri. E la supermarket, are vest\ albastr\, un
felinar de plastic [i ni[te t\lpi cu baterii pe care scrie „Made in
China”.

Ion MManolescu are 39 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 (Alexandru, Editura Univers, 1998; Derapaj, Editura
Polirom, 2006).

gabriela gavril
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Mama lui Francesco era o femeie m\runt\ [i c\runt\, cu un neg
pe un obraz [i cu o periu]\ de fire negre deasupra buzei de sus. Era
îmbr\cat\ în negru [i, tot timpul c`t am stat de vorb\ cu ea, [i-a
fr\m`ntat în m`ini c`rpa de [ters praful. Mi-am dat seama c\
fusese frumoas\ odat\ [i c\ iubitul meu Francesco de la ea î[i
mo[tenise frumuse]ea: aceia[i ochi slavi, aceea[i piele m\slinie,
acelea[i degete de bijutier. Nevasta lui Francesco era [i ea de fa]\,
dar la ea nici nu m-am putut uita: ea se bucurase de trupul lui
într-un fel pe care eu nu-l mai puteam cunoa[te. A stat [i s-a smiorc\it
într-un col], în timp ce soacr\-sa tr\gea de c`rpa de praf în toate
direc]iile [i m\ interoga pe mine.

- C`nd a murit, signor ? Era o zi frumoas\?!
- A murit într-o zi minunat\, signora, în care str\lucea

soarele [i ciripeau p\s\relele.
(A murit într-o zi în care se topea z\pada [i în care, de sub

carapacea ei, începeau s\ ias\ la iveal\ o mie de trupuri zdrobite,
de rani]e, de pu[ti ruginite, de sticle cu ap\, de scrisori neterminate
[i ilizibile, n\cl\ite de s`nge. A murit în ziua în care unul dintre
camarazi a constatat c\, din cauza deger\turilor, r\m\sese f\r\ tot
ce însemna organe genitale, [i-atunci a luat ]eava pu[tii în gur\
[i [i-a zburat partea dinapoi a capului. A murit în ziua în care am
descoperit un cadavru cu pantalonii tra[i în jos, st`nd pe vine
rezemat de un copac, care degerase a[a, în plin\ ac]iune de a se
screme ca s\ scape de nemiloasa constipa]ie dat\ de regimul
alimentar cazon. Sub dosul mortului se g\seau dou\ gogoloaie de
rahat cu urme de s`nge pe ele. Cadavrul avea ni[te bandaje în loc
de bocanci. A murit într-o zi în care ulii au început s\ coboare de
pe în\l]imi [i s\ le ciuguleasc\ ochii celor mor]i demult. Mortierele
grece[ti tu[eau de dincolo de faleze, iar noi ne trezeam îngropa]i
sub o ploaie de noroi. Ba[ca, ploua.)

- A murit în lupt\, signor ? A murit victorios?!
- Da, signora. Am luat cu asalt la baionet\ o pozi]ie greceasc\

[i am alungat du[manul.
(Grecii ne respinseser\ pentru a patra oar\ cu un baraj de foc

de mortiere. Aveau patru mitraliere undeva deasupra noastr\,
unde noi nu le vedeam, [i nu ne doborau cu ele - ne t\iau în buc\]i.
În cele din urm\, am primit o comand\ care a contramandat ordinul
de a cuceri pozi]ia, care oricum nu avea nici o însemn\tate din
punct de vedere tactic.)

- A murit fericit, signor ?!
- A murit cu z`mbetul pe buze, spun`ndu-mi c`t era de

m`ndru c\-[i f\cuse datoria. S\ fi]i bucuroas\ c-a]i avut un asemenea
fiu, signora.

