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Rachel Cusk, Arlington PPark, traducere din
limba englez\ de Roxana Patra[, Editura
Humanitas, Colec]ia „Raftul Denisei“, 2008, 25
RON.

A
ceea[i structur\ din cartea
anterioar\, doar c\ de data asta este
explorat cotidianul londonez al unei
suburbii ce ar trebui s\ însemne lux
[i lini[te. Privirea autoarei e

necru]\toare (parc\ prea necru]\toare, a[ zice), iar
cele cîteva femei ale c\ror vie]i sînt ecor[ate aici
pur [i simplu nu au nici o [ans\. Deprimare, copii [i
cump\r\turi, cupluri obosite, ploaie, ipocrizie... [i,
desigur, o scriitur\ foarte bun\, foarte inteligent\,
cu accente de tip Virginia Woolf. {i totu[i... doar
asta s\ fie de g\sit în Arlington Park, doar asta s\
lase în urm\ post-feminismul cinic [i sarcastic?
(L.M.)

Desppre ddragoste [[i aalte îîntîmppl\ri. ÎÎn 117 ppove[ti [[i 554 dde
scrisori dde aamor, Editura Univers, colec]iile „Cotidianul”,
2008, 6 RON (cu ziarul).

O
ricît de previzibile ar fi c\r]ile cu [i despre
iubire în „luna îndr\gosti]ilor”, antologia
pus\ pe pia]\ de Cotidianul n-o d\ în bar\. O
culegere de peste 500 de pagini cu
fragmente de dragoste pe care a]i fi vrut s\

le reciti]i sau pe care n-a]i apucat înc\ s\ le degusta]i, plus
trei „cuvinte înainte” ale coordonatorilor colec]iei [i
prezent\ri neplictisitoare (f\cute de Alina Purcaru) ale
autorilor antologa]i. Chiar dac\ nu v\ emo]ioneaz\ toate
cele 23 de fragmente, sigur ve]i g\si m\car cîteva demne de
recitire - Mark Twain sau Henry James, E.A. Poe,
Montesquieu sau Mariana Alcoforado, Kafka sau Caragiale.
Bonus: majoritatea traducerilor sînt ref\cute, nu reluate din
alte edi]ii, a[a c\ operele favorite pot suna destul de diferit
fa]\ de cum sunau cînd le-a]i întîlnit prima dat\. (A.C.)

E.L. Doctorow, Ragtime, traducere de Antoaneta Ralian,
prefa]\ de Paul Cernat, Editura Leda - Grupul Editorial
Corint, 2007, 31 RON.

A
mestec de istorie [i fic]iune, punct de
intersec]ie al unor celebrit\]i (Houdini, J.P.
Morgan, Henry Ford sau Freud) cu personaje
anonime, dar reprezentative pentru anumite
clase sociale (Mama, Tat\l, B\iatul [i Fratele

Mamei sau Mameh, Tateh [i Feti]a), Ragtime este un roman
care ne prezint\ lifestyle-ul, cultura, rela]iile dintre
membrii familiilor de imigran]i americani [i cum se
desf\[ura via]a la începutul secolului XX în America.
Ragtime se afl\ pe lista celor mai bune 100 de romane
scrise în perioada 1923-2005 a revistei Times. O carte
esen]ial\ pentru cei pasiona]i de literatura american\, în
care Doctorow construie[te o istorie alternativ\ a Americii
din preajma primului r\zboi mondial. 
Un American Dream  r\stignit pe statuia de pe o insul\
numit\ Ellis. (G.D.)

Melania G. Mazzucco, O zzi pperffect\, traducere din
limba italian\ de Cristian Hutan [i Alina Hutan,
Editura Polirom, Colec]ia Biblioteca Polirom, 2007,
32,95 RON.

P
entru cei care vizitez\ Roma [i î[i închipuie
c\ via]a în frumoasa capital\
mediteranean\ trebuie s\ fie un vis,
romanul din 2005 al Melaniei Mazzucco
func]ioneaz\ ca un du[ rece. Corup]ie

politic\, poli]i[ti psihopa]i [i violen]\ domestic\, job-uri
instabile [i foarte prost pl\tite, apartamente înghesuite
[i chirii prea mari - v\ sun\ cunoscut? {i, aten]ie, cei care
sufer\ toate astea nu sînt imigran]i, ci italieni neao[i.
Oricum, autoarea reu[e[te performan]a de a scrie un
roman cu suflu aproape clasic, amplu, care te ]ine de la
prima [i p`n\ la ultima pagin\ cu tradi]ionala structur\: 
o zi din via]a metropolei în diverse medii. (L.M.)
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Nuria Amat, Regina AAmericii, traducere din limba spaniol\ de
Lumini]aVoina-R\u], Editura Leda - Grupul Editorial Corint, 2007, 29,90
RON.

O
carte cu o scriitur\ în care nu se intr\ u[or, pentru c\

autoarea are un stil cu totul aparte, marcat de sincope,
altern\ri neanun]ate de voci, o folosire particular\ a
semnelor de punctua]ie, dar aceast\ sofisticare
formal\ nu e gratuit\ sau obositoare, ci, din contr\,

stimulativ\. O combina]ie cî[tig\toare, bine dozat\, de poveste
dur\ (planta]iile de coca din Columbia, r\zboi, asasinate, o
natur\ s\lbatic\ [i o s\r\cie lucie) [i de fine]e a scriiturii.
Traducerea e foarte bun\, poate c\ redactarea ar fi putut fi mai
atent\ cu repetarea unor cuvinte... Cu siguran]\ coperta de
roman comercial ar fi trebuit s\ fie alta! (L.M.)

Florin Biciu[c\, Expperimentul „„C\]elu”, Editura
Paideia, seria „Poverism”, 2007, 15 RON.

{ tim cu to]ii mult mai mult decît am vrea
despre cum e s\ stai la bloc (în Bucure[ti),
dar eseul vioi [i deloc tehnic-anost al lui
Florin Biciu[c\ ne explic\ din punct de
vedere arhitectural [i social toate

nemul]umirile legate de asta [i ne prefigureaz\ o
(foarte îndep\rtat\) alternativ\: locuirea comunitar\.
Nu inten]ionez deloc s\ bagatelizez lucrarea dac\ spun
c\ e scris\ ca o proz\ bun\ [i c\, dincolo de interesul
[tiin]ific, constituie o lectur\ foarte pl\cut\ (atins\ de
nostalgie [i, uneori, de un vag aer cre[tinist) despre
locuire [i comunitate. Bonus: edi]ia din 2005 e
disponibil\ în format .pdf pe Liternet. (A.C.)

O zi obi[nuit\. M\tu[\-mea m\ prive[te [i zice: ce conteaz\ c\
nu aud, în fond; ce m\ intereseaz\ pe mine toate tîmpeniile
voastre. Adi prevede c\ o s\ fie un an na[pa, nu foarte, da’ atîta
cît s\ ]ii seama, s\ nu te ri[ti, în caz c\ se-ntîmpl\ ceva. În ma[in\,

[oferul de taxi mîrîie: pe vremuri aveam [i partid, [i concediu: dac\ unu’
se purta r\u cu nevasta, îl chemau la [edin]\ [i-l luau de urechi; acuma,
oricine poa’ s\ fac\ orice. Cui îi pas\? Ba chiar de poman\ zic \[tia la
ziare c\ te controlau noaptea pe strad\. Orice domni[oar\ se putea plimba
în lini[te, acuma bag\ lumea cu]itu-n tine [i s-a terminat. La [coal\ întreb:
cum o s\ fie peste 20 de ani? Cum v\ vede]i? O fat\ melancolic\ r\spunde:
realizat\. Ce-i aia? (zic eu). Ea: realizat înseamn\ raportul fericit între cît
dai [i cît prime[ti. Nu m\ refer neap\rat la bani. Da’ [i la asta. Un b\iat
intervine: io m\ v\d pe o biciclet\ care alearg\ pe o pist\ spre infinit.
Comentez: pe o biciclet\? Da’ ia poveste[te-mi: de ce-ai dat neap\rat la

arhitectur\? Ca sa schimb sistemu’, [i aicea
mi s-a p\rut cel mai greu [i trebuie a[a, s\
începi cu greul. R\mîne t\cut o vreme [i
completeaz\: acuma m\ chinui: o fi bine, n-o
fi, chestia asta cu sistemu’. Aud vocea lui Fefe
la telefon: sîmbetele [i duminicile au devenit o
închisoare. La ce-mi mai folose[te singur\tatea dac\
nu mai v\d [i nu pot citi? Spre sear\, Serafim hot\r\[te
c\ în mod cert Dumnezeu [tie ce face dac\-l pune pe
om într-o situa]ie amarnic\, are el (Dumnezeu) un
scop, are o gîndire, deci o s\ scoat\ din fiin]a cu pricina
ceva anume. Pentru c\ nimeni nu e de capul lui. Ies cu mama
de la doctor [i vorbe[te stins: o via]\ avem [i mai e [i scurt\.
Trebuie s-o tr\ie[ti: chior, surd, f\r-un picior, cum o fi. E obligatoriu.

T rebuie s\ recunosc c\ îi invidiez pe scriitorii români care nu tr\iesc în
România, temporar sau definitiv. O dat\ pentru c\ au sc\pat de absurdul
isteric [i istovitor al acestei ]\ri [i apoi pentru c\ nu s-au l\sat de scris,
de[i sînt înconjura]i de sisteme de munc\ func]ionale [i de alt\ limb\.

Cazurile celor care au adoptat chiar aceast\ „alt\ limb\” [i au reu[it s\ r\mîn\
scriitori mi se par a ]ine oarecum de miracol (adic\ de o munc\ imens\ de care numai
pu]ini sînt în stare). Îi invidiez, deci, [i îi admir pe ace[ti oameni [i a[ vrea s\ contribui
cît de cît la men]inerea lor în aten]ia publicului de aici. Nu spun c\ trebuie s\
facem asta din vreo datorie moral\ [i f\r\ discern\mînt estetic, dar atunci cînd c\r]ile
lor mai sînt [i bune, cred c\ t\cerea ar ]ine cumva de sindromul nemînc\rii salamului
cu soia postdecembrist. Noua literatur\ se manifest\ substan]ial în afara grani]elor
României [i acest fapt trebuie semnalat. 

Unora dintre ace[ti scriitori „expatria]i” clasificarea aparte fa]\ de scriitorii români
în genere li s-a p\rut jignitoare [i inutil\. Le în]eleg reac]ia, dar vreau s\ le spun doar
c\ aceste clasific\ri nu au nimic discriminatoriu [i c\ ele au cîteodat\ pur [i simplu
o utilitate practic\, ordonatoare. Apoi, da, din punctul meu de vedere, cred c\ aceast\
circumstan]\ biografic\ e important\. A pleca din România în America nu înseamn\,
din p\cate, a te muta din Fran]a în Italia doar pentru clima mai blînd\. Ar fi
frumos s\ fie a[a, dar nu e. Iar aceast\ schimbare dramatic\ de mediu se vede
cîteodat\ foarte bine [i foarte interesant în c\r]ile lor, ale celor care tr\iesc în „lumi
mai bune”. Sun\ cam macabru? Poate, dar orice alt\ ]ar\ pare, în aceast\
perioad\ grotesc\ a României, o „lume mai bun\”. De[i lucrurile [i diferen]ele ar
fi trebuit s\ se îmblînzeasc\ cu timpul, eu a[ spune c\ lumile s-au uniformizat doar
la suprafa]\, prin cîteva firme, magazine [i fast-food-uri. La nivel mentalitar, în
mediile culturale, politice, pr\pastia dintre grobianismul românesc [i firescul
vestic e din ce în ce mai adînc\. 

Exact acest lucru se vede foarte bine în cartea lui Florin Oncescu, Ilustrate ddin
America (Editura Limes, 2007), mici momente [i schi]e pe fundal românesc,
surprinse cu umor [i minimalism stilistic de ochiul [i de urechea unui personaj
revenit din alte ]\ri. Dac\ ad\ug\m la aceast\ carte înc\ una, scris\ cam din
acela[i impuls, dar pe o structur\ dialogat\ (Mirel B\nic\, Codru] Constantinescu,
Enerv\ri ssau ddespre bbucuria dde aa ttr\i îîn RRomânia, Editura Polirom, 2007), s-ar
putea s\ ne trezim luptîndu-ne la sfîr[itul lecturii cu o serioas\ depresie de
neam [i de patrie. Cu men]iunea c\ ambele c\r]i pomenite sînt cît se poate
de bine strunite estetic. 

La fel de bun\ mi s-a p\rut o alt\ carte ap\rut\ între timp [i
apar]inînd unui scriitor român rezident în Statele Unite, Bogdan Suceav\.
E vorba despre o poveste pe care autorul are îndr\zneala s\ o construiasc\

nostalgic-tradi]ional ca pe o dulce „amintire din copil\rie”, cu toate
primejdiile pe care le induce genul fa]\ în fa]\ cu o receptare previzibil\

în registru cinic. Miruna, oo ppoveste (Editura Curtea Veche, 2007) sfideaz\
toate aceste posibile reac]ii [i ofer\ cititorului o c\l\torie într-o

Românie profund\, rural-fantastic\, din care nu lipsesc îns\
ecouri politice [i figuri eroice. Perspectiva infantil\, o provocare

pentru mul]i, îi reu[e[te lui Bogdan Suceav\ cu mult\ u[urin]\. 
În fine, pot s\ spun c\ revela]ia acestor zile de lecturi ale

c\r]ilor cu autori „pleca]i” a fost splendidul roman al lui Adrian
Sângeorzan, Circul ddin ffa]a ccasei (Editura Curtea Veche, 2006).

Nici o sofisticare la nivel formal, autorul alege s\-[i povesteasc\
copil\ria [i adolescen]a într-o Românie comunist\ a[a cum

ar povesti un fapt divers, într-o discu]ie oarecare. Povestea
cre[te progresiv, de la capitol la capitol, mai închegat\

decît dac\ ar fi c\utat cu orice pre] s\ spun\ o poveste
cu cap [i coad\ [i mai îndr\znea]\ în firescul ei

psihologic [i chiar sexual decît o mul]ime de c\r]i
„îndr\zne]e” programatic. Imagini n\ucitoare -

plimbarea pe spatele elefantului, c\ruciorul cu
rotile abandonat pe marginea unui h\u, berea

cald\ a unui clovn în afara programului -, o
mul]ime de sugestii pline de efect [i cît

se poate de simple, umorul [i permanenta
autoironie a naratorului, imaginea unei

familii exemplare f\r\ s\ aib\ nimic
demonstrativ [i mai ales a s\r\ciei

comuniste f\r\ nimic revendicativ
sau strident, toate acestea [i multe

altele fac din aceast\ carte un
eveniment literar.

lumini]a 
marcu
noua literatur` din afara

grani]elor. scriitorii „pleca]i”

ed
itoria
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Ironia rromâneasc\ 
ar aavea ssucces îîn ttoat\ llumea

Ana CChiri]oiu: Vasile, tocmai ]i-a ap\rut traducerea în rus\
la N\scut îîn UURSS. }ii mai mult la traducerea în rus\ decît
la una în englez\, de pild\? 

Vasile EErnu: Sincer s\ fiu, nici nu m-am gîndit la o traducere
în rus\ cînd am scris cartea - din simplul motiv c\ am gîn-
dit-o pentru un public nesovietic, care nu avea experien]a
vie]ii din spa]iul sovietic. De aici [i o anumit\ form\ de
retoric\ între acest „noi”[i „ei”, adic\ ei, cei care nu au
aceast\ experien]\, de-asta [i multele explica]ii sau l\muiri
pentru un om care nu cunoa[te informa]iile [i experien]a
unui spa]iu sovietic. Mi-am dat seama, dup\ ce a fost tradus\
cartea [i dup\ ce a ap\rut acolo, c\ tocmai aceast\ distan]\
în timp a f\cut ca [i ei s\ se raporteze la experien]a comunist\
ca la un trecut cumva distant, uitat. Fire[te, a trebuit s\
modific cu ajutorul traduc\torului, Oleg Panfil, o anumit\
form\ de retoric\, fiindc\ nu puteam s\ spun „poate voi
nu [ti]i cine e Buratino”, acolo toat\ lumea [tie cine este
Buratino [i atunci trebuie s\ spun „v\ mai aduce]i
aminte de Buratino?” sau lucruri de felul \sta, care ]in de
o anumit\ temporalitate. Dar registrul c\r]ii s-a p\strat.
Ceea ce se schimb\ este o anumit\ tonalitate care ]ine
de limb\, fiindc\ limba modific\ un anumit gen de tonalitate,
de muzicalitate, dar cred c\ se p\streaz\ spiritul destul de
bine. Oleg a reu[it foarte bine s\ p\streze aceast\ tandre]e,
ironie, umor, acest amestec. 

Gruia DDragomir: În Rusia exist\ un curent de ostalgie? 

Oleg Panfil: E o rena[tere a scrierii noastre tinere, a[ zice
eu. 

A.C.: În registru ostalgic?

O.P.: Nu, registrul lui Vasile este nou [i tocmai de-asta cred
c\ traducerea se va bucura de succes. Pe fundalul care
exist\ în domeniul \sta, Vasile are cîteva avantaje. Unul
dintre ele vine din cultura voastr\, român\. Distan]a
asta pe care a avut-o Vasile tr\ind aici [i pe care probabil
c\ el nu o percepe, [i nici voi. Genul vostru de ironie, aceast\
ironie româneasc\, e cea mai mare calitate a pove[tilor
voastre, care ar avea succes în toat\ lumea. E un lucru
specific, dar voi nu v\ da]i seama. Genul \sta de ironie
u[oar\, dar foarte liber\, pe care o folose[te Vasile,
nou\, ru[ilor, ne lipse[te. Al doilea ar fi felul în care este
scris\ cartea, foarte light în compara]ie cu felul în care
se scrie în Rusia despre problemele astea. Foarte light, dar
foarte lucid. Iar luciditatea asta este un mare avantaj, pentru
c\, f\r\ s\-]i dai seama c\ de fapt acolo este filozofie,
produce efectul filozofiei bune - cînd termini cartea ai un
fel de bucurie c\ ai în]eles ceva, iar lucrul \sta e valabil
inclusiv pentru noi, care am tr\it aceea[i experien]\. E o
recapitulare care ne d\ o alt\ perspectiv\ asupra epocii
comuniste. 

G.D.: Oleg, tu mai cuno[ti [i al]i autori români contemporani
pe care ai vrea s\ îi traduci?

O.P.: Vasile a avut ideea de a face o antologie de 13
autori tineri, dar înc\ nu au dat to]i textele.

V.E.: Da, acum le adun\m. Ideea mea a fost s\ facem o
antologie de tineri scriitori de proz\. 

A.C.: Cu un specific anume?

V.E.: Da, am propus o anumit\ tem\ ca s\ aib\ un clenci,
iar tema a fost s\ facem ni[te texte pornind de la ce are
fiecare în cap despre Rusia. E foarte clar c\ noi avem o
mul]ime de pove[ti, o mul]ime de cli[ee. {i e de în]eles.
De exemplu, eu nu le simt pe toate, dar Oleg le simte. E
foarte interesant cum o s\ sune toat\ povestea asta în rus\.
Primul pas e s\ intr\m în spa]iul cultural rusesc, din care
lipsim complet. 

A.C.: {i tu, Oleg, în afar\ de traduceri, ce scrii?

O.P.: Scriu proz\. Mi-a ap\rut [i mie cartea în Rusia cam
în acela[i timp cu a lui Vasile. 

G.D.: {i o s\ fie tradus\ [i în român\? 

O.P.: Nu [tiu. Am în]eles c\ literatura rus\ nu se bucur\
de un prea mare succes [i atunci nu [tiu dac\ îi va pl\cea

cuiva. Oricum e foarte greu de tradus, e bazat\ pe argou,
pe înjur\turi.

A.C.: Despre ce e? 

O.P.: Critica m-a pozi]ionat ca pe ultimul beatnic din Balcani.
Proz\ psihedelic\, dar [i balcanico-]ig\neasc\. Un fel de
On tthe RRoad, care nu e fic]iune, asta e foarte important, s\
nu fie ceva narativ sau jazz. E numai experien]\ proprie. 

În RRomânia, nnu aavem oo ttradi]ie aa ggîndirii
radicale, nnu aavem ttradi]ia ddiscursului
asumat [[i ccare ss\ îî]i aaduc\ pprejudicii

G.D.: Cum a decurs lansarea voastr\?

V.E.: A fost ok, au fost nume foarte importante. Editura a
chemat autori care au participat la dezbatere. Pentru
dezbatere ei au propus o tem\ pornind de la carte: condi]ia
post-sovietic\, actualizarea experien]ei sovietice. Au
fost scriitori foarte aprecia]i, critici foarte buni [i un scriitor
de top, dar scandalos, Prohanov. Ad Marginem [tie bine
s\ fac\ rating, iar pentru mine e important s\ cunosc scriitori
[i critici activi, s\ v\d cum gîndesc, ce produc. În rest, a fost
ca la noi. E un spa]iu deschis, lumea intr\, ascult\,
pleac\, se mai pun întreb\ri din sal\... Genul \sta de lansare
este important\ pentru c\ apari în diverse locuri [i c\
e[ti în vizor... 

A.C.: {i s-au tras [i concluzii despre actualizarea experien]ei
sovietice? 

V.E.: Da, în Rusia este o tem\ actual\. Se scriu multe studii,
a devenit o tem\ foarte actual\ pentru cercetare [i în zona
occidental\. Sînt o mul]ime de lucruri care intereseaz\: de
la analiza mentalit\]ilor [i a spa]iului cotidian, care este
foarte bine cotat\ acum, pîn\ la analiza institu]iilor statului
[i a mecanismului economic din perioada sovietic\. Exist\
un interes sporit din cauz\ c\ sistemul sovietic (incluzîn-
du-l [i pe cel comunist periferic) este singurul model
care a existat paralel cu cel neoliberal [i a[a-numit democratic.
Acest sistem închis a fost un sistem care s-a produs în afara
regulilor jocului global, al marelui capital, [i a dovedit c\
este posibil ca un sistem politic s\ existe [i în afara regulilor
liberale ale pie]ei, f\r\ de care azi nu ne mai imagin\m
existen]a. {i tot acest model este foarte interesant pentru
c\ a durat totu[i 80 de ani, aproape un secol, [i s-a dezvoltat
în paralel [i la fel de valabil ca [i altele, iar asta este
foarte important. A existat un model care a mers împotriva
cursului „victorios”. Comunismul a fost ca o rezerva]ie care
a func]ionat dup\ alte reguli [i dup\ alt model. Ei, uite c\
o alt\ societate s-a dezvoltat dup\ un alt model, nu vorbim
acum cît de bine sau cît de r\u, dar, vrem-nu vrem, \ia
trimiteau oameni în cosmos, produceau tancuri [i rachete
[i c\r]i [i literatur\. A existat un model care a func]ionat
altfel decît cel declarat ca fiind „singurul sistem bun [i
adev\rat”. Nu s-a subordonat unor reguli pe care noi le
numim reguli ale economiei de pia]\... Comunismul a fost
una dintre cele mai îndr\zne]e idei [i a ap\rut din nevoia
[i din dorin]a de libertate, o libertate radical\. Din p\cate,
totul s-a terminat tragic. Tot acest construct [i toat\ aceast\
tragedie a produs enorm de mult material, arhive imense,
o experien]\ enorm\ pe care acum ar trebui s\ o analiz\m,
s\ o regîndim, [i s\ încerc\m s\ ne dumirim care e semnifica]ia
acestei perioade.

A.C.: Cam pe curentul \sta ai venit [i tu cu cartea, doar c\
atunci cînd a ap\rut au fost ni[te reac]ii cam vehemente...

V.E.: Da, la noi lucrurile sînt foarte simple. Discursul
intelectualilor no[tri e reglat cu mare aten]ie a[a încît s\
nu supere discursul puterii, pe cînd tradi]ia european\
este invers, intelighen]ia este critic\ fa]\ de discursul puterii.
La noi întotdeauna intelectualitatea se subordoneaz\
discursului puterii [i \sta este un mare pericol. În comunism
se subordona sau se sustr\gea puterii, ceea ce înseamn\
tot subordonare, în ’90 s-au subordonat unui alt discurs
al puterii, acum au trecut sub un altul. {i atunci, în momentul
în care vii [i nu e[ti la unison cu comisia care trebuie s\
condamne comunismul [i zici c\ e foarte important s\
vedem [i alte p\r]i ale acestei ma[in\rii, mai ales c\ ]ine
de via]a noastr\, atunci normal c\ e[ti anatemizat. Totul
este alb [i negru. 

G.D.: {i în Rusia cum te a[tep]i s\ fie primit\ cartea?

V.E.: Ei nu se tem de a[a ceva, ei au scriitori atît de
radicali încît eu sînt interesant din alt punct de vedere.
Pentru ei, eu nu sînt radical, ei au scriitori care, dac\ ar
ap\rea la noi, cred c\ ar fi ceva de neimaginat. Sînt mul]i
scriitori anarhi[ti în gîndire, adic\ radicali-radicali, sînt
mul]i scriitori foarte serio[i, foarte buni, dar care consider\
c\ Stalin trebuie reabilitat în termenii cei mai serio[i. {i tot
felul de chestii  de genul \sta care pentru noi ar fi
[ocante, de exemplu s\ vezi acum la noi un scriitor gen
C\rt\rescu care s\ îl reabiliteze pe Ceau[escu, p\i nu ar fi
posibil în România a[a ceva. {i e interesant c\ vezi o mul]ime
de scriitori radicali, cu idei care încearc\ s\ rup\ diverse
limite, care o fac din convingere, nu de fa]ad\, [i pun la
b\taie totul pentru convingerile lor. E greu de în]eles acest
lucru în România, ]ara în care oportunismul e cea mai sigur\
cale de succes.

A.C.: Dar cum se face c\ în Rusia e posibil?

V.E.: Din cauz\ c\ noi, în România, nu avem o tradi]ie a
gîndirii radicale, a gîndirii critice, cu excep]ia unor zone
religioase, nu avem tradi]ia discursului asumat care s\ î]i
aduc\ prejudicii. Curajul nu e calitatea noastr\ de baz\,
iar intelighen]ia noastr\ e str\in\ de curajul gîndirii, c\ci
asta ar presupune s\ se renun]e la conservatorismul atît
de comod.  Pentru mine e foarte important s\ v\d scriitori,
intelectuali care î[i asum\ discursul, dar un discurs prin
care risc\ totul. Una e s\ scrii acum de bine despre B\sescu,
pentru c\ nu ai decît de cî[tigat, e bine s\ scrii de bine
despre condamnarea comunismului, pentru c\ nu ai decît
de cî[tigat. Uh, cît\ nevoie am fi avut de acest discurs
anticomunist în anii ’70-’80, dar atunci el presupunea un
mare risc. Acum a[ vrea s\ v\d unul care risc\, la fel cum
înainte, dac\ scriai împotriva sistemului comunist, î]i riscai
pozi]ia. De aceea mie mi se pare c\ cel mai perfid joc al
intelectualit\]ii române este acela c\ î[i transform\ discursul
într-o marf\ foarte convenabil\ [i u[or vandabil\, f\r\ a
risca nimic. 

S-aar pputea cca ffenomenele aactuale dde
migra]ie ss\ pproduc\ mmai mmulte eefecte
negative cchiar ddecît aanumite fforme dde
represiune ppolitic\

A.C.: Adic\ tu, dac\ ai fi avut alt\ vîrst\ [i ai fi tr\it mai mult
sub comunism, ai fi scris împotriva sistemului? Doar din
dorin]a de a crea o alternativ\? 

V.E.: Asta ]ine de mai mul]i factori. E foarte greu s\ spun
ce a[ fi f\cut eu dac\ a[ fi tr\it în comunism. Mi-e greu s\
spun c\ a[ fi fost un lupt\tor împotriva sistemului bla, bla,
bla. Teza mea e foarte simpl\: diverse sisteme nu produc
diverse forme de compromis, ci, indiferent de sistem,
noi facem acelea[i compromisuri. Fie c\ e vorba de comunism
sau de capitalism, pentru mine lucrurile nu se schimb\
în esen]\, îns\ modul în care m\ raportez la aceste sisteme
conteaz\ enorm. Veridicitatea unui discurs [i validitatea
lui se leag\ mai mult de ceea ce î[i asum\ un scriitor [i în
ce m\sur\ acesta este un discurs care î[i risc\ avantajele,
pozi]ia etc. Atîta timp cît nu pui în joc nimic [i e doar o
chestie de oportunitate [i de profit, nu avem despre ce
discuta. Eu pot s\ produc discursuri care s\ aduc\ profit la
nesfîr[it, e foarte simplu. În acest sens, între intelectual
[i bi[ni]ar nu e nici o diferen]\. În momentul în care îmi
risc, s\ zicem, [ansa de a avea o rubric\ la o revist\ bun\
(adic\ bine pl\tit\), [ansa de a cî[tiga banii pe care pot
s\-i cî[tig, [ansa de a cre[te în carier\ etc., atunci st\m de
vorb\. Pot s\ v\ spun c\ dac\ scrii ast\zi despre X, [ansa
ta de a face o carier\ public\ important\ este mult mai
redus\ decît dac\ ai scrie pe un anumit calapod, astea sînt
regulile [i sînt mult mai perverse decît în sistemul represiv
comunist. Sistemul comunist represiv era un sistem brut
- dur, dar brut -, adic\ era foarte banal ca joc, de-asta toat\
intelectualitatea sovietic\, dup\ ’60, a devenit liberal\. Era
foarte clar cine era du[manul, te retr\geai [i î]i vedeai de
via]a ta în privat cu prietenii. M\ rog, era un compromis în
care tu renun]ai la o parte din libertate pentru o anumit\
stabilitate [i el te l\sa în pace pentru partea lui de
interes. În sistemul actual, lucrurile astea sînt mult mai
sofisticate [i mai complicate. {i controlul este mult mai
puternic [i sofisticat, mai ales c\ este vorba despre unul
legat de spa]iul financiar, economic, [i acolo nu te joci cu
limbajul, cu politicul, ci te joci cu cifrele, iar cu cifrele nu
prea ai cum s\ te joci pentru c\ sînt chestii legate de comer],
de business, care controleaz\ tot.

A.C.: Dup\ N\scut îîn UURSS [i toate reac]iile pe care le-a
stîrnit, au mai venit scriitori care au scris cam în acela[i
registru. Te sim]i epigonizat?

V.E.: S\ fim serio[i, nu cred c\ e cazul. S-a acumulat
foarte mult\ experien]\, mai ales în zona asta în care lucrezi
cu experien]a de factur\ subiectiv\, în care nu faci cercetare
de teren sau nu mergi pe arhive sau pe o cercetare academic\.
Aici este vorba despre o acumulare subiectiv\ [i depinde
de fiecare ce are de zis [i ce poate s\ zic\. Rom<nii îns\
se plictisesc repede, scriu 4 c\r]i [i zic „Vai, nu mai suport
s\ aud despre acest subiect”. Eu cred c\ acest subiect este
unul imens [i unic [i ar fi mare p\cat s\ nu-l valorific\m.
Ce s\ le povestim occidentalilor, cum fum\m iarb\? Ei
fumeaz\ de vreo cîteva sute de ani, noi doar de cîteva zeci
de ani. E ridicol.
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Î
n decembrie, Vasile Ernu î[i lansase de cur`nd traducerea în rus\ a c\r]ii N\scut îîn
URSS, tocmai la Moscova. S-a întors de acolo cu traduc\torul lui în rus\, Oleg
Panfil, [i cu mult chef de vorb\, de care am profitat într-o diminea]\ cam
friguroas\, în biroul lui de la etajul [apte al unui bloc din centrul Bucure[tiului.

Peste ora[ c\zuse cea]a, întreb\rile ni se aglomerau în cap, dar Vasile avea multe de
spus, a[a c\ nu l-au întrerupt decît curiozit\]ile noastre, complet\rile lui Oleg [i
sirenele sau claxoanele traficului urban. Între timp, stau s\-i apar\ vreo dou\ c\r]i, iar
pe Vasile l-am rev\zut, la fel de locvace [i plin de idei despre literatur\, politic\ [i
tranzi]ie. (A.C.)

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



A.C.: Poate e vorba, cum ziceai, [i despre asumare,
pentru c\ tu ai venit pe un  trend care era profund anticomunist
la vremea respectiv\, în care se declara mai ales cît de
oprima]i am fost [i cît de r\u o duceam, dup\ care am
descoperit c\ nu era dracul chiar at`t de negru sau c\ a
existat via]\ [i în comunism.

V.E.: Da, a fost ini]ial o monopolizare a memorialisticii de
acest gen, ceea ce este de în]eles. Îns\ deodat\ aceast\
„suferin]\ concentra]ional\” s-a extins la toat\ lumea, to]i
au suferit [i toat\ lumea a început s\ descopere „originile
geto-dacice” ale suferin]ei. Începem s\ nu mai deosebim
victima de c\l\u. Ei, mai sînt oameni care au scris altfel,
de exemplu Daniel Barbu a scris cu mult înaintea mea.
M\ rog, el merge pe cercetare [i spune c\ toat\ chestia
cu suferin]a în comunism este un mare mit. În Republica
absent\, el deconstruie[te mitul suferin]ei în comunism [i
dovede[te c\ lucrurile, statistic, stau ni]el altfel. {i cînd
pune statistica, în modul lui cinic, cap la cap, ne arat\ c\,
de fapt, cei care au suferit în mod direct în comunism sînt
mult mai pu]ini decît cei care au avut avantaje. Evident
c\ trebuie s\ definim [i ce înseamn\ suferin]\, [i ce înseamn\
fericire, îns\ ace[ti oameni, acum, dac\ e s\ facem o analiz\
sociologic\, [i deja se fac cercet\ri pe chestia asta, dac\ îi
întrebi ce evolu]ie au avut din anii ’50-’60, o s\ vezi c\ pentru
ei este o evolu]ie pozitiv\. Suferin]a de atunci este legat\
în mod direct de represiunea politic\ dur\, de lag\rele
de concentrare etc. Totul e perfect adev\rat, s-a suferit
imens, îns\ nu toat\ lumea a suferit [i nu to]i au fost victime.
{i acum faptul c\ noi le b\g\m în cap toat\ povestea asta
cu suferin]a în comunism [i cît au avut de suferit, care, de
fapt, este o contraideologie la fel de pervers\ ca [i cea
comunist\, e normal c\ oamenii încep s\ cread\ c\ au suferit,
dar realitatea statistic\ arat\ c\ situa]ia nu a fost deloc a[a.
Asta nu înseamn\ c\ sistemul nu a fost represiv, de-asta
e foarte greu s\ te pozi]ionezi în România. Ast\zi nu
avem suferin]\? Oare de ce ni se sinucid copiii, fenomen
unic în istoria noastr\? Dar asta nu ne intereseaz\. S-ar
putea ca fenomenele actuale de migra]ie, datorit\ represiunii
economice, s\ produc\ mai multe efecte negative în societate
chiar decît anumite forme de represiune politic\. Nu [tiu,
doar m\ întreb [i-mi pun problema. Dar pe noi prezentul
nu ne prea intereseaz\, c\ci nu e la fel de vandabil. 

Ceau[escu eeste pprodusul pperfect aal
politicii [[i aal cculturii rromâne

A.C.: Ai vorbit din punct de vedere politic [i sociologic, îns\
literatura din perioada aia arat\ altceva, c\ to]i au fost ni[te
victime.

V.E.: Victimele cui? Ale sistemului? P\i sistemul nu e abstract.
Sistemul este un produs, noi l-am produs, dar nimeni nu-[i
asum\ producerea sistemului. Pentru noi, sistemul este
o chestie de import, care a venit peste noi. Noi am fost
b\ie]i cumin]i, au venit b\ie]ii r\i, ne-au pus la treab\ [i
sistemul dintr-odat\ s-a dezvoltat a[a. Noi am fost b\ie]ii
buni, am suferit. Ei, mie mi se pare c\ treaba asta e o
mare minciun\. Da, a existat posibilitatea aducerii unui
sistem str\in, sînt de acord c\ a existat opresiune, [tim [i
asta foarte bine, dar faptul c\ noi nu ne asum\m producerea
[i definitivarea acestui sistem mie mi se pare incredibil.
Adic\, am fost ]ara cu cel mai mare num\r de membri de
partid comunist pe cap de locuitor. Am fost ]ara cu cea mai
mare cre[tere de la un an la altul, de la ]ara cu cel mai mic
num\r de membri de partid la ]ara cu cel mai mare
num\r de membri de partid pe cap de locuitor, iar în ’89,
peste noapte, s-a dizolvat cel mai puternic partid. To]i au
disp\rut [i au devenit victime. Ceea ce e tragicomic e
urm\torul fapt: comunismul e condamnat, ̀ ns\ nu [i membrii
de partid. Straniu. De ce? Cum e posibil a[a ceva? Cine î[i
asum\ chestia asta? Nimeni. Mi se pare c\ treaba asta explic\
foarte multe. Am impresia c\ Ceau[escu este produsul
perfect al politicii [i al culturii române. Nu avem produs
politico-cultural mai valabil decît Ceau[escu, fiindc\ în
perioada în care a venit la putere Ceau[escu, trupele sovietice
erau plecate departe, deci, deodat\, am devenit autonomi
[i am produs ce? Cea mai urît\ ma[in\rie, aproape c\ nu
cred c\ o putem compara cu alta. Trebuie s\ ne-o asum\m,
pe Ceau[escu nu l-a produs nici Moscova, nici extratere[trii.
Tu de ce rîzi?

O.P.: Mi-am amintit un banc rusesc: un ofi]er, dup\ un chef
toat\ noaptea, se treze[te diminea]a [i servitorul îi
cur\]a hainele de vom\; ofi]erului i se face ru[ine [i zice:
„Trebuia s\-l bat pe \la care a v\rsat pe mine asear\!”, [i
servitorul zice: „Da, neap\rat trebuia s\-l bate]i, c\ vi s-a [i
c\cat în pantaloni!”.

V.E.: Cam a[a e. Deci treburile astea trebuie asumate, pentru
c\ dac\ nu în]elegem ce s-a întîmplat cu noi, reproducem
la nesfîr[it acela[i model, adic\ lupt\m pentru NATO, UE,
B\sescu, facem acelea[i discursuri f\r\ s\ ne intereseze
faptul c\ sistemul sanitar e la p\mînt, c\ natalitatea e
dezastruoas\, c\ oamenii de la ]ar\ aproape c\ mor de
foame, c\ educa]ia este, de asemenea, dezastruoas\, iar
copiii de la ]ar\, adic\ peste 50% din popula]ia tîn\r\, nu
au nici o [ans\ s\ fac\ o facultate etc. etc. Noi tr\im bine,

de ce s\ ne mai intereseze altceva... {i oricum, intelectulitatea
român\ dispre]uie[te „vulgul”. Pe mine cel mai mult m\
intereseaz\ ac]iunea intelectual\. Intelectualitatea a avut
întotdeauna un rol important în sistemele politice. A[a cum
în instalarea regimului legionar intelectualitatea a avut un
cuvînt greu de spus. Nu putem spune c\ peste noapte
am devenit victime, „totul ni s-a întîmplat”, bat-o vina de
soart\. Asta arat\ c\ dictatura noastr\ nu a fost un exces
de politic, ci o lips\ de implicare în politic\. În momentul
în care nu te implici sau te înregimentezi pe post de aplaudac,
produci ceea ce produci. S-ar putea ca Ceau[escu s\ nu fi
fost produs dintr-un exces de politic, ci tocmai din lipsa
politicului. Ceau[escu a existat doar în mintea noastr\, era
o fabula]ie, era o inven]ie, un discurs, el era o poezie, o od\,
atît. Trebuia s\ avem doar curajul de a nu-l gîndi. Ne-a luat
10 secunde ca s\ ne d\m seama cît de puternic a fost, [i
el a disp\rut. Acum, bietul de el, face reclame la telefoane
mobile: Alo, alo! 

În RRusia, lliteratura rradical\ ee ffoarte bbun\

G.D.: Oleg, cum e via]a de traduc\tor în Rusia? 

O.P.: Grea. În condi]ile actuale ale pie]ei e grea. Se pl\te[te
foarte prost, un pic mai prost ca la voi - m\ refer la Moscova,
fiindc\ în Moldova nu se prea traduce. De exemplu, Doctor
Faust de Goethe a fost tradus din rus\, nu din german\. E
o problem\, pentru c\, din motive economice, traduc\torii
sînt foarte prost pl\ti]i, majoritatea sînt studen]i de anul
II. Sînt foarte pu]ine edituri care fac fa]\ în sensul \sta, care
î[i permit traduc\tori foarte buni. S-au pierdut [i unele
condi]ii, de exemplu limba român\ e cunoscut\ de
foarte pu]ini. În perioada asta de tranzi]ie s-au schimbat
foarte multe, dar printre altele s-a schimbat [i limba. Despre
român\ nu [tiu foarte multe, dar limba rus\ s-a schimbat
total [i traduc\torul de genera]ie mai veche nu e în stare
s\ traduc\ în a[a fel încît s\ fie „gustos” pentru cititorul
contemporan, tîn\r. Dup\ p\rerea mea, toate textele
esen]iale trebuie traduse o dat\ la 15 ani, pentru c\ se
schimb\ foarte mult limba. 

A.C.: Cum adic\ s-a schimbat foarte mult limba rus\? De
ce?      

O.P.: Pentru c\ sintaxa s-a schimbat. Toate propozi]iile
compuse se simplific\. S-a schimbat tot discursul. Eu am
f\cut [i studii filologice, deci pot s\ vorbesc despre asta.
Foarte mult s-a schimbat limbajul. Nu numai la nivelul
cuvintelor, ci [i structura [i sintaxa, modalit\]iile de expresie
s-au schimbat. E foarte clar acum c\ între o traducere din
anii ’70 [i una a aceluia[i text de ast\zi este o foarte mare
diferen]\. Poezia ar trebui retradus\ o dat\ la 20 de ani.
Vou\ v\ e greu probabil s\ în]elege]i lucrul \sta, pentru c\
limba român\ nu s-a schimbat, cred, foarte mult. Dar
contextul se schimb\ [i odat\ cu el se schimb\ [i limba. 

G.D.: Dar ce se traduce mai mult în Rusia? Ce scriitori?

O.P.: Americani, francezi, cam ca la voi. Acum chinezii [i
japonezii au un succes mai mare, mai ales Murakami. A[a
cum s-a vîndut Murakami nu [tiu ce o s\ se mai vînd\ în
urm\torii ani. A avut [i un traduc\tor bun.

A.C.: Dar tu, Vasile, ]ii leg\tura cu ce se scrie `n Rusia, e[ti
la curent?

V.E.: Am venit cu vreo sut\ de c\r]i. Evident c\ nu pot s\ fiu
la fel de informat cum sînt cu literatura de aici, dar citesc
presa, [tiu ce apare, ce iese, cump\r c\r]ile cînd am
ocazia sau fac rost de ele. În orice caz, acum e perioada în
care ru[ii zic c\ nim\nui nu-i este lene scrie, adic\ se scrie
enorm de mult. Se public\ foarte multe chestii care au
succes dar care nu sînt interesante, de la tot felul de chicklit-
uri, în stil glossy [i glamour. Asta e acum în vog\, tot
felul de fete, b\ie]i, gagici, vip-uri care î[i povestesc via]a
lor de multimilionari [i cum toac\ milioane într-o sear\ etc.
Dar se scrie [i mult\ literatur\ bun\, care e mai diversificat\.
Sînt scriitorii clasici de dup\ ’90 care s-au afirmat [i care
scot c\r]i constant, cum ar fi Pelevin, Sorokin [i toat\ ga[ca
asta. Dar sînt [i mul]i mult mai tineri. Sînt o mul]ime de
edituri puternice care î[i permit s\ scoat\ literatur\ mai
tîn\r\, c\r]ile se traduc în afar\ bini[or, mai ales în german\
[i în francez\ [i, mai nou, în englez\. Bine, la ru[i exist\
tradi]ia asta [i, avînd în spate o literatur\ care deja s-a impus
de mult, e mai simplu s\ fii luat în serios. Mie mi se pare
c\ s-a schimat foarte mult stilul lor de a scrie, adic\ dup\
’90 s-a schimbat enorm de mult totul.  Scriitori  ca
Makanin scriu în paradigma clasic\, sînt interesan]i în stilul
lor. Pe cînd \[tia de dup\ ’90 scriu total diferit.

A.C.: Dar tematic, despre ce se scrie? Ce e diferit de ceea ce
se scrie la noi?

O.P.: De exemplu, în Rusia, literatura radical\ e foarte bun\
[i tradus\ [i se [i public\ mult\. Exist\ [i o editur\, Contracultura,
care este specializat\ pe acest gen de c\r]i. S-au [i ars c\r]i
ap\rute la ei, au fost declarate ilegale [i au fost scoase
din magazine. O carte de Efesber, fost KGB-ist, îi prezenta
pe ceceni, pe terori[ti, ca [i cînd ar fi fost democra]i. O carte

foarte controversat\. Pe de alt\ parte, Pelevin... 

V.E.: ... care a avut un tiraj foarte mare, cam de 150.000 la
prima tran[\.

G.D.: Apropo de tiraje, tu ce tiraj o s\ ai?

V.E.: 3.000. Eu am ap\rut într-o colec]ie cu Groys, preferatul
meu, lucru care m\ face s\ m\ simt mai bine ...

A.C.: {i ce mai public\ editura asta? Am v\zut c\ pe lîng\
Groys mai public\ [i ŽiŽek...

V.E.: Public\ mult, eu i-am spus doar pe cei pe care-i cunoa[te
publicul la noi. Are [i c\r]i de filozofie, de critic\ etc. Scot
literatur\ care a avut un impact important în anii ’90 [i în
general le place s\ se joace cu limitele, s\ creeze dispute
[i chiar scandaluri. Ei l-au scos pe Sorokin, în perioada lui
de început, ei au scos faimosul lui roman Gr\simea aalbastr\,
care a f\cut mare vîlv\ în anii ’97-’98, cartea a fost ars\ în
Pia]a Ro[ie de c\tre dreapta radical\. Deci ei au scos chestii
controversate, la limit\. Sorokin nu era chiar a[a, era cunoscut,
dar atunci a avut cele mai mari boom-uri ale lui. Era o carte
foarte scriptic\, foarte greu de citit, foarte greu de
în]eles, trebuie s\ ai în permanen]\ un dic]ionar lîng\ tine,
dar îi combin\ foarte mult pe Hitler [i pe Stalin, Hitler i-o
trage lui Stalin, iar cartea desfiin]eaz\ toat\ literatura rus\,
e o deconstruc]ie permanent\. Deci ei scot c\r]i de ni[\,
ni]el mai elitiste, scot [i star-uri precum Derrida, Deleuze
etc.

A.C.: Filonul politic e mai puternic în literatura rus\?

O.P.: Da, se vorbe[te mai mult despre politic\. Exist\ o
tradi]ie în sensul \sta, dar mai mult în poezie. 

V.E.: Filonul anarhist a fost prezent tot timpul [i în proz\,
dar e [i o chestie de atitudine.

M\ rrevendic pputernic ddin ccultura 
[i ddin ttradi]ia rrus\

A.C.: {i tu te ghidezi în ce scrii dup\ chestiile astea
despre radicalismul din literatura rus\?

V.E.: Nu, pentru c\ nu pot s\ m\ ghidez dup\ paradigma
[i dup\ cultura lor. Eu scriu în rom<n\, nu în rus\, cu
toate c\ a doua carte va fi scris\ par]ial `n român\, par]ial
în rus\. Evident c\ m\ revendic puternic din cultura [i
din tradi]ia rus\ de o anumit\ factur\ [i asta o recunosc,
o spun [i mi-o asum, sînt influen]at, sînt crescut în aceast\
tradi]ie. Aici, în România, sînt o mul]ime de scriitori care
îmi sînt foarte dragi [i pe care îi citesc permanent, dar în
acela[i timp, intelectual mi-e foarte greu s\ m\ revendic
din cultura român\, din cauz\ c\ am descoperit-o foarte
t`rziu. Singurii care mi-au fost cît de cît apropia]i mie din
cultura asta au fost cronicarii [i avangarda. {i în continuare
cred c\ cea mai bun\ literatur\ care a fost produs\ în
România pîn\ la avangard\ a fost cea a cronicarilor. Eu cred
c\ ei, cronicarii, au scris în acel moment o literatur\ valabil\
timpului în care au tr\it, ceea ce foarte rar s-a întîmplat
în literatura român\.

A.C.: Dar [i ei aveau în general un discurs supus puterii.

V.E.: Da, dar tr\iau într-o alt\ paradigm\, care func]iona
altfel. Ei veneau dintr-o cu totul alt\ cultur\, era alt context,
nici nu putea fi altfel atunci. Ruptura dintre putere [i discursul
cultural se face mult mai tîrziu. Atunci lucrurile nu erau atît
de rupte, de fragmentate, ei erau scriitori din anturajul
puterii. Cantemir mi se pare unul dintre cei mai buni scriitori
români [i a fost poate cel mai universal scriitor rom<n. El,
pe vremea lui, putea fi citit bine mersi [i la Petersburg, [i
la Constantinopol. P\i spune-mi tu un scriitor român de
ast\zi care s\ fie la fel. Noi am avut un regres foarte puternic
dup\ ei. M\ rog, sun\ foarte straniu ce spun acum,
pentru c\ toat\ lumea se gînde[te la ei ca la o chestie arhaic\.
Da, sînt arhaici, dar ei au fost contemporanii [i eroii vremurilor
lor. Al doilea moment valabil al literaturii române este
cel al avangardei, dar care, din p\cate, nu este f\cut\ chiar
de români decît par]ial, ci de scriitori evrei de limb\ român\.
Din punctul meu de vedere, cel mai important fenomen
literar de la noi în secolul XX este avangarda. 

A.C.: Ca s\ ne întoarcem totu[i în ziua de azi, cum te sim]i
printre scriitorii români?

V.E.: Eu îi în]eleg mai bine pe scriitorii tineri decît pe cei
mai în vîrst\ pentru c\ nu am nimic în comun cu optzeci[tii,
adic\ am prieteni foarte buni printre ei, poezia lor este
foarte bun\, dar proza mai pu]in, o diger foarte greu. Oricum,
mie mi se pare c\ româna produce poe]i incredibil de buni.
Cu proza, îns\, st\m mai prost, nu avem o tradi]ie foarte
puternic\, nu am valorificat-o foarte mult, nu am reu[it
s\ ne impunem afar\, au existat foarte multe rupturi. Nu
[tiu, ceva se întîmpl\ în domeniul \sta, probabil nu avem
nici r\bdarea construc]iei. Sîntem un popor foarte ner\bd\tor,
iar proza are nevoie de mult\ r\bdare. Dar cu scriitorii tineri
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în sfîr[it a început s\ apar\ proza care s\ scape de simbolism,
de excese de metafore, de stilizare excesiv\, de manierism
etc.

A.C.: La cine te referi, ne dai ni[te nume?

V.E.: P\i, de la Florin L\z\rescu la Lucian Teodorovici, de
la Dan Lungu la Vakulovski, sînt autori care scriu dezinvolt,
scriu cu lejeritate, scriu într-un limbaj foarte autentic. Cred
c\ lucrurile încep s\ se schimbe spre bine [i asta conteaz\
foarte mult mai ales pentru c\ începe s\ func]ioneze atît
pia]a critic\, cît [i pia]a de carte, adic\ produci ca s\ vinzi,
ca s\ fii citit etc. Dar sînt mai mul]i. Citesc [i dintre cei cei
mai în vîrst\... uf, care s\ fie...? Norman Manea, Cimpoe[u,
Aldulescu, Gro[an... M\ rog, sînt mul]i... {i clasicii care-s
verifica]i, [i în primul rînd cei doi Caragiale... Aproape c\-i
iubesc ca pe cei cî]iva scriitori ru[i prefera]i. 

Urm\toarea mmea ccarte vva ffi mmai iincitant\
din ccauz\ cc\ aare tteme ccare îîn RRomânia, 
în ggeneral, ssînt ttabuizate

G.D.: Despre ce o s\ fie a doua ta carte?

V.E.: E greu de spus ce va fi. Porne[te de la rubrica pe care
am început-o în revista voastr\. Baza e genul epistolar, dar
astea sînt un fel de preten]ii  de gen, pentru c\ în
interiorul lor sînt mai degrab\ povestite idei, teorii. 

A.C.: Este mai aproape de stilul eseistic? 

V.E.: Da, dar frecventez mai mult încercarea de a face proz\,
adic\ povestesc, s\ zicem, idei, dar ca pe o aventur\ în care
introduc personaje, aproape estetic. De exemplu, am un
întreg text dedicat libert\]ii, dar care nu este o teorie despre
libertate, ci este vorba despre un personaj care bag\
be]e-n roate altor personaje care cred c\ sînt libere [i el
încearc\ s\ demonstreze, prin diverse pove[ti de via]\,
c\, de fapt, ele nu sînt libere. Pe mine m\ intereseaz\ ca
toate chestiile astea s\ fie citite foarte lejer, s\ fie ca o
aventur\, în spatele c\reia se afl\ o anumit\ teorie. De
exemplu, \sta care poveste[te despre libertate vrea s\
devin\ erou [i nu poate din cauz\ c\ el zice c\ nu e liber.
Sau vrea s\ construiasc\ o piramid\, pentru c\, din punctul
lui de vedere, cel care construie[te o piramid\ este liber
[i nu trebuie s\ dea raportul nim\nui, iar în momentul cînd
trebuie s\ fac\ o cerere la prim\rie, el î[i d\ seama c\ toat\
via]a lui nu mai are nici un sens, c\ nu mai poate fi liber.
Cum po]i s\ fii erou [i s\ faci o cerere la prim\rie? Din
start toate limitele s-au blocat.

A.C.: {i e o leg\tur\ între el [i restul sau sînt un fel de
proze scurte? 

V.E.: Cartea are o cheie. Cap [i coad\. Începe [i se termin\

într-o tent\ foarte stranie. Eroii povestesc toat\ perioada
de tranzi]ie, tot soiul de întîmpl\ri, de aventuri [i cu multe,
multe idei despre comunism, din cauz\ c\ perioada tranzi]iei
este legat\ puternic de tot ceea ce înseamn\ comunism,
postcomunism. Personajul este un soi de avocatul diavolului
care întotdeauna d\ peste cap o situa]ie, o pozi]ie, face
demonstra]ii care te [ocheaz\; scopul general al acestui
gen de scriitur\ este s\ te pun\ pe gînduri. Cartea nu se
ocup\ de adev\ruri, de demonstra]ii. Singurul adev\r de
care se ocup\ cartea este acela de a-]i ar\ta c\ adev\rurile
în care crezi sunt false sau cel pu]in c\ ar trebui s\ î]i pui
semne de întrebare. Exist\ o subiectivitate în toate lucrurile
[i este bine s\ te gînde[ti c\ ceea ce tr\ie[ti s-ar putea s\
fie un mare fals. Cartea asta vrea s\ fie mai incitant\ din
cauz\ c\ are teme mai delicate care în România, în general,
sînt tabuizate. 

A.C.: Cum ar fi...?

V.E.: Cum ar fi c\ în sfîr[it tr\im într-o lume bun\, c\ tr\im
într-o lume liber\ [i cartea spune c\ de fapt totul e o
mare minciun\, c\ tr\im în aceea[i poveste, c\ facem acelea[i
gre[eli, c\ ne confrunt\m cu acelea[i probleme etc. Deschide
o mul]ime de discu]ii, de exemplu, Ceau[escu este ar\tat
într-o cu totul alt\ lumin\. Este chiar o încercare de „reabilitare”
a lui, în sensul c\ este un personaj foarte nedrept\]it. Nu
se poate s\ i se atribuie lui toate relele, asta este o mare
gre[eal\, cum se poate s\ îi atribuim unui om atîtea lucruri?
Stalin e privit într-o alt\ cheie. Pe mine nu m\ interesez\
s\ îl ap\r pe Ceau[escu, pentru c\ n-are nevoie de ap\rarea
mea, ci ceea ce vreau s\ spun este c\ ar fi mai bine s\ reflect\m
ni]el asupra unor idei [i a unor lucruri pe care le facem cu
atîta u[urin]\ [i mai ales asupra raporturilor finale [i definitive
prin care încerc\m s\ r\spundem la ni[te probleme din
istoria sau din trecutul nostru. 

Am îîn llucru [[i ccîteva cc\r]i ppentru ccopii

A.C.: Ai zis c\ nu î]i plac compara]iile dintre prima carte [i
a doua carte, dar cum ai sim]it tu succesul, pentru c\ ai avut
un succes foarte mare cu N\scut îîn UURSS? Te-a îmb\tat
succesul, te-a responsabilizat? 

V.E.: Eu am vrut s\ m\ fac lustragiu, ce succes? Practic m-am
ratat. În loc s\ fac ghetele oamenilor [i s\ stau la pove[ti cu
ei, fac munci dintr-astea... În primul rînd, eu am scos cartea
la o vîrst\ la care nu m\ mai îmbat\ succesul; dac\ aveam
succesul \sta la 20 de ani era una, dar acum îl consider un
succes întîrziat; la 35 de ani, sînt preg\tit pentru genul \sta
de succes, care de fapt nu are nici o semnifica]ie [i e iluzoriu.
Pentru mine e vorba mai ales de responsabilizare [i de
confirmare - pentru mine, nu în fa]a publicului - c\ pot
produce lucruri care conteaz\ [i care au importan]\. Publicul
este o chestie abstract\, nu-mi cunosc publicul atît de mult,
cunosc anumi]i oameni, m\ intereseaz\ p\rerile unor prieteni
la care ]in [i atunci ei sînt un prim public. Evident c\ m\

intereseaz\ ca ceea ce scriu s\-mi plac\. 

A.C.: Dar e[ti unul dintre primii scriitori care [i-au f\cut
un  site al c\r]ii lor. 

V.E.: Pentru c\ m\ intereseaz\ ca ceea ce scriu s\ ajung\
la public, dar nu pot vorbi în numele publicului. Receptarea
depinde enorm [i de tonul pe care îl d\ critica. La noi lucrurile
sînt destul de legate - institu]ia criticii înc\ are o putere
foarte mare, cu toate c\ acum lucrurile s-au mai rupt, exist\
[i presa cotidian\ care d\ tonul. ~n orice caz, eu cred c\ asta
va fi o carte cu greutate ceva mai mare, dar oricum vreau
s\ închei ciclul \sta cu pove[tile legate de spa]iul comunist.
Cred c\ a treia carte va fi de proz\. 

A.C.: Deci o s\ scrii [i fic]iune la un moment dat.

V.E.: Eu încerc, cel pu]in. Cred c\ [i ceea ce fac acum e pe
jum\tate fic]iune. {i am în lucru [i cîteva c\r]i pentru
copii - e un subiect care m\ intereseaz\, fiindc\ e singurul
gen pe care nu po]i s\-l truchezi. 

A.C.: Dar tu n-ai copii.

V.E.: N-am, dar îi cunosc. Mi se pare grav c\ în România se
scrie foarte pu]in\ literatur\ pentru copii. Asta spune foarte
multe despre s\n\tatea literaturii noastre. 

A.C.: Dup\ receptarea oficial\ de la prima carte, pe cine
crezi c\ o s\ mai tulbure aceast\ a doua carte a ta?

V.E.: Cred c\ establishment-ul o s\ fie foarte tulburat, pentru
c\ aceast\ carte vine exact împotriva acestui discurs
conservator, dogmatic. Dar poate c\ nici n-o s\-l intereseze.
Dar cine [tie, la noi nimic nu e sigur. 

A.C.: V\d c\ ai un singur  motto în cap: „Pune-i la p\mînt!”.

V.E.: Nu ei m\ intereseaz\. De fapt nu exist\ „ei”, c\ci
totul e mai nuan]at, nu exist\ o intelectualitate `n bloc,
monolit. Eu [tiu c\ intelectualii din genera]ia mai în vîrst\
nu mai pot s\ schimbe atîtea lucruri. Cunosc în genera]ia
lor oameni excep]ionali. Avem de tot felul: \[tia sînt, cu
\[tia defil\m. Pe mine m\ intereseaz\ ca publicul mai
larg s\ în]eleag\ c\ mai sînt [i alte forme [i alt gen de a
interoga cultura, politicul, ideologia - alt mod decît cel care
ni se formuleaz\. {i mai este important s\ nu împ\r]im
lumea în  alb [i negru, care nu poate dialoga. Cînd nu e[ti
de acord cu unul dintre ei nu înseamn\ c\ e[ti neap\rat
de acord cu cel\lalt. Sînt o mul]ime de nuan]e. Avantajul
meu este c\ pot aduce acest element dintr-o cultur\
pu]in diferit\, cu un alt gen de abordare. E important ca
în cultura român\ s\ p\trund\ alte forme de diferen]\, care
pun altfel de întreb\ri, care scriu altfel [i care produc altceva. 

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir
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N u am avut ocazia s\ scriu foarte des despre c\r]i de istorie [i nu [tiu dac\ am
preg\tirea, instrumentele, cuno[tin]ele necesare, în fine, nu [tiu dac\ m\ pricep
la a[a ceva. B\nuiesc c\ o recenzie profesionist\ a unei c\r]i de istorie trebuie
s\ aib\ în vedere în primul r`nd acurate]ea informa]iilor furnizate, obiectivitatea

punctului de vedere, puterea de deta[are, viziunea de ansamblu a evenimentelor. Nu
am avut în vedere dec`t într-o destul de mic\ m\sur\ toate aceste lucruri c`nd am citit
([i am început s\ scriu despre) cea mai recent\ carte a lui Lucian Boia, Occidentul - OO
interpretare iistoric\. Recunosc c\ am citit & privit volumul ca pe o poveste primit\
în dar. A[a c\ tot astfel voi încerca s\ fac s\ arate [i cronica de fa]\. A fost odat\...

Un autor care a agitat multe ape într-o ]ar\ în care istoria este un subiect
delicat [i despre care se vorbe[te numai cu precau]ie. {i cu grija de a nu cl\tina c`tu[i
de pu]in un e[afodaj na]ional de idei. O carte puternic\ [i vie precum Istorie [[i mmit
în ccon[tiin]a rromâneasc\ nu avea cum s\ nu st`rneasc\ polemici, controverse [i
interes. Odat\ cu apari]ia ei, Lucian Boia devine un autor cunoscut, v`ndut, contestat
[i adulat în egal\ m\sur\. Mai mult dec`t at`t, un autor care î[i asum\ cu orice
pre] riscul de a nu merge pe c\i b\tute [i de a chestiona la orice pas fapte pe
care ne-am obi[nuit s\ le lu\m ca atare. Apoi a fost odat\...

O tem\. Occidentul. {i cuvintele [i presupozi]iile [i ideile primite de-a gata.
Cum ar fi c\ occidentul a fost dintotdeauna modelul suprem de civiliza]ie, de
cultur\, de prosperitate economic\. Astfel de asocieri se fac [i mai rapid c`nd
introducem în ecua]ia cli[eelor [i Orientul pe care, pe l`ng\ multe alte
atribute, îl consider\m a fi misterios. De aici porne[te periplul istoric al lui Lucian
Boia, de la faptul c\ Occidentul ascunde un mister infinit mai mare dec`t Orientul
de tain\. Redus\ la maximum, întrebarea de la care porne[te volumul de fa]\

este cum de, pe un teritoriu care mii de ani s-a aflat
într-o mare de ignoran]\, de barbarie, de s\lb\ticie
cultural\, a reu[it s\ înfloreasc\ o civiliza]ie care s\
anuleze avansul de mii de ani al altor teritorii mult
mai înc\rcate de istorie, de tradi]ii [i de mo[teniri
culturale. „Pe scara de valori a epocii moderne, Vestul
ar fi mai bine situat dec`t Estul, iar Nordul domin\
Sudul. În Antichitate era exact pe dos. Jum\tatea de
sud a Europei oferea o imagine net superioar\ fa]\ de
jum\tatea ei de nord. Orientul era mai bogat [i mai
rafinat dec`t Occidentul. Astfel, Grecia [i insulele
britanice materializau dou\ extreme ale spa]iului
european: civiliza]ie des\v`r[it\ pe de o parte, barbarie
deplin\ de cealalt\ parte. Dou\ mii de ani mai t`rziu,
contrastul era la fel de frapant, dar în sens invers: Marea
Britanie se instalase în fruntea progresului, în timp ce
Grecia, v\zut\ din Occident, p\rea - înainte sau îndat\
dup\ reconstituirea ei - rec\zut\ în barbarie. Aceast\
dubl\ imagine schimb\toare rezum\ într-un fel istoria
lumii” (p. 29).

Povestea lui Lucian Boia merge din secolul al XI-lea,
odat\ cu un ev mediu care st\ sub semnul unor vremuri
apocaliptice (foamete, molime, r\zboaie nesf`r[ite),
p`n\ în vremurile noastre. De-a lungul acestui fir al istoriei
s`nt punctate anumite perioade sau înt`mpl\ri decisive care
au marcat evolu]ia lumii occidentale. Deosebit de interesante
s`nt micile am\nunte ne[tiute ale istoriei, detalii pe care, de
obicei, versiunile oficiale [i mitologizante le trec cu vederea.
Nu mic\ mi-a fost mirarea s\ aflu c\, în aproape orice

epoc\, a existat o ap\sare a sf`r[itului timpurilor (mai limpede spus, ideea c\ tr\iesc
vremuri apocaliptice i-a încercat pe to]i înainta[ii no[tri), sau c\, de-a lungul întregii
sale vie]i, Cristofor Columb a crezut cu t\rie c\ ]\rmul pe care a debarcat era cel asiatic
[i nicidecum ]\rmul coastelor însorite ale Cubei. 

Lucian Boia, pe l`ng\ o expunere istoric\ deta[at\ [i distan]at\, se mi[c\ cu extrem
de mare libertate printre asocieri, explica]ii [i argumente deosebit de variate pentru a
explica micile (sau marile) mistere ale lumii occidentale. Temeiurile vin din domenii felurite,
de la geografie (relief, clim\, vegeta]ie etc.) p`n\ la tehnologie [i religie. Avansul social este
sus]inut deopotriv\ de morile de v`nt, de clima temperat\ sau de nesf`r[itele p\duri întunecate
ale nordului (dubl\ surs\ de energie: lemn [i hran\). 

Autorul nu ezit\ s\ fac\ [i un soi de predic]ii, captivante [i îngrijor\toare în egal\ m\sur\.
Observa]ia e c\ elanul [i dezvoltarea spa]iului occidental au fost posibile at`ta vreme c`t o
anumit\ ]int\ precis\ era urm\rit\. Occidentul s-a dezvoltat tocmai datorit\ orient\rii spre
împlinirea unor ]eluri. Recent îns\ situa]ia pare s\ se fi schimbat. „Mai crede în ceva Occidentul?
Prima faz\ a expansiunii sale a g\sit un ferment puternic în religia cre[tin\ [i în misiunea asumat\
de a supune întreaga lume voin]ei divine. În epoca modern\, eclipsa par]ial\ a religiei a fost
compensat\ de afirmarea unor religii laice la fel de puternice: na]iunea, democra]ia, progresul
[...]. C`]i dintre contemporanii no[tri ar fi dispu[i s\-[i dea via]a pentru Dumnezeu, pentru patrie
sau pentru o idee despre viitor (atitudini curente înc\ în urm\ cu doar un secol). [...] Civiliza]ia
european\ e p`ndit\ de pericolul indiferen]ei [i de absen]a unui ]el transcendent (atitudini în dezacord
cu istoria ei precedent\). Aceast\ lips\ de motiva]ie a m\cinat deja, acum dou\ milenii, civiliza]ia
greco-roman\” (p. 227).  

Occidentul - OO iinterpretare iistoric\ este, înainte de orice altceva, o carte seduc\toare. Chiar [i cei
pe care faptele trecutului nu îi intereseaz\ dec`t într-o extrem de mic\ m\sur\ vor g\si aici subiecte
pe gustul lor [i pe alese. Spus\ pl\cut, ca o poveste, istoria se umanizeaz\, fascineaz\, ademene[te pl\cut.
Încerca]i cu încredere!

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 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 JJoocc [[ii aa[[tteeppttaarree (Editura Metafora, Constan]a). Colaboreaz\ la RRoomm<<nniiaa lliitteerraarr\\ [i
]ine rubrica de cronic\ a traducerilor `n CCoonnttrraaffoorrtt.

Lucian Boia, OOcccciiddeennttuull - OO iinntteerrpprreettaarree
iissttoorriicc\\, traducere din francez\ de Emanoil
Marcu, Editura Humanitas, Bucure[ti,
2007, 239 pg. 
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R ecunosc c\, atunci cînd, r\sfoind primul num\r al revistei Noua lliteratur\, am
ajuns la articolul Mariei Manolescu, am ridicat b\trîne[te din sprîncene. Pîn\
în momentul acela, nu mai întîlnisem atît „c\cat” în nici un text non-fictiv. Mi-am
spus apoi c\ e posibil s\ nu pricep eu subtilit\]ile autofic]iunii [i c\ probabil

respectivul cuvînt se justific\ în limbajul unui personaj de roman foileton pe care autoarea
are de gînd s\-l continue. Nu s-a întîmplat a[a. Între scrierile sale din Noua lliteratur\,
„c\catul” a r\mas izolat acolo, în primul num\r. O alt\ ipotez\ a fost c\ domni[oara
sufer\ de o bizar\ form\ a sindromului Tourette, care se manifest\ scriptic, [i a f\cut o criz\
tocmai în momentul cînd î[i concepea articolul. Cu a[a ceva n-ai cum s\ te lup]i. Soarta!

În num\rul 7, sub titlul M\ ddoare-nn ccur, Cezar Paul-B\descu reproduce de pe un forum
o discu]ie între suferinzii de hemoroizi. De ce a f\cut asta? Ca s\ împ\rt\[easc\ lumii
concluzia conform c\reia, la fel ca oricare alta, durerea în cur e nepl\cut\. Mul]umesc
mult, Cezar. N-a[ fi b\nuit. Cît\ vreme, îns\, poten]ialul subiectului n-a fost exploatat
suficient cît s\ se extrag\ din el seva expresivit\]ii la care s-a ajuns, de exemplu, cu
onanismul, consider c\ articolul respectiv este, din punct de vedere literar, un act
ratat.

În num\rul 11, Constantin Vic\ simte nevoia s\ î[i înceap\ contribu]ia la dosarul
Literatura && ccalculatorul cu un citat de pe internet: „n-am publicat in majoritatea
revistelor literare importante din ro, din md [i din pizda matii (sic!)”. N-am în]eles
ra]iunea acestui citat, dar am b\nuit c\ e vina mea; c\ m\ aflu în fa]a unui text ermetic,
asta [i fiindc\ nici logica articolului în general n-am priceput-o. Tot ce-am putut în]elege
au fost fragmente de sens disparate, cum ar fi [i acela conform c\ruia revistele [i blog-
urile care se ocup\ de cultur\ „sînt fix pula”. Sau cum ar fi acela conform c\ruia „Exist\
un individualism cam penal cînd e vorba de literatur\: ea nu poate fi un bun
comun sau un produs colectiv”. Cred c\ „penal” este folosit aici în sensul figurat
pe care îl aplic\ respectivului cuvînt mardeia[ii de cartier, dar eu am s\-l folosesc
în sens propriu. {i am s\ spun c\, dimpotriv\, regretul c\ nu exist\ „nici un torrent
de literatur\ român\ contemporan\” se situeaz\ la limita unei infrac]iuni prev\zute
de Codul Penal. Pentru asta, fire[te, responsabilitatea nu apar]ine exclusiv
celui care semneaz\ articolul, ci [i redactorilor revistei care l-a publicat. 

}in minte c\, în urm\ cu aproape cincisprezece ani, în primul num\r al revistei
studen]e[ti Litere nnou\, publicam ni[te citate asem\n\toare celor de mai
sus. Singura diferen]\ e c\ atunci le culesesem din toaletele Universit\]ii.
Dar, lucrurile se schimb\, limbajul specific unui spa]iu privat (ca s\ zic a[a, cel
mai privat, în cazul de fa]\) se r\spînde[te c\tre alte zone, moravurile evolueaz\
[i se rafineaz\ pîn\ la decaden]\. De pe pere]ii veceurilor pe strad\, de pe
strad\ în cele mai înalte institu]ii ale statului [i din acele institu]ii în revistele
literare, se extinde exantematic un limbaj care, pe vremuri, le-ar fi f\cut
s\ ro[easc\ pe deloc pudicele mele colege de serviciu din portul Constan]a.

În ce m\ prive[te, nu [tiu dac\ vreau s\ mai colaborez la o revist\ care
contribuie, fie [i în mic\ m\sur\, la aceast\ atitudine laxativ\. Nu [tiu
nici m\car dac\ articolul acesta va ap\rea sau dac\ redac]ia va hot\rî
c\, prin chiar citatele pe care le-am dat, contribui [i eu la extinderea
domeniului mîrl\niei. Oricum ar fi, ]in s\-i asigur atît pe redactori,
cît [i pe colaboratorii cita]i c\ n-am vrut s\ lezez pe nimeni, ci doar
s\ atrag aten]ia c\: TOTU{I! 

TT..OO.. BBoobbee, 38 de ani, poet, prozator [i autor de scenarii de film [i televiziune. A
debutat în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee, 1995, Editura Leka-Brîncu[. A mai
publicat volumul de poeme BBuuccllaa, 1999, reluat [i completat în CCeennttrriiffuuggaa, ed. ro.
2005, tradus\ în german\ la Editura Merz&Solitude, Stuttgart, 2004, [i romanul
CCuumm mmii-aamm ppeettrreeccuutt vvaaccaann]]aa ddee vvaarr\\, ap\rut în 2004, în colec]ia EEGGOO..PPrroozz\\ la
Editura Polirom.
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Editura
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„Biblioteca
Polirom“,
2007.

~
ntr-un interviu oferit recent cititorilor revistei The NNew
Republici, Ian McEwan îi numea pe americanii Bellow, Roth
[i Updike drept scriitorii care l-au marcat. El invoca entuziast
„o grandoare a ambi]iei, o generozitate a imagina]iei, [i un

fantastic sim] al umorului. Totul se reduce la o form\ de realism,
la dorin]a de a te raporta la condi]iile actuale, de a surprinde ora[ul
sau momentul”. Cea mai recent\ scriere a unuia dintre cei mai
premia]i romancieri din ultimele decenii pare a puncta cu brio la
toate categoriile enumerate. Plasarea în timp [i spa]iu este îns\
una strategic\, desprins\ de contemporaneitate. În vara lui 1962,
dup\ o ceremonie reu[it\ desf\[urat\ în Oxford, proasp\t c\s\tori]ii
Edward Mayhew [i Florence Ponting î[i petrec luna de miere 
într-un han romantic din Dorset, cu vedere la Canalul M`necii.  

Sau a[a ar trebui s\ fie. Mai cur`nd nuvel\ dec`t roman,
cartea lui McEwan nu se reduce îns\ la trecerea cuminte în revist\
a binefacerilor conjugale [i a împlinirilor domestice. Dimpotriv\,
ea este cronica în cinci capitole a unui e[ec fulger\tor [i deloc
anun]at - cel pu]in în ce îi prive[te pe protagoni[ti. Cititorul versat
[i sensibil la detalii va recep]iona cu siguran]\ micile avertismente
pe care McEwan le insereaz\ mali]ios, calculat, în marile scene
de beatitudine sentimental\. În chiar ziua nun]ii, c\snicia le
pare celor doi tineri o eliberare de constr`ngerile adolescen]ei
strict supravegheate: final de chin, nu început de epoc\. Una dintre
primele scene, un prim semn de întrebare. Ele se vor succeda în
crescendo, poten]ate de fascina]ia scriitorului pentru cuvinte-
cheie cu b\taie lung\ [i formul\ri pline de subîn]elesuri.

Subiectul romanului este deconcertant de simplu: în ciuda
dragostei pe care [i-o poart\, Edward [i Florence î[i rateaz\ noaptea
nun]ii. Odat\ cu ea, [i [ansa unei vie]i împreun\. Alunec`nd înainte
[i înapoi în timp, filtrat\ alternativ prin con[tiin]a mirelui [i cea
a miresei, povestea e versiunea dilatat\, livrat\ în slow-motion,
a c`torva momente esen]iale. F\r\ a coborî în subteranele psihanalizei,
McEwan prezint\ o înl\n]uire subtil\ de cauze [i de efecte ce
îng\duie p\trunderea dincolo de suprafa]a aparent opac\ a
personajelor. Senza]ia de echilibru rezult\ din intercalarea scenelor
de maxim\ intensitate cu incursiuni temperate, explicative, în
trecut. Rela]ii de familie, mediu, educa]ie, preferin]e, toate schi]eaz\
memorabile portrete la minut. Modelele par fixate cu bolduri într-un
insectar [i studiate cu o lup\ nemiloas\, ce le detecteaz\ nu
doar cele mai fine tr\s\turi exterioare, dar [i cele mai ap\s\toare,
ridicole, intime fr\m`nt\ri. 

Tineri, educa]i, virgini înainte de noaptea nun]ii, Edward [i
Florence s`nt dou\ experimente narative, dou\ produse de lux ale
epocii, ale clasei, ale mo[tenirii genetice [i ale traumelor proprii.
La o analiz\ am\nun]it\ a semnelor, nepotrivirea lor e previzibil\.

McEwan reu[e[te totu[i s\ transforme un caz aparent banal
într-un thriller al senza]iilor [i al a[tept\rilor (evident, de[arte).
Desf\[ur`ndu-se tragicomic în pragul revolu]iei sexuale a anilor
’60, seara cu reputa]ie magic\ în imagina]ia romantic\ tradi]ional\
intr\ în zodia inevitabilului. Reac]iile, temerile, impulsurile
personajelor se înscriu în apanajul stereotip al Angliei ultra-con-
servatoare. Realizarea lui McEwan nu rezid\ at`t în explorarea
neîmplinirii erotice a unui cuplu neexperimentat, c`t în amestecul
magistral de implicare [i de deta[are, de amuzament [i de compasiune
care d\ substan]\ pove[tii.

Pe pplaja CChesil se vorbe[te despre dram\ cu z`mbetul înghe]at
pe buze. Mai mult, se vorbe[te în structuri construite cu grij\. Nimic
de prisos, nimic derizoriu. Exprim\rile lui McEwan ating prin
claritate, adecvare, u[urin]\, scopul fiind „de a crea deta[are [i
ironie f\r\ a exagera cu niciuna. E ca [i cum ai umple un balon
cu destul aer cald pentru a-l face s\ zboare, asigur`ndu-te îns\
c\ va [i ateriza”ii. La polul opus acestei echilibristici abile - nefirescul
atent surprins al comportamentului protagoni[tilor, st`ng\cia,
lipsa de comunicare, neajutorarea în situa]ii pentru care nu s-au
inventat formule, penibilul, jena, agresivitatea compensatorie,
frustrarea, precipitarea, fuga, irosirea. 

Totul se înt`mpl\ ca într-o comedie din epoca filmului mut,
ca într-un documentar despre sutele de motive ce pot face
romantismul insuficient. „Relatarea încearc\ s\ fie în]eleg\toare
fa]\ de ambii, neînvinov\]ind pe niciunul” iii, î[i explic\ McEwan
op]iunea narativ\. Proza d\ seam\ despre articula]iile delicate
[i monstruoase ale mecanismului minte-trup-suflet, despre fatalele
spa]ii dintre noi [i cuvinte. Filmul se deruleaz\ cu încetinitorul pe
malul pietros al unei Anglii cu alur\ victorian\, la intersec]ia
primejdioas\ dintre desf\tare [i dezgust. Concentr`ndu-se asupra
unui episod m\runt, patetic, abandon`nd programatic temele
consacrate, McEwan le reactiveaz\ de fapt. Ironia sor]ii, a dragostei
[i a mor]ii a[az\ funda]ia pe care î[i cl\de[te castelul de nisip.
Morala? A[a se poate schimba întregul curs al unei vie]i - nef\c`nd
nimic...

____________
i IIssaaaacc CChhoottiinneerr - TThhee TTNNRR QQ&&AA, 11 ianuarie 2008.
ii CCoollmm TTooiibbiinn - DDiisssseeccttiinngg tthhee BBooddyy, LLoonnddoonn RReevviieeww ooff BBooookkss, 26 aprilie 2007.
iii CCaarroollyynn SSaayyrree - TTeenn QQuueessttiioonnss ffoorr IIaann MMccEEwwaann, TTiimmee MMaaggaazziinnee, 7 iunie

2007.

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann 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 OOrriizzoonntt, doctor
în filologie, autoare a dou\ volume de studii [i cronici [i a trei c\r]i traduse, ultima
împreun\ cu {erban Foar]\.
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maria manolescu
M ie. {i ho]ilor care au vrut 

s\-mi sparg\ garsoniera
s\pt\m`na trecut\. Pentru
claritate: locuiesc într-un

bloc de garsoniere. Ultima garsonier\ pe
dreapta, la cap\tul unui lung hol. Etajul
6. La baie am un mic geam, dar nu suficient
de mic c`t s\ nu încap\ pe el un b\iat
mai sub]ire, mai t`n\r [i mai agil - dec`t
mine, cu siguran]\. Ca s\ fie [i mai clar,
holul se termin\ cu un mic balcon de
serviciu. Din balconul \sta, un b\iat mai
t`n\r, mai agil [i mai înalt (altul sau acela[i
ca primul) ar putea ajunge destul de u[or
la acest geam. L-ar putea sparge [i ar putea
intra - sau l-ar putea împinge pe colegul
lui mai sub]ire. Am zis c\ stau la etajul 6,
da? Deci era seara t`rziu, s\pt\m`na trecut\.
Ora 22.00. Eu f\ceam baie [i citeam Virginia
Woolf  - Arta llecturii. {tiu, locul în care
citeam arat\ c\ n-am priceput nimic.
Dar oricum v\rsasem cafea pe carte, a[a
c\ pu]in\ ap\ nu putea s\ fac\ dec`t mai
bine. {i dintr-odat\ aud ceva la geam. Dup\
care v\d o m`n\ cu o [urubelni]\ sau ceva
de genul \sta, încerc`nd s\ deschid\ geamul.
Primul meu g`nd a fost „s\raca femeia de
serviciu, a venit s\-mi spele geamurile. La
ora asta...”. Ca dovad\ c\ panica te proste[te,
sau scoate prostia la iveal\. Prostia ca
reflex de ap\rare. Al doilea g`nd a fost
c\ o s\ apar\ poze cu mine pe Internet.
F\c`nd baie [i ud`nd c\r]i în cad\. Al treilea
g`nd n-a mai fost, a fost direct ac]iune -
cumva între g`nduri m-am prins c\ ceva
nu e în regul\, a[a c\ am aruncat cu cartea
în geam. {tiu c\ la ]`n]ari merge. Cred c\
omul s-a speriat. Am zis c\ stau la etajul
6. Din fericire, n-a p\]it nimic. Cel pu]in
fizic. ( Am verificat: m-am îmbr\cat repede,
mi-am luat mobilul si un spray Pronto pe
post de tranchilizant - nu era nimeni jos,

nici viu, nici mort). Cred îns\ c\ l-am
îndep\rtat definitiv de arta lecturii. C\
n-o s\ pun\ în via]a lui m`na pe o carte.
C`t despre mine, am r\mas de atunci cu
frica. {i frica asta se amplific\ pe zi ce trece
[i cap\t\ forme [i motive noi [i surprinz\toare.
M\ tem ca data viitoare omul s\ nu cad\
de la etajul 6. M\ tem s\ nu devin paranoic\.
M\ tem s\ nu o iau razna, de vreme ce o
scriitoare at`t de mi[to [i un om at`t de
ra]ional [i cu at`t de mult bun sim] a putut
s\ se îmboln\veasc\ at`t de r\u. {i mai
ales de faptul c\ a[a ceva nu „trece cu
v`rsta”.  M\ tem de faptul c\ am g\sit
r\spunsul la întrebarea „Cui i-e fric\ de
Virginia Woolf”, [i deci m\ tem s\ nu devin
critic literar. M\ tem c\, prin propozi]ia
anterioar\, i-am nedrept\]it pe criticii
literari mi[to. M\ tem s\ merg cu liftul, m\
tem s\ merg la Poli]ie ca s\ nu pierd aiurea
timpul, m\ tem s\ plec de acas\ sau s\
stau acas\. M\ tem c\ exagerez. {i cel mai
tare m\ tem c\ o s\-mi sparg\ p`n\ la urm\
garsoniera [i o s\-mi fure singurul lucru
la care ]in – laptop-ul. Chiar dac\ textele
din el s`nt cam varz\. Unele [i mai varz\
ca \sta. În caz c\ ho]ul \la e pedant [i c\
vrea s\-[i înving\ frica prin cunoa[tere,
deci lectur\, sau c\ m\ caut\ pe Internet,
men]ionez c\ laptop-ul meu a fost cump\rat
la m`na a doua, are cel pu]in patru ani, are
bateria foarte slab\ [i merge numai cu
respira]ie gur\ la gur\ - adic\ ventilatorul
e stricat [i, ca s\ porneasc\, trebuie s\
suflu tare în fanta de aerisire.   

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 27 de ani, masterand\ în  playwriting
la UNATC. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului
dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa WWiitthh aa lliittttllee hheellpp
ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann,
Editura Polirom, 2006. În 2007, Teatrul foarte Mic i-a
pus în scen\ piesa SSaaddoo-mmaassoo BBlluueess BBaarr,, în regia Gianinei
C\rbunariu.
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N ici unul dintre textele de prezentare a volumului
Locuiesc îîn ttelevizor, de Chloé Delaume, nu uit\ s\
men]ioneze ideea de experiment în jurul c\reia se
construie[te aceast\ scriere. Autoarea s-a supus la

22 de luni (sau 1451 de ore) infernale de privit la televizor, pentru
a observa pe viu cum îi evolueaz\ percep]ia, subiectivitatea [i
starea fizic\. E un experiment atr\g\tor, aproape antropologic
în inten]ie, în urma c\ruia am putea afla o sum\ de lucruri
interesante despre procesele incon[tiente pe care le declan[eaz\
supraexpunerea la tubul catodic. Transcris fiind de o scriitoare
cu spirit ludic [i cu chef de experimente, reportajul se poate
dovedi mai u[or de receptat decît un tratat [tiin]ific pe aceea[i
tem\, îngropat în statistici, `n referin]e [i în registrul prea arid
al limbajului specific. 

Dar Chloé Delaume alege ca, în locul unui asemenea reportaj,
s\ scrie o oper\ literar\, plin\ de metafore [i transfigur\ri din care
nu se mai în]elege, de fapt, mai nimic despre cum decurge
exact alienarea subiectului telespectator; predomin\ un sentiment
apocaliptic („Am vrut s\ fie 22 de luni, pentru c\ [i Apocalipsa

are 22 de versete”, declara autoarea într-un interviu1) despre
care e greu de spus de unde vine, în lipsa unor însemn\ri cu referent

în realitate. Televizorul e o unealt\ a C\pc\unului (?!), care î]i umple
capul cu p\s\ri moarte (?! din nou): „capul meu se umple cu p\s\ri

moarte ce nu existau înainte”.
În cîteva dintre interviurile acordate de autoare cu ocazia vizitei

în România, afl\m c\ de fapt poetica era miza acestui volum hibrid, nu
mesajul: „Mesajul de baz\, la urma urmei, este simplu: capitalismul

triumf\tor este foarte periculos, televiziunea este un organ de putere,
telerealitatea creeaz\ fic]iunea colectiv\ [.a.m.d. Ceea ce conteaz\

este felul în care transmi]i asta. La o carte nu m\ intereseaz\ prea mult
povestea; ceea ce m\ intereseaz\ este cum e f\cut\ ea”2. Iar la acest capitol

Chloé Delaume [tie s\-[i joace c\r]ile: amestec\ autofic]iunea cu pasajele
[tiin]ifice, document\rile cu poetiz\rile, statisticile [i declara]iile cu procese-

verbale fictive. Subiectul care s-a dezb\tut cu atîtea ocazii, la întîlniri cu
autoarea [i în cronici, este de fapt un simplu pretext pentru valorificarea

scriiturii. Receptarea c\r]ii ar trebui, deci, s\ vorbeasc\ mai mult despre statutul
[i despre avatarurile speciilor de grani]\ decît despre experimentul toxic al

privitului compulsiv la televizor, fiindc\ acesta, cum amintea [i autoarea, nu e o
mare noutate.

M\ pot folosi, a[adar, de ocazia oferit\ de cartea lui Chloé Delaume pentru
a-mi exprima idiosincraziile [i exigen]ele subiective fa]\ de specia reportajului literar;

nu cred, de pild\, c\ exagerez dac\ cer de la o carte ale c\rei mize anun]ate sînt
experimentul [i dezv\luirea s\ pun\ în practic\ aceste lucruri, indiferent de registrul

stilistic ales de autor. Locuiesc îîn ttelevizor este îns\ o carte despre o subiectivitate lezat\,
care se exprim\, de cele mai multe ori, în dictoane pre]ioase sau în pasaje metaforice

excesiv de abstracte în raport cu subiectul ([i asta f\r\ s\ fie tehnice). A[ fi vrut s\ citesc
un fel de Fast FFood NNation despre televizor, un comentariu prelungit, [i documentat, [i

impresionist, despre succesiunea [tiri-talk-show-uri-reclame-filme-concursuri. (Cam ce a f\cut,
în aproape 6 pagini despre posturile tv române[ti, Cristian Lup[a în ultimul num\r din Esquire.)

Iat\, în schimb, ce am citit: o relatare secven]ial\, împ\r]it\ pe zile [i citate (care n-ar fi dat
atît de r\u dac\ erau integrate cumva în text), a st\rilor subiectului expus la televizor. Care pot

sau nu s\ aib\ leg\tur\ cu acesta. De multe ori, leg\tura e for]at\, ca [i cînd, luat\ de valul poetic,
Delaume [i-ar fi amintit c\ scrie, totu[i, ceva despre televizor. Foarte pu]in, deci, despre ce se petrece

în televizor; dac\ frazele despre reclame [i despre emisiuni politice n-ar fi fost atît de eliptice, ar fi
fost un adev\rat cî[tig datele suplimentare despre compania Pepsi, pofta de chips-uri [i apari]iile zilnice

ale lui Nicolas Sarkozy la televizor (cartea e din 2006, adic\ dinainte de alegeri), ca [i acelea despre
func]ionarea hipocampului sau a neocortexului. Iar dac\ nota]iile privind transform\rile suferite de subiect

n-ar fi fost atît de teziste [i de in your face, ar fi fost mai credibile: „Subiectul nu mai spune: pe France 2 ei
au spus, în timp ce pe TF1, continuînd cu un comentariu. Subiectul nu mai spune: ei. Subiectul nu mai spune

cure[tiul e ora[ul meu adoptiv. Am venit, mi-a
pl\cut sau, pur [i simplu, s-a întîmplat s\
r\mîn. Convie]uirea noastr\ o s\-mplineasc\ 15
ani în curînd, aproape jum\tate din vîrsta pe care
o am acum.

Înc\ mai simt o sl\biciune pentru cei n\scu]i în ora[ul \sta,
care ]in închise, în medalioane vr\jite, cu capac, pove[ti
întîmplate aici. Îi rog s\ le scoat\ la iveal\ pentru mine. Uneori
îi conving, î[i aprind tactico[i ]ig\rile, iar eu îi ascult pe
fiecare în parte ore în [ir. Nu conteaz\ c\ le-au tr\it sau doar
le-au mo[tenit, important e s\ am la îndemîn\ un cîrlig de
care s\ m\ prind atunci cînd trec printr-un loc despre care nu
[tiu mare lucru. Le f\rîmi]ez [i le p\strez. Bag mîna în buzunar
[i presar o dîr\ sub]ire de f\in\ pe unde trec. Se amestec\ hanuri
vechi, case boiere[ti cu pivni]e labirintice, apartamente proletare
sau, din contr\, nomenclaturiste, cu [emineu [i cu baie imens\,
învelit\ în marmur\, de-o cochet\rie nelini[titoare. Str\zile banale
se transform\ în spa]ii familiare. Poate drumul de întoarcere îl
voi g\si mai u[or. 

„Acas\” e un cuvînt greu, pe care nu mai [tiu sigur unde s\-l
lipesc. Visul „locativ” cel mai dureros are loc mereu dup\
acela[i scenariu: m\ întorc la facultate dup\ vacan]a de var\
petrecut\ la ai mei [i nu mai am unde s\ m\ cazez, pentru c\ locul
meu din c\minul \la nenorocit (care acum st\ s\ cad\) a disp\rut
ca prin farmec.  

M\ mai întreb înc\ dac\ Bucure[tiul e un ora[ frumos sau doar
isteric. Casa în care locuiesc acum atîrn\ undeva între copaci,
ea exist\ doar dac\ dau ni[te crengi la o parte [i o privesc. 

M\ înc\p\]înez s\ merg pe jos [i s\ nu-mi fie fric\ de cutremure. 
„Dac\ nu te gînde[ti la un lucru, îl ]ii departe [i nu se mai

întîmpl\.”
Bulinele ro[ii de pe cl\dirile din ora[ul \sta sînt ni[te inimi

bolnave. La prima zgîl]îitur\ serioas\, Bucure[tiul meu se va
duce dracului [i nu mai conteaz\ dac\ sînt aici sau în alt\ parte.

Pîn\ atunci, îns\, mai am timp s\-i descop\r cotloanele. 
Andrei Pandele e un domn respectabil, are în jur de 60

de ani, arhitect de profesie [i, probabil, vecin de cartier cu
mine (b\nuiesc c\ locuie[te undeva pe Dumbrava Ro[ie).
În 1975 l-a înso]it pe Bresson cînd a venit la Bucure[ti s\
fac\ ni[te fotografii. Cred c\ a contat foarte mult întîlnirea
asta pentru fotograful tîn\r care era atunci Pandele. L-a
f\cut s\ se uite la ce se întîmpla în jur cu ochi proaspe]i
[i curajo[i. F\r\ estetismele autiste ale epocii, f\r\ cortine
groase care s\ filtreze lumina de pe str\zile devastate
de cutremurul din ’77 sau de comunismul cel pu]in
la fel de mutilant. 

Expozi]ia de fotografie Bucure[tiul iinterzis
dezgroap\ un ora[ contorsionat [i trist. 130 de
imagini rare [i emo]ionante cu ni[te str\zi pe care
trecem în fiecare zi. Sub straturile de tencuial\
cineva a ascuns zîmbete, cozi la pui sau la
portocale, aprozare mizere [i goale, femei
cochete care p\[esc în lumin\, b\rba]i
must\cio[i înveli]i în „alendeloane”. În
Decembrie ’89, în Pia]a CC-ului, pe jos
r\m\seser\ sute de „coji” de la gloan]e.
Culoarea lor ro[iatic\ am sim]it-o pe
piele. 

M\ înc\p\]înez s\ merg din ce
în ce mai mult pe jos. 

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 de ani,
redactor la revista RREE::PPuubblliikk. A
publicat în anii studen]iei
volumul de versuri PPooeemmee îînn

ttrraannzziitt la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn
AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann. Primul ei roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, a ap\rut la
sfîr[itul lui 2006 la Editura 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 Editura Polirom, FFaattaa ddiinn ccaassaa
vvaaggoonn, a fost ales de Institutul Cultural Român din Budapesta – prin
consultarea unor scriitori [i critici (Mircea C\rt\rescu, Dan C.
Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) – s\ reprezinte
România la acest eveniment.
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nici m\car: la televizor. Subiectul nu mai spune. El repet\. El î[i însu[e[te vocea televizorului. Subiectul
nu mai gînde[te: el secret\. O substan]\ decapant\ care îi fr\geze[te carnea [i îi conserv\
creierul. De acum înainte: el pare”. Adic\, „dup\ primul trimestru”, subiectul nu mai are discern\mînt,
înghite f\r\ s\ mestece tot ce prime[te din cutia mirobolant\ [i chiar î[i însu[e[te opiniile formulate
de jurnali[ti. I se face poft\ de chips [i, în aceea[i logic\, dac\ ar fi alegeri, l-ar vota pe
Sarkozy, din cauz\ c\ îl vede prea des la televizor. Exact cum prev\zuse directorul TF1 la
începutul c\r]ii (intriga [i q.e.d.-ul volumului): „Noi vindem companiei Coca-Cola timpul
creierului uman disponibil”. E doar o perspectiv\ – dar e cea mai des întîlnit\, [i la Sartori,
[i la Baudrillard, [i la Bogdan Ghiu. Nu e singura. Dup\ acest prim trimestru, urmeaz\ o
scrisoare c\tre Deleuze [i un comentariu despre filmul Videodrome regizat de Cronenberg.
Apoi, un comentariu la emisiunile de tip telerealitate, gen Survivor, Megastar [.a., pe care
Delaume le analizeaz\ cu principiile morfologiei basmului descrise de Propp în 1928.
Care este bilan]ul? Migrene, kilograme în plus, tulbur\ri ale vederii [i un proces-verbal
redactat de iubitul „subiectului”, din care reiese c\ subiectul a fost înghi]it [i la

propriu de televizor, dup\ ce fusese înghi]it la
figurat.

Nu [tiu dac\ proza lui Chloé Delaume e
mai interesant\, sociologic vorbind, decît
eseul Homo vvidens al lui Sartori. În fond,
vocea e cam aceea[i: un intelectual cople[it
de efectul televiziunii asupra maselor /
asupra sie[i, care îi descrie, fie cu un calm
apolinic, fie u[or isterizat, nocivitatea. Nu
c\ aceast\ nocivitate n-ar exista, dar a o
denun]a în termeni de blamare pur\ [i
dur\ nu înseamn\ nimic pentru poten]ialul
public-]int\. Îns\ aici e problema: publicul
]int\ îl reprezint\ al]i intelectuali, care
[tiu cu ce se m\nînc\ problema [i nu
pot decît s\ aprobe, nu cei afecta]i
efectiv de televizor, dependen]i de
telenovele, trimi]\tori de sms-uri cu
supratax\ la emisiuni sau participan]i
la concursuri telefonice inepte. A[a
cum remarca Florin L\z\rescu într-un
articol recent din Suplimentul dde
cultur\, el [i prietenii lui (intelectuali)
nu sînt imbeciliza]i de televizor. |sta
e un lucru bun. Dar se pare c\ al]ii
sînt. Iar la ace[tia din urm\ nu se poate
ajunge cu analize subtile despre
pierderea capacit\]ii de abstractizare

[i nici cu proze abstracte despre cum p\s\rile moarte din cap se înmul]esc
în fa]a emana]iilor tv.

Volumul lui Chloé Delaume nu vorbe[te decît întîmpl\tor despre efectele
privitului la televizor, fiindc\ problematizarea e, de fapt, pus\ în slujba unei
cauze artistice [i, prin urmare, î[i pierde relevan]a pentru real. Locuiesc îîn
televizor este o proz\ de frontier\, un melanj de specii [i registre, iar dac\
v\ plac experimentele formale [i dep\[irea grani]elor stilistice, cartea v\
va încînta cu siguran]\. Pe site-ul autoarei exist\ [i cîteva bonus tracks,
care ar fi trebuit s\ înso]easc\ volumul, fiindc\ acesta se vrea nu doar o carte,
ci un proiect multimedia („J’habite ddans lle ttélévision est un projet multi-
supports, portant sur la confrontation des fictions individuelles face au
formatage de la fiction collective imposée par la société spectaculaire”).
Îns\ dac\ vre]i s\ [ti]i cum st\m dpdv [tiin]ific, afla]i mai lesne dintr-un volum
precum Efectele mmicului eecran aasupra mmin]ii ccopilului, editat de Asocia]ia pentru
Ap\rarea Familiei [i a Copilului. Pierde]i, într-adev\r, efectele poetice, îns\ afla]i
o mul]ime de date statistice ale unor realit\]i diagnosticabile.

___________
1 Din interviul realizat pentru HHoottNNeewwss de Camelia Moga, ap\rut pe 7 februarie 2008.
2 Din interviul realizat de Andra Matzal pentru CCoottiiddiiaannuull, ap\rut în edi]ia din 19 februarie 2008.

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

\l\uza lui LeJoy avea un nume extrem de complicat, pe care antropologul britanic [i-l
notase con[tiincios într-un carne]el, laolalt\ cu traducerea lui: „Cel Care Vîneaz\
Singur/ F\r\ Tribul Lui” sau cam a[a ceva. LeJoy [i cel care vîna singur c\zuser\ de
acord ca britanicul s\-i spun\ Jim, iar Jim s\-i spun\ antropologului Albul.  Jim vorbea o

englez\ apoximativ\, dar inteligibil\, [i era singura c\l\uz\ din zon\ care îi [tia pe cei din tribul maoni.
Jim f\cea un fel de navet\ între tîrgul unde picase LeJoy [i tribul lui. Îi promisese lui LeJoy c\ o s\-l duc\
acolo, în jungl\, [i o s\-l ajute s\ cî[tige bun\voin]a [efului lor.

LeJoy f\cea o c\l\torie de documentare despre ultimele triburi pierdute în jungl\ [i spera ca rezultatele
acesteia s\-[i g\seasc\ loc nu doar în lucrarea lui de masterat, ci [i într-un film pe care s\-l propun\
unui canal de televiziune. Cariera lui [tiin]ific\ putea deveni mult mai interesant\ dac\ o putea combina
cu o colaborare la Nature TV sau - vis frumos! - poate chiar la Discovery Channel. Întotdeauna îi
invidiase pe savan]ii [i pe c\l\torii care ap\reau pe ecran, explicau cu farmec [i seriozitate lucruri relativ
[tiute [i cî[tigau respectul tuturor cunoscu]ilor.

Jim, cel care vîna singur, voia doar s\ cî[tige ni[te bani.

*   *   *
Spre amurg cei doi intrar\ în satul tribului maoni. Un sat obi[nuit pentru un trib primitiv, cu colibe

din crengi, în[irate aleatoriu printre copaci. Copii tuciurii, cu buc\]i de pînz\ în jurul [alelor, alergau printre
colibe ]ipînd [i rîzînd. Ici [i colo LeJoy mai z\rea cîte un tricou inscrip]ionat cu Nike sau cîte un [ort croit în
mod evident în lumea civilizat\.

- C\p\tat ajutoare, îi explic\ Jim. Vine alb bun, dau haine, dau papa, pleac\. Acum mergi [ef tribul.
Coliba [efului de trib era plasat\ în centrul aproximativ al aglomer\rii rurale [i era u[or de reperat, fiind

cea mai mare. Cînd LeJoy p\trunse în cocioaba luminat\ de ni[te felinare cu gaz - „C\p\tat ajutoare”,
cum îi repet\ Jim, vîn\torul singuratic - v\zu un b\rbat sp\tos, pe jum\tate gol, înconjurat de trei tinere
la fel de dezbr\cate. Pudic, antropologul î[i feri privirea de la sînii mari ai femeilor.

Jim îi explic\ ceva, plin de verv\, [efului de trib, care aproba binevoitor din cap. Apoi b\rbatul se
ridic\ în picioare cît era de lung, aproape atingînd tavanul de paie al colibei, [i se apropie de englez.
LeJoy f\cu un pas în spate. {eful de trib veni în fa]a lui [i îl b\tu cu palmele pe amîndoi umerii.

- Voi prieten, spuse Jim.
LeJoy zîmbi [i se mai relax\.

*   *   *
În fa]a colibei [efului de trib maoni se încinsese un osp\] pe cinste. Focuri, b\rba]i [i femei dansînd

aproape goi pe ritmuri de tobe, capre pr\jite la pro]ap... LeJoy era încîntat. Filma f\r\ încetare cu o camer\
digital\ [i îl tot întreba una-alta pe Jim. {eful de trib fusese [i el extrem de bucuros de cadourile pe care
le primise: un aparat de fotografiat digital, cîteva c\m\[i, o pereche de blugi, zece conserve de carne [i
ni[te reviste colorate, cu poze. S\lbaticul îi luase îns\ de la brîu [i telefonul celular. Obiectul p\rea s\-l
fascineze, iar LeJoy nu îndr\znise s\ refuze, de[i celularul era un Motorola nou-nou], de vreo mie de
dolari. „Ei, asta e. {tiin]a cere sacrificii”, oft\ el [i apuc\ iar ulciorul cu alcool pe care i-l tot întindea
[eful de trib.

Jim se apropie de el cu o t\vi]\ de lemn pe care z\ceau cî]iva ochi fier]i de animal.
- Tu m\nînci. 
LeJoy se scutur\, surprins.
- Cum? Scîrbo[enia asta?
- Tu m\nînci. Ochi animale sfînt. Mare onoare.
„Totu[i... p\c\toas\ meserie!”, se gîndi LeJoy. Ar fi refuzat cu t\rie dac\ n-ar fi fost la vreo sut\

de kilometri de cel mai apropiat tîrg cît de cît civilizat [i nu s-ar fi temut de vreo posibil\
schimbare de atitudine a s\lbaticilor. Nu voia s\-[i lase oasele pe-aici. Înghi]i cu noduri cei patru
ochi de capr\, în uralele aprobatoare ale tribului. Peste vreo cinci minute se strecur\ în dosul
colibei [i vomit\ din r\sputeri.

Noaptea [i-o petrecu în coliba de oaspe]i sacri - dac\ în]elesese el bine de la Jim -, al\turi
de o tîn\r\ gras\, [i cu albea]\ pe ochi, pe care i-o d\ruise [eful tribului. „Mare onoare”, dup\
cum îi spusese iar Jim, Cel Care Vîneaz\ Singur. „Nu c\lcat onoare. Trebuie faci ciac-pac.” {i
LeJoy f\cuse [i ciac-pac, ba chiar de trei ori, st\pînindu-[i grea]a, înghi]indu-[i oboseala [i
pierzîndu-se buimac printre cutele de gr\sime ale fetei. Ei îns\ p\ruse s\-i plac\.

*   *   *
Cel Care Vîneaz\ Singur [i [eful tribului maoni st\teau în colib\ [i discutau veseli în

englez\.
- Dintre to]i fraierii care vor s\ vad\ s\lbatici, \sta a fost cel mai simpatic, spuse [eful

de trib. }i-a pl\cut cum l-am u[urat de celular? Dac\ m\ uitam mai urît, cred c\ se
pi[a pe el.

- {i cum a înghi]it ochii de capr\! complet\ Cel Care Vîneaz\ Singur, cunoscut
[i sub numele de Jim Maorta. Apropo, ce zice Ado? I-a pl\cut?

- Sigur c\ i-a pl\cut! Zice c\ a r\mas aproape sigur îns\rcinat\. {tii ce tare î[i
dorea un copil. 

- Da’ tu mai stai mult pe-aici? întreb\ Jim.
- O lun\-dou\. Trebuie s\ m\ duc pe continent, s\ v\d ce fac cu conduc\torul

meu de doctorat. I-am promis c\-l aduc odat\ s\ asiste la o întîlnire dintr-asta.
S\ priceap\ [i el mai bine cum vine treaba cu teza mea despre percep]ia

bunului s\lbatic în lumea occidental\.
- Auzi, Lido? s\ri brusc Jim. Nu-mi dai mie aparatul de fotografiat?

Tu r\mîi cu celularul.
- Sigur, nici o problem\. Tu cînd pleci în ora[? Vreau s\-mi

încarci acumulatorii \ia, c\ începe campionatul mondial [i n-a[ vrea
s\ scap meciurile din grupe.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo,, 38 de ani, scriitor, publicist [i umorist român. Redactor
[i traduc\tor la Editura Polirom. A publicat volumele AAddiioo,, aaddiioo ppaattrriiaa mmeeaa,,

ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ ddiinn aa, RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii, FFaaiirriiaa - oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\, DDEEXX-uull [[ii
sseexxuull..
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eeccrraann aassuupprraa mmiinn]]iiii ccooppiilluulluuii, Editura
Prodromos, Asocia]ia pentru Ap\rarea
Familiei [i a Copilului, 2007.



P sihanaliza lacanian\ admite [i ea un cogito. De[i s-ar zice c\ nu-i
treaba ei, c\ e, cel pu]in aparent, aflat\ la polul opus fa]\ de
[tiin]a modern\ [i de exigen]a auto-transparen]ei [i a ideilor clare
[i distincte, teoria lacanian\ nu se revendic\ mai pu]in de la un

cartezianism radical. Radical, în sensul c\, din scenariul medita]iilor carteziene,
Lacan nu p\streaz\ dec`t punctul extrem, con]inut în faimosul cogito ergo
sum, renun]`nd îns\ la pasajul ulterior, de reconstruc]ie, în care substan]a
reintr\ în scen\ în dubla sa accep]iune (extensa [i cogitans) [i în care
Dumnezeu e stabilit ca garant al adev\rului. 

P`n\ aici nici o problem\. Problemele apar în momentul în care încerc\m
s\ punem degetul pe varianta lacanian\ a cogito-ului. C\ci la c`te variante
ofer\ psihanalistul francez, risc\m s\ nu ne ajung\ degetele unei singure
m`ini. S\ le în[ir\m a[adar:

Je pense là où je ne suis pas, donc je suis là où je ne pense pas.

Je pense là où la jouissance a été évacuée.
Je pense «donc je suis», cu variantele alternative: 

Je suis ce qui pense: «donc je suis»
Le je pense donc «Je suis».

Je suis celui qui pense Donc je suis, et ceci indéfiniment.

Dac\ ar fi s\ sistematiz\m aceast\ list\ eterogen\, am putea reduce
puzderia de sensuri la dou\ accep]iuni, opuse [i totu[i prezente ambele
în prima formulare a cogito-ului. Cu alte cuvinte, în m\sura în care
identific\m diferit instan]ele subiective din aceast\ formulare, ob]inem
dou\ imagini perfect opuse ale scind\rii subiectului.

Prima dintre acestea, pe care Lacan mizeaz\ în anii ‘40-‘50, este
înc\ tributar\ în mare parte tradi]iei metafizice, incon[tientul fiind
conceput aici ca o substan]\ amorf\, opac\, simpl\ juisare materializat\.
Aceast\ variant\ a cogito-ului se afl\ în str`ns\ leg\tur\ cu teoria
alien\rii [i a separ\rii pe care Lacan o expune în aceea[i perioad\:
for]at s\ aleag\ între sens [i fiin]\, subiectul „alege” - între ghilimele,
c\ci e singura sa alternativ\ pentru subiectivare - sensul, r\m`n`nd
astfel separat de partea de non-sens care constituie astfel incon[tientul.
Dar dac\ subiectul alege sensul, aceasta implic\ din partea sa alienarea
în Cel\lalt ca rezervor [i garant al cunoa[terii. Al doilea proces, cel
numit separare, survine aici în momentul în care subiectul [i Cel\lalt
se intersecteaz\ în fenomenul lipsei: altfel spus, nici Cel\lalt nu î[i
este autosuficient, fiind [i el barat de dorin]\. Aceast\ lips\ care-l
marcheaz\ pe Cel\lalt apare tocmai în intervalele dintre semnifican]i,
în t\cerile din discurs, care arat\ astfel c\ nici el, ca [i subiectul, nu
este master of his own domain. Separarea, etapa secund\ a subiectiv\rii,
este, într-un fel, complementul primeia, alienarea: dac\ în prima
faz\ subiectul alegea sensul în detrimentul fiin]ei, aici subiectul este

nevoit s\ aleag\ fiin]a, s\ se autopropun\ ca obiect al dorin]ei celuilalt,
dorin]\ care, a[a cum spuneam, se manifest\ în t\cerile [i `n ezit\rile

celui care, ini]ial, p\rea s\ fie garantul autosuficient al sensului. Una peste
alta, rezultatul acestui proces de alienare-separare [i semnifica]ia primei

accep]iuni a cogito-ului este c\ „le désir, c’est le désir de l’Autre”.
Singura substan]\ pe care [i-o poate revendica subiectul este cea care

decurge din acest dublu genitiv - subiectiv [i obiectiv - implicat de „dorin]a
celuilalt”. 

În anii ’60 îns\ Lacan r\stoarn\ cu totul acest algoritm de subiectivare. De
data asta subiectul alege fiin]a în detrimentul sensului, ceea ce înseamn\ c\

în formula cogito-ului, „je pense là où je ne suis pas et je suis là où je ne pense
pas”, accentul cade pe a doua secven]\. Dac\ prima variant\ a cogito-ului releva,

a[a cum spuneam, de tradi]ia metafizic\ [i nu era foarte îndep\rtat\ de teoria
cartezian\ a celor dou\ substan]e (res cogitans [i res extensa), aceast\ a doua

interpretare a formulei face un pas dincolo de tradi]ia iluminist\ [i umanist\, atribuind
incon[tientului func]ia ce-i revenea de regul\ intelectului [i con[tiin]ei, [i anume

g`ndirea. Dac\ în prima accep]iune incon[tientul reprezenta masa de juisare
reificat\, str\in\ sensului [i g`ndirii, aici incon[tientul constituie tocmai acea cunoa[tere

f\r\ con[tiin]\, acele procese intelectuale care se deruleaz\ independent de con[tiin]a
subiectului, pe scurt, g`ndirea f\r\ reflexivitate, procesul f\r\ subiect. Aceast\ deplasare

de sens explic\ [i trecerea pe care Lacan o realizeaz\ în anii ’60 de la symptôme la sinthome,
a[adar primul termen, simptomul, în sensul s\u obi[nuit, apar]ine unei concep]ii quasi-

iluministe, în m\sura în care mizeaz\ pe eficien]a terapeutic\ a procesului de descifrare [i de
interpretare a acestei forma]iuni incon[tiente. Aici discursivizarea înseamn\ ra]ionalizare [i

implicit vindecare - acesta e sensul acelei ciudate expresii lacaniene, „parole pleine”, pe care
psihanalistul francez mizeaz\ în primele sale decenii de activitate. Totul se schimb\ odat\ cu

introducerea no]iunii de sinthome [i, cum aici incon[tientul nu mai e simpl\ juisare sustras\
g`ndirii, ci e articularea indestructibil\ a juis\rii cu g`ndirea, rezult\ c\ descifrarea [i interpretarea

simptomului, departe de a avea efectul terapeutic scontat, se înscriu pe un fel de band\ Moebius cu
simptomul [i nu fac astfel dec`t s\-l ad`nceasc\. „Identificarea cu simptomul” va lua astfel locul „vorbirii

depline” ca rezultat urm\rit al terapiei psihanalitice. 

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 27 ani, doctorand la Universitatea Babe[-Bolyai [i redactor la revista [i Editura IIddeeaa. A publicat volumul de eseuri VViiaa]]aa ccaa
ffiillmm ppoorrnnoo.. PPrroottooccooaalleellee LLaaccaann, Editura Aula, 2007.

P oemele care alc\tuiesc volumul Laviniei B\lulescu - Lavinucea (Editura Cartea
Româneasc\, 2007) - par cumva suspendate: nu au nici cap, nici coad\ [i nici vreun
alt mecanism de ordine sau dezordine interioar\; poeme care pornesc de la ni[te
amintiri neasumate, parc\, în nici un fel de autoare. Nu putem deduce, termin`nd de

citit cartea, inten]ia ei, scopul pentru care au fost alese aceste amintiri [i nu altele; sau, dac\
inten]ia este chiar neimplicarea, înregistrarea aleatorie a trecutului, nici m\car aceasta nu este
afirmat\ în vreun fel. R\m`nem, astfel, la sf`r[it, cu un u[or sur`s pe buze, sur`s de oameni mari în
fa]a unui copil pe care îl surprindem f\cînd ceva simpatic, dar f\r\ s\-l în]elegem sau s\ ne
ata[\m de el.

Putem repera, parcurg`nd volumul, un amestec de cel pu]in dou\ voci, fiecare folosind c`te un
truc pentru a intra pe sub pielea cititorului. Lavinucea, pu[toaica de „[ase ani [i exact treijdou\ de
kile“ vorbe[te haios, prescurtat, diminutivat, alintat, repetitiv, în liste, pune multe întreb\ri sau
înregistreaz\ avertiz\rile în cascad\ ale mamei: „numele pisicilor mele: ]i]i, mei]\, codi]\, tanti,/ domnul
tuc\“, „numele p\pu[ilor: bambi, roza, sindi, lili, broasca, b\rbatul-broasc\, sili-uili, domnul arlechin“,
„s\ facem pi[u în lift“ (expresia aceasta revine, pu]in sup\r\tor, de mai multe ori în carte), „În cas\

mai stau: Mamaie Tocoia, Tataie Cutic\/ [i Panche“, „Mami Pipu“,
„m\m\li - cu br` - cu la“,  „Cum, [i noi o s\ murim?“, „Cum e pe c`m-
pul de lupt\?“, „dac\ nu m\n`nci tot, te pocnesc./ dac\ nu te închini
seara, vine \la r\u./ dac\ min]i, î]i cre[te nasu’./ dac\ aflu c\ m-ai
min]it...“. Lavinia-adolescenta mizeaz\ mai mult pe hazul vorbelor
celorlal]i, al cli[eelor, al sfaturilor inutile, absurde sau exagerate, se
g`nde[te deja la viitorul ei, la viitorii b\rba]i din via]a ei, la cum va fi
c`nd va fi mam\ [i b\tr`n\: „Trebuie s\ te m\ri]i cu un b\rbat bogat/ zice
mama./ S\ nu fii fraier\./ dar s\ nu fie ur`t sau b\tr`n./ S\ nu fie negru./
S\ aib\ facultate./ Tu e[ti prea de[teapt\ [tiu eu ce-am f\cut./ Dar s\
nu mai aib\ fra]i [i s\ nu stai cu soacra./ Tre’ s\-i faci un copil./ To]i b\rba]ii
vor copii./ N-o s\ mori din asta./ Lavinia./ {i s\ nu iei primul bou
biped“, „M\ privesc într-o b\tr`n\ oarb\/ care merge la satu-mare“, „a[
fi o mam\ mai bun\“, „To]i b\rba]ii care trec pe lîng\ mine/ m\ vor ]ine
minte“.

Chiar dac\ la prima vedere cele dou\ voci atrag, fiecare în felul ei,
se simte de fapt c\ încercarea de a intra în pielea de copil sau de adolescent
(acel devenir despre care vorbe[te Gilles Deleuze, aici devenir enfant,
devenir adolescent, devenir... Lavinucea) nu este dus\ p`n\ la cap\t, nu
este luat\ în serios (în sensul bun al expresiei). Exist\, totu[i, c`teva poeme
foarte reu[ite, în care poate fi descoperit [i un „altceva“ dincolo de versuri,
de jocurile de cuvinte [i de fr`nturi de amintiri pe care, în fond, le au
mai to]i copiii. Poemul Pe ffalez\. vvasile, în care Lavinucea face o plimbare
de cinci minute, pe falez\, pe un cal „închiriat“ (una dintre atrac]iile pentru
copii specifice litoralului), î[i con]ine, în primele dou\ versuri [i în final,
decodarea mai profund\: „Dac\ vreau s\ c\l\resc m\ cost\ 50 de mii./
Calul e gras [i plictisit ca un b\rbat“, „Pe cal îl cheam\ vasile./ Pentru
50 de mii m\ plimb\ 5 minute.“ Este aici un reflex al sfaturilor mamei,
dar [i un mic g`nd la lumea matur\, exprimat în manier\ copil\reasc\
[i, de aceea, foarte expresiv. Un alt poem foarte bun este Lavinucea
scoate ppicioarele aafar\: în ciuda constat\rii f\r\ remediu „ce ferici]i
s`nt oamenii mari/ c\ pot s\-[i ]in\ picioarele afar\“, pu[toaica pe
faz\ prinde totu[i uneori momentul c`nd p\rin]ii dorm mai profund,
pe o parte, [i-[i scoate picioarele de sub plapum\. Dincolo de situa]ia
hazlie, sugestiv\, este mai mult dorin]a de libertate, de evadare
din „pe[tera f\r\ ie[ire“ de sub plapum\ [i, de ce nu, eliberarea
de sub autoritatea p\rin]ilor, dorin]\ care nu dispare, de fapt,
p`nd c`nd copiii nu devin, la r`ndul lor, adul]i. Libertatea astfel
ob]inut\ este folosit\ [i pentru a respira în voie, dar, de ce
nu, [i pentru a scrie în voie, chiar [i despre p\rin]i, ca mic\

r\zbunare sau, din contr\, ca dedica]ie (o dedica]ie chiar exist\, pe prima pagin\: „P\rin]ilor
mei, cu tot, pentru tot“).

În sf`r[it, cele dou\ poeme lungi, Vali [i Mami PPipu, p\strate, nu înt`mpl\tor, pentru final,
seam\n\ cel mai mult cu ceea ce ne-am fi a[teptat s\ citim în tot volumul. Ambele s`nt un
fel de orchestra]ii bizare, comico-tragice, prima pe tema mor]ii (Vali este un coleg care
murise în clasa a treia, de leucemie), a doua, simetric, pe tema vie]ii (Lavinia, matur\,
se întreab\ de ce spune mama ei „îmi pare r\u c\ n-a ie[it cum trebuia via]a asta“ [i
î[i trece în revist\, cu aceast\ ocazie, c`teva e[ecuri din copil\rie). Atitudinea în fa]a
ambelor situa]ii este un r`s-pl`ns, o revolt\ pu]in strident\ în primul caz („c\ca-m-a[
pe voi de oameni“, „atunci cred c\/ am început s\ ur\sc oamenii“) [i curios-complice
în al doilea („r`d [i eu r`de [i ea r`dem r`dem/ am`ndou\ în hohote r`dem de pl`ns“,
„cump\r bere la litru [i îmi pare r\u [i mie“). Totul într-un discurs cumulativ,
nervos ritmat, cu un fel de pasiune a povestirii [i a scrisului care lipsesc în restul
c\r]ii.

Lavinucea nu e o lectur\ antipatic\, te po]i l\sa purtat de aerul, de
atmosfera ei, s\tul fiind de universul feminin al maturit\]ii din poezia
de ast\zi, plin de „negru“, de frustr\ri exhibate, de bizarerii sau de
metafizic înalt [i desuet. Dar, din p\cate, lipse[te ]es\tura mai minu]ioas\,
special\, cu care se poate vorbi despre copil\rie, [i un punct de fug\
pe care, dac\ autoarea nu îl cunoa[te, nu îl planific\ [i nici m\car
nu îl denun]\ ca absent, nu îl pot urm\ri nici cititorii.

MMaarriieevvaa IIoonneessccuu, 23 de ani, este student\ în anul IV la Facultatea de Litere
din Bucure[ti, sec]ia Român\-Francez\. Este prezent\ în antologiile RRiimmbbaauudd
22000066 [i RRiimmbbaauudd 22000077 ale tinerilor poe]i de expresie francez\, publicate
la MMaaiissoonn ddee ppooééssiiee, Paris.
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o poveste clasic` 
despre migra]ie

J ohn Steinbeck este un nume cel pu]in la fel de important pentru literatura
american\ a[a cum este numele lui Liviu Rebreanu sau al lui Marin Preda
pentru literatura român\ - [i într-o oarecare m\sur\ parc\ ace[tia chiar
seam\n\ ca stil [i ca scriitur\. Prin numeroase romane, premii [i ecraniz\ri,

Steinbeck [i-a cî[tigat locul printre „clasicii universali”. Pentru mul]i, acest lucru
este imediat asociat cu texte greoaie, de o seriozitate rigid\ [i plictisitoare. {i pe
undeva chiar a[a stau lucrurile. Pentru perioada în care tr\im, obi[nui]i s\ citim
literatur\ în timp real [i în episoade de pe blog-uri, în care quest-urile nu
mai înseamn\ Karl May, ci mai degrab\ Desperados sau Diablo LLOD, iar ochii
ni s-au obi[nuit mai mult cu efectele speciale din filmele de ac]iune decît
cu descrierile interminabile, în slow-motion, din Ion, cine l-ar mai alege
pe Jack SSpintec\torul uitatei Marie Belloc Lowndes în detrimentul lui
Patrick Bateman al lui Ellis? Nimeni din genera]ia mea, de[i uneori
redescoperirea unor texte „clasice” este foarte recompensant\, mai
mult decît o binevenit\ rupere de ritm. Probabil de aceea unele c\r]i
ale lui Steinbeck, cu care cititorii români au f\cut prima dat\ cuno[tin]\
prin traducerile de la editurile E.S.P.L.A., Minerva sau Univers, prin
anii ‘60-‘70, au fost reeditate la Rao începînd din anul 2005. Colec]ia
în care au ap\rut îi este dedicat\ autorului american („Biblioteca
John Steinbeck”), iar pîn\ în prezent con]ine cinci c\r]i: {oareci
[i ooameni, Fructele mmîniei, P\[unile RRaiului, Cartierul TTortilla [i
Nop]i ff\r\ llun\. Steinbeck a mai ap\rut [i la Editura Polirom: în

2004, Iarna vvrajbei nnoastre, iar în 2005, La
r\s\rit dde EEden.

De[i romanul {oareci [[i ooameni este
primul care î]i vine în cap atunci cînd auzi
numele lui Steinbeck, Fructele mmîniei,
publicat în 1939, este cel care l-a consacrat
[i i-a adus recunoa[tere interna]ional\.
În ciuda faptului c\ a detestat întotdeauna
zarva publicit\]ii (a[a cum afl\m din
prefa]a de la Fructele mmîniei, semnat\
de Octavian Roske), Steinbeck a devenit
unul dintre cei mai cunoscu]i, tradu[i
(în peste 30 de limbi) [i bine vîndu]i
scriitori americani, ob]inînd în 1940
Premiul Pulitzer pentru Fructele mmîniei,
iar în 1962 acela[i roman joac\ un rol
important în cî[tigarea Premiului Nobel. 

Fructele mmîniei, ap\rut la Editura
Rao, este o reeditare a traducerii lui
Dumitru Mazilu din 1963, ap\rut\ la
Editura pentru literatur\. Romanul
construie[te un tablou detaliat, realist
al vie]ii dure din timpul Marii Depresii
[i al secetei din anii ’30, perioad\ în care
a avut loc migra]ia de okies (fermierii
afecta]i de secet\ [i de furtunile de praf)
înspre California în c\utarea de locuri de
munc\. Pentru a realiza acest lucru, Steinbeck
urm\re[te exodul familiei Joad, care pleac\
spre California, traversînd aproape jum\tate

din continentul american. De-a lungul acestui lung drum, familia
se f\rîmi]eaz\: Bunul moare la scurt timp de la plecare, iar Bunica
Joad moare [i ea la doar cîteva zile dup\ ce ajung în California;
Noah, cel mai mare dintre copii, î[i abandoneaz\ familia, iar Connie,
so]ul surorii îns\rcinate a lui Tom Joad (nucleul familiei [i al romanului),
îi p\r\se[te [i el. Ajun[i în California, membrii familiei Joad
trebuie s\ fac\ fa]\ ostilit\]ilor venite din partea localnicilor [i a
poli]iei.      

Citind romanul în mai multe reprize, ai impresia vizion\rii episoadelelor
unei soap opera, fiecare lectur\ terminîndu-se într-un fel de cliffhanger,
c\ci, în ciuda faptului ca înainteaz\ greu, Fructele mmîniei este un roman
captivant. În acela[i timp, cititorul este de multe ori încurajat s\ sar\
peste anumite episoade mult prea descriptive (capitole care descriu
evolu]ia unei furtuni pe [ase pagini sau felul în care traverseaz\ o ]estoas\
drumul pe aproape patru pagini, adic\ un întreg capitol), iar dialogul pierde
mult teren în fa]a acestor descrieri.

Au trecut aproape 70 de ani de cînd acest roman a fost publicat în America
[i totu[i pove[ti aproape identice cu cea a familiei Joad înc\ se mai scriu, sub
o form\ sau alta, ca literatur\ sau ca reportaje în jurnale de [tiri; înc\ mai exist\
oameni care se v\d nevoi]i s\ migreze spre „vest”. Fructele mmîniei r\mîne o
poveste universal valabil\ [i destul de actual\ în România milioanelor de emigran]i.

Gruia Dragomir

E mil Aderca, un t`n\r informatician, „destul de dezordonat”, f\r\ p\rin]i [i cam inadaptat, se
decide într-o zi, dup\ ce se taie la deget într-o conserv\ de carne, c\ ar fi cazul s\-[i schimbe
via]a, s\ introduc\ pu]in\ ordine în ea, s\ fac\ ni[te sport, s\-[i caute o nou\ slujb\. Complet`ndu-[i
CV-ul pentru un interviu, la rubrica „pasiuni” trece, din glum\, din bravad\, „ninjutsu”.

Firma respectiv\ îl angajeaz\, mai mult, îi [i pl\tesc abonamentul la o sal\ unde se practic\ acest sport.
Via]a chiar i se schimb\, devine mai organizat, mai „atent la detalii”, mai hot\r`t, î[i face [i c`]iva prieteni

printre colegii de la clubul ninja. În paralel cu lectura site-urilor despre ninja începe s\ aib\ ni[te
fantasme, în special v`n\tore[ti: alearg\, m\n`nc\, doarme, se hr\ne[te prin ni[te p\duri imemoriale, pe

fondul unei împ\c\ri dur-ecologice de început de lume. Un posibil r\spuns la via]a care înc\ nu-l mul]ume[te.
Dintr-o reverie afl\m c`teva fapte ur`te [i jenante de p`n\ atunci ale eroului (care nu prea ies din zona penibilului,
dar probabil c\ se încearc\ o conturare mai fin\ a subiectivit\]ii acestuia). El „rabd\ smerit” scuip\turile
spectatorilor imaginari. Absen]a unei schimb\ri cu adev\rat pozitive îl determin\ s\ ]in\ un jurnal unde s\
se analizeze t\ios, f\r\ menajamente, [i unde s\-[i denun]e toate reveriile din timpul zilei; înc\ o mai antreneaz\
pe Angelina Jolie (pentru c\ Tom Cruise a plecat), dar scriind asta în jurnal îl ajut\ mult. Apare [i o iubit\, iar
dup\ o perioad\ de relativ\ mul]umire casnic\ lucrurile o iau razna. În urma unei alterca]ii
cu un vecin al bunicilor este arestat sub acuza]ia de crim\. C`teva secven]e din închisoare,
procesul, [i la final el î[i g\se[te calea într-un soi de  filozofie oriental\ a împ\c\rii. Nu
[tim exact dac\ a fost achitat, dac\ s-a sinucis sau dac\ a evadat. Un erou banal, cu o
iritant\ lips\ de însu[iri, un comportament oscil`nd între patetic [i ridicol, grav [i afectat,
cu autodemasc\ri ce miros a iubire de sine. Nu provoac\ sau [ocheaz\ ci cer[e[te mil\.
Stilul se vrea neutru, sec, pe linia lui Camus sau Houellebecq, cu propozi]ii scurte, sacadate,
predominant verbale. 

C`nd vine îns\ vorba de gesturile cele mai comune ale personajelor, de raportul
imediat la realitate, autorul pare a-[i urm\ri o idee f\r\ a mai acorda nici un fel de
importan]\ celor descrise. La pagina 6 e un pasaj simptomatic pentru întreaga carte:
„Î[i înc\lzea singur ciorba de c`teva luni. Maic\-sa murise abrupt, f\r\ chinuri. O g\sise
pe jos în baie. Intrase în cas\, o strigase, dar nu primise nici un r\spuns. Crezu c\ e la
pia]\. D\du s\ intre, lini[tit, la WC, dar u[a nu se deschise. For]\ enervat [i mi[c\ într-o
parte corpul femeii. Îl împinse c`]iva centimetri. Prima dat\ îi s\rir\ în ochi pletele
c\runte, îmbibate de umezeala de pe jos [i-n care lic\rea pulberea alb-verzuie a
detergentului v\rsat de maic\-sa în c\dere. Apoi buzele întredeschise, proteza ciobit\.”
Ce izbe[te imediat aici este abunden]a detaliilor, în prim\ faz\ inutile, iar mai apoi
exagerate [i complet nerealiste. Dincolo de gre[elile de construc]ie, înc\lc\ri ale
claselor semantice (în nici un caz nu ai senza]ia unei mor]i f\r\ chinuri, doar dac\
nu cumva î[i ciobise proteza mai înainte, apoi s-a a[ezat pe jos, a rostit un „mor” slab
[i a murit), viol\ri ale exprim\rii cele mai simple (se poate oare muri „abrupt”?), toat\
scena este at`t de insistent [i de nereal construit\ înc`t devine bulversant\. {i asta
nu e de ajuns. Autorul continu\: „F\cu poate cel mai rapid gest de p`n\ atunci: un
pas înapoi.” Am fi r`s în hohote dac\ Harms ar fi scris asta, îns\ aici te po]i doar bloca. 

În alt\ parte, un unchi al eroului cr\p\ cu toporul u[a unui dulap, „toc\ f`[ia
neted\ de lemn [i arunc\ mai multe buc\]i deodat\ în h\ul teracotei. Pl\cile începeau s\ se înc\lzeasc\.”
Chiar s\ nu [tie el c\ soba de teracot\ se înc\lze[te foarte greu [i c\ nici un [ifonier întreg nu ar fi de
ajuns? Sau c\ oric`t de tare ai ap\sa un co[ din b\rbie, durerea nu devine insuportabil\? E nepl\cut s\
analizezi gesturile personajelor ca [i cum ar fi persoane reale, dar, totu[i, s`nt lucruri care ]in de o
fizicalitate simpl\ [i care cu greu pot fi puse într-o nou\ lumin\ de o privire „proasp\t\”. Mai ales
într-un roman care se men]ine în limitele unei fic]iuni clasice.

O alt\ problem\, care se întrep\trunde cu acest tratament gre[it al realului, este poetizarea
excesiv\, c\utarea unei imagini particulare, în paralel cu confuzia dintre limbajul figurativ [i cel
literal. Dac\ spui „toat\ diminea]a se chinui s\-[i fac\ nodul la cravat\” nu e necesar s\ continui [i
s\ dai impresia c\ cineva toat\ diminea]a a f\cut asta, [i apoi s-a dus la o vecin\ s\-l ajute. Nu e
nici amuzant, nici nu-]i sugeraz\ neîndem`narea [i obsesivitatea personajului; ar fi f\cut-o dac\
ar fi fost r\spicat [i insistent spus, a[a r\m`ne neglijent [i slab scris. Nu altfel stau lucrurile
atunci c`nd eroul, nervos c\ unchiul lui fusese b\tut, „î[i mu[c\ limba [i-[i încord\ picioarele.”
Actul fizic al mu[catului limbii e pu]in probabil s\ fie altfel dec`t incontrolabil, iar dac\ e s\

lu\m literal expresia, sugestia unei nervozit\]i reprimate, ce are loc în momentul ac]iunii, e
dat\ de mu[catul buzelor. 

Cump\ratul unui palton de c\tre un t`n\r din domeniul informaticii în anii 2000 e o
„utopie letargic\” pe fondul a dou\ pahare de vodc\, eroul „se privea fulgurant” în vitrinele

magazinelor, într-un bar „sunetul ascu]it al unui sc`r]`it de scaun trezi asisten]a din mor]i”,
într-o povestire cu ninja shogunul „scutur\, cu o mi[care subit\, s`ngele de pe sabie.”

Nu mai conteaz\ ce [i cum spui, zbori haotic printre registre stilistice, alergi în
ne[tire dup\ determinan]i pitore[ti, de parc\ ar fi venit vremea reinvent\rii epitetului.

Senza]ia pe care ]i-o las\ cartea e c\ autorul nu scrie în urma unei experien]e, a unei
tr\iri, ci pur [i simplu î[i „face” romanul.

Nu vreau s\ dau impresia unei atitudini deliberat distructive, de a c\uta
nod în papur\, dar nu po]i trece cu vederea sc\p\ri at`t de evidente. Sigur c\

autorul a urm\rit un efect de alienare, de defamiliarizare, dar e foarte greu
s\ faci asta [i, paradoxal, c`nd o faci pe fug\, efectul devine literal: alienat

complet, cititorul se îndep\rteaz\. Pentru c\, dac\ stai mereu s\ controlezi
personajul [i lumea lui [i descoperi nu c\ e absurd\ sau halucinant\

(sau meschin\, cum ar fi vrut Tudor Cre]u), ci imposibil\, se pierde orice
urm\ de comunicare. {i închizi cartea.

EEuuggeenn MMiicc[[aa, 30 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti, Masterul
de Traducere literar\ englez\;  a publicat traduceri pe Translation Café.
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reinventarea epitetului

Tudor Cre]u, OOmmuull NNeeggrruu, Editura
Cartea Româneasc\, colec]ia
„Proz\”, 2008.
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Adina DDabija

via]a [i scrisul

E
xist\ cel pu]in [apte niveluri de în]eles ale unui lucru. 
Într-adev\r, pe nivelul realit\]ii tangibile, putem spune
c\ am plecat din ]ar\ în penultima zi a anului 2000. Asta
nu este îns\ interesant, este o circumstan]\. Eu nu cred
c\ lucrurile se petrec pe nivelul acesta, macroscopic s\

spunem, ci, mai degrab\, nivelul macroscopic este un ecou a ceea
ce se petrece mai înt`i în straturile rarefiate ale existen]ei noastre. {i
abia în anul 2002 ceva care p\rea de neclintit în destinul meu a început
s\ se topeasc\ [i a f\cut posibil s\ întrev\d un sens, o direc]ie de
desf\[urare a aventurii mele în aceast\ lume. Consider asta un mare
noroc. Vie]ile major\t\]ii oamenilor s`nt precum zbaterea aripilor
fluturelui pe pere]ii borcanului.

În anul 2002 s-au înt`mplat c`teva evenimente dramatice care au
împins definitiv lucrurile în aceast\ direc]ie: dragostea, boala [i suferin]a.
Toate valorile mele au fost zguduite din temelii. Trecute erau acum
vremurile în care, t`n\r\ [i nemuritoare ca o zei]\ antic\, îl piept\nasem
pe Lucian Vasilescu cu furculi]a în fa]a englezilor [i îl pusesem s\ m\
pieptene la r`ndul lui cu zim]ii de la bocancii lui, citind un poem scris
cu o or\ înainte, sau în care m\ plimbam pe str\zile Gala]iului cu c`rlige
de pesc\rie cu care s\ ag\] b\ie]ii [i s\ le spun poezii. Expresia mea
artistic\ de p`n\ atunci mi-a ap\rut dintr-odat\ frivol\ [i lipsit\ de
însemn\tate. Furtuna care a trecut prin mine mi-a cur\]at [i regenerat
sufletul. Atunci, precum un condor care î[i abandoneaz\ umbra,
av`nt`ndu-se în soare, realitatea s-a transmutat, pentru mine, la alt
nivel.

Din 2003 m-am dedicat studiului filosofiei orientale, al artelor
mar]iale [i al medicinei clasice chineze, în încercarea de a u[ura suferin]a
celorlal]i. Foarte cur`nd îmi voi ob]ine licen]a în medicin\ oriental\ -
acupunctur\ [i ierbologie.

Nu m-a interesat niciodat\ s\ m\ bat pentru fundul meu literar -
nici m\car pe vremea c`nd eram în Bucure[ti, [i cu at`t mai pu]in acum.
Scrisul pentru mine nu are însemn\tate dec`t ca proces în desf\[urare,
ca mijloc de introspec]ie [i de accedere la lumea interioar\. Restul e
marketing, ceea ce mi se pare foarte plicticos. O singur\ excep]ie mi
se pare admisibil\, în sensul c\
merit\ s\ depui efort ca s\ publici:
c\r]ile care lucreaz\ asupra
sufletului omului [i îl fac mai
bun. În jurul meu, diaspora
român\ din New York se agit\
s\ î[i traduc\ lucr\rile, s\ publice
în diverse reviste indigene, la
edituri c`t mai prestigioase,
s\ participe la reading-uri, ba
chiar s\ scrie [i s\ simt\ direct
în englez\... E foarte bine a[a.
E o atitudine, cum se spune aici,
„profesional\”. Pentru mine,
îns\, literatura este altceva.
Literatura nu poate fi dec`t o
aventur\ interioar\. Mai mult
dec`t at`t, nu exist\ scriitori, ci
doar oameni. Scrisul e o înde-
letnicire secundar\ a meseriei

de om, iar a fi om e forma suprem\ de art\. Dac\ ai o]el pe din\untru,
scrisul t\u va fi de o]el. Problema adev\rat\ e cum s\ faci s\ devii cu
adev\rat om. Cum s\ faci s\ fii cu adev\rat bun, în]elept, puternic,
incoruptibil. S\ nu po]i fi cump\rat cu nimic, nici cu glorie, nici cu
bani, nici cu frumuse]e, nici cu succes, nici cu idei m\re]e. {i în New
York, la fel ca în Bucure[ti, la fel ca peste tot, oamenii pe care îi înt`lnesc
se g\sesc într-o stare de confuzie dincolo de care se afl\ un mare
gol interior. S`ntem dependen]i unul de altul [i de un sistem social
prost f\cut, care ne desconsider\ din punct de vedere spiritual [i
moral. Singura [ans\ este libertatea interioar\ circumscris\ evolu]iei
spirituale. 

New York, 23 februarie 2008

AAddiinnaa DDaabbiijjaa, 33 de ani, poet\, dramaturg. Este autoarea a dou\ volume de poezie:
ppooeezziiaa-pp\\ppuu[[\\, Editura Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1997, volum distins cu Premiul
ASB pentru debut, [i SSttaarree nneeddiiffeerreenn]]iiaatt\\, Editura Brumar, 2006, volum distins cu
Premiul Revistei TToommiiss pentru Poezie. Poeme selec]ionate în volumul BBoorrnn iinn UUttooppiiaa,,
AAnn AAnntthhoollooggyy ooff MMooddeerrnn aanndd CCoonntteemmppoorraarryy RRoommaanniiaann PPooeettrryy, editat de Carmen
Firan, Paul Doru Mugur [i Edward Foster, Talisman House Publisher, Jersey City, New
Jersey, 2006. Textul dramatic MMaannoollee 33DD a fost nominalizat la concursul UNITER
pentru cea mai bun\ pies\ a anului 2006. Din 2001, este editor al revistei rreessppiirroo
(www.respiro.org). Locuie[te la New York împreun\ cu fiica [i cu so]ul ei.

„Carnea”, „poezia” [i „dragostea” s`nt secven]ele care compun Starea nnediferen]iat\
(Editura Brumar, 2006) a Adinei Dabija. Prima, Carnea [[i aalte sst\ri dde aagregare, e visceral\
- nu în sensul unei visceralit\]i exhibate, ci în acela c\ exprim\ un fel de hipercon[tiin]\ a
trupului: cînd femeiesc, cînd neutru, cînd gol sau împodobit, cînd vulnerabil sau
infatuat. Trupul percepe [i cînt\re[te, judec\ [i ac]ioneaz\, ca o m\sur\ a omenescului:

„Totul poate fi redus pân\ la urm\ la o idee
Cînd, mergînd pe strad\, despici lumea în dou\ cu pieptul
[i înzemo[ata [i nep\trunsa lume
î]i pare acum mai degrab\ o bucat\ tare de brânz\
pe care o tai ca s-o mesteci mai u[or
e[ti tu însu]i o idee
care merge pe strad\ deghizat\ în om.”

(Imposibilitatea ssensului)

A doua nu abandoneaz\ visceralul în favoarea abstractului intelectual, ci îl cultiv\ în
continuare, ad\ugîndu-i auto-reflec]ia pe tema ars poetica, din nou f\r\ striden]e. ~n
poemele Adinei Dabija este o voce fireasc\, lipsit\ de striden]e lirice sau existen]iale,
care nu se contorsioneaz\ sub greutatea temelor dense, nici m\car în a treia secven]\,
Dragostea [[i aalte llocuri dde ttrecere - care, uneori, abuzeaz\ de lirism:

„Ea îi reflecta dintotdeauna chipul.
Imaginea lui îl a[tepta în adîncul fîntînii.
Cînd el se suprapune peste propria lui reflexie,
apa din fîntîn\ începe s\ tremure
[i, odat\ cu ea, imaginea.
El se retrage speriat
[i se pip\ie: chiar tremur\.
Imaginea r\mâne în a[teptarea obiectului real,
care e doar un alibi.” 

(Fîntîna)

Starea nnediferen]iat\ nu este o metafor\ încîlcit\, care s\ anun]e un potop de
poeme dezlînate, ci un mijloc de a sonda liminalul, trecerile - prin mii de capilare comunicante
- de la o stare la alta. La Adina Dabija femininul, emigrarea, îndr\gostirea, scrisul [i via]a
cotidian\ nu sînt acte auto-suficiente, ci decurg unul dintr-altul, într-o poetic\ fireasc\ ce
aminte[te, pe undeva, de poemele lui Robert {erban. (A.C.)Adina Dabija, ppooeezziiaa-pp\\ppuu[[\\, Editura Cartea

Româneasc\, Bucure[ti, 1997.

Adina Dabija, SSttaarree nneeddiiffeerreenn]]iiaatt\\,
Editura Brumar, 2006.

S
criitorii pleca]i spre alte ]\ri au
uneori un statut amfibiu: nu 
s-au desprins cu totul de
cultura de origine, dar fac

eforturi ca s\ se integreze în cea
adoptiv\; po]i spune c\ sînt prezen]i în
dou\ locuri sau c\ nu sînt cu adev\rat
în nici unul. La