(Francesco s-a t`r`t p`n\ la mine prin tran[ee, cu o privire s\lbatic\
în ochi. Mi-a vorbit pentru prima oar\ dup\ mai multe s\pt\m`ni.
„Nenoroci]ii! Nenoroci]ii!“, mi-a strigat. „Uite-aici!“, [i [i-a ridicat
pantalonii, mi-a ar\tat ulcera]iile vinete date de moartea alb\.
{i-a pip\it carnea putrezit\ cu un aer de uimire în priviri. Pe
urm\, [i-a întins pantalonii la loc [i mi-a spus: „Mi-ajunge, Carlo.
Prea mult. S-a terminat“. M-a luat în bra]e [i m-a s\rutat pe am`ndoi
obrajii. A început s\ pl`ng\. L-am sim]it cum tremura tot în bra]ele
mele. L-a scos pe [oarecele Mario din buzunar [i mi l-a dat mie.
Dup\ care, [i-a luat pu[ca [i s-a c\]\rat afar\ din tran[ee. L-am
apucat de cot, încerc`nd s\-l opresc, dar el m-a lovit cu patul pu[tii
în cap. A înaintat la pas c\tre liniile du[manului, oprindu-se [i
tr\g`nd la fiecare cinci pa[i. Grecii i-au în]eles actul de eroism [i nu
i-au întors focul. Preferau s\-i fac\ prizonieri pe cei curajo[i, în
loc s\-i împu[te. O lovitur\ de mortier a c\zut îns\ l`ng\ el [i Francesco
a disp\rut într-o ploaie de lut g\lbui. A urmat o lung\ t\cere. Am
v\zut ceva mi[c`nd în locul unde se aflase Francesco.)

- A murit repede, nu-i a[a, signor ?! N-a suferit, nu?!
- A murit imediat, de la un glon] care i-a str\puns inima. Este

imposibil s\ fi sim]it ceva.
(Mi-am l\sat pu[ca jos [i m-am c\]\rat [i eu peste muchia

tran[eei. Grecii n-au tras în mine. Am ajuns l`ng\ Francesco [i am
v\zut c\ o parte a capului îi fusese smuls\. Buc\]ile de craniu ar\tau
cenu[ii la culoare [i erau învelite într-o membran\ [i în cheaguri
de s`nge. Unele cheaguri erau de un ro[u aprins, altele stacojii.
Francesco mai tr\ia înc\. C`nd l-am v\zut acolo, jos, mi s-au umplut
ochii de lacrimi. Am îngenuncheat [i l-am adunat de pe jos în bra]ele
mele. Era at`t de sfrijit, dup\ iarn\ [i dup\ toate greut\]ile, înc`t mi
s-a p\rut c\ era u[or ca o pan\. M-am ridicat în picioare cu el cu tot

[i m-am întors cu fa]a în direc]ia grecilor. M-am oferit: s\ m\ fi
împu[cat, dac\ voiau. A urmat o t\cere, dup\ care am auzit aclama]ii
dinspre liniile lor. Unul mi-a strigat r\gu[it: „Bravissimo!“. M-am
întors [i am dus trupul inert înapoi c\tre liniile noastre.

Acolo, în tran[ee, lui Francesco i-au mai trebuit dou\ ceasuri
ca s\ moar\. S`ngele lui plin de cheaguri mi-a n\cl\it m`necile [i
laturile vestonului. Îi ]ineam capul zdrobit în bra]e ca pe un copila[,
iar gura lui forma cuvinte pe care el singur le auzea. Pe obraji au
început s\ i se scurg\ lacrimile. Eu i le adunam cu degetele [i mi
le duceam la buze. M-am aplecat [i i-am [optit la ureche: „Francesco,
întotdeauna te-am iubit“. El [i-a ridicat privirile [i s-a uitat în
ochii mei. „{tiu“, mi-a spus. „Este prima oar\ c`nd î]i spun“, am
zis eu. El mi-a z`mbit abia perceptibil, cum f\cea de obicei, [i mi-a spus:
„Via]a-i o porc\rie, Carlo. Mi-a fost bine cu tine“. Am v\zut cum i se
stingea lumina în ochi [i am în]eles c\-[i începea lungul drum lent
c\tre moarte. Nu aveam morfin\. Agonia trebuie s\ fi fost de
nedescris în cuvinte. Nu m-a rugat s\-l împu[c; poate c\, la sf`r[itul
sf`r[itului, î[i iubea totu[i via]a care se scurgea din el.)

- Care au fost ultimele lui cuvinte, signor ?!
- {i-a îndreptat g`ndurile spre dumneavoastr\, signora, [i a

murit cu numele Sfintei Fecioare pe buze.
(A mai deschis ochii o ultim\ dat\ [i mi-a spus: „Nu uita de

în]elegerea noastr\ [i omoar\-l pe nenorocitul \la de Rivolta“. Mai
t`rziu, c`nd gheara durerii îl str`ngea [i mai tare dec`t p`n\ atunci,
m-a apucat de guler cu am`ndou\ m`inile [i mi-a spus: „Mario…“;
eu am scos [oricelul din buzunar [i i l-am pus între palme. În extazul
propriei mor]i, [i-a str`ns pumnii at`t de tare, înc`t bietul
anim\lu] a murit odat\ cu el. Mai precis, i-au ]`[nit ochii din cap.)

- Unde este înmorm`ntat, signor ?!
- A fost îngropat pe versantul unui munte care prim\vara este

acoperit de lalele [i prime[te cele dint`i raze ale soarelui. A fost
înmorm`ntat cu onoruri militare depline [i camarazii au tras
salve de pu[c\ peste morm`ntul lui.

(L-am îngropat chiar eu, cu m`inile mele. Am s\pat o groap\
ad`nc\ în fundul tran[eei, care s-a umplut imediat cu o ap\ de
culoare ocru. Am pus pietre peste el, ca s\ nu i se ridice trupul la
suprafa]\. L-am îngropat într-un loc unde era plin de [obolani
gigantici [i de capre pitice. Am r\mas l`ng\ morm`ntul lui ca s\
omor cu o lopat\ [obolanii care se [i înfiin]aser\ ca s\ sape dup\
cadavrul lui. Pe [oricelul Mario i l-am pus în buzunarul de la
piept, deasupra inimii. I-am luat efectele personale. S`nt în sacul
\sta pe care am de g`nd s\ vi-l las dumneavoastr\. Con]ine o amulet\
de piatr\ din Epir, o scrisoare de la nevasta lui Francesco, însemnele
Regimentului 9 V`n\tori-de-Munte, trei medalii ob]inute pentru
bravur\ [i o pan\ din aripa unui vultur, care-i c\zuse în poal\ în
timp ce ne îndreptam spre Metsovon, iar el o p\strase fericit. Mai
con]ine [i o poz\ de-a mea, pe care nici nu [tiam c-o avea.)

— M\car s\ nu fi murit degeaba, signor.
— Signora, cu ajutorul alia]ilor no[tri germani s`ntem acum

st\p`nii Greciei.
(Noi, de fapt, am pierdut r\zboiul [i am fost salva]i numai atunci

c`nd germanii au invadat [i Grecia dinspre Bulgaria, deschiz`nd un
al doilea front, pe care grecii nu mai aveau resurse ca s\ opun\
rezisten]\. Am luptat, am degerat [i am murit în numele unui
imperiu care nu-[i are nici un rost. C`nd a murit Francesco, eu l-am
apucat de capul zdrobit [i l-am s\rutat pe buze. Am r\mas acolo
v\rs`nd lacrimi de furie peste r\nile lui cumplite [i jur`ndu-mi s\
tr\iesc eu pentru am`ndoi.

N-am luat parte la dezmembrarea Greciei, nici la triumfalismul
ru[inos al unei cuceriri care numai cu numele a reprezentat o
victorie. Oric`t de viteji ar fi fost, grecii au fost îngenunchea]i de
cele o mie [i o sut\ de Panzere germane, c\rora le-au ]inut piept
cu mai pu]in de dou\ sute de tancuri u[oare – multe dintre ele
capturate de la noi; iar înaintarea glorioas\ a noastr\, a italienilor,
a constat, în realitate, în faptul c\ ne-am ]inut dup\ ei, care se
retr\geau, într-o tentativ\ de[art\ de a nu se l\sa încercui]i de
nem]i.

Nu am luat parte la aceast\ [arad\ tic\loas\: a doua zi dup\
ce l-am îngropat pe Francesco, am pus m`na pe un pistol pe care-l
luasem de la un grec r\nit [i, într-un moment premeditat cu
s`nge rece, m-am împu[cat de unul singur în coaps\.)

omancierul britanic Louis de Bernières (54 de ani) a debutat
în literatur\ în timp ce preda engleza în Columbia; stimulat,
cum a recunoscut dintotdeauna, de literatura sud-
american\, a publicat, în trei ani consecutivi, trei romane.
La numai un an dup\ ce fusese selectat în Antologia Granta
din 1993, de Bernières public\ romanul care l-a f\cut
celebru, Mandolina CC\pitanului CCorelli (1994), ecranizat în
2001. Pentru acest roman, autorul prime[te Premiul
Commonwealth pentru Literatur\ - la care este shortlisted -,
[i în 2005  pentru romanul Birds WWithout WWings. Al\turi de
succesele ob]inute de romanele sale, de Bernières ar avea,
cu siguran]\, un succes nebun dac\ [i-ar publica [i
interviurile - nu foarte numeroase. Unul dintre cei mai
outspoken autori de pe pia]\. 
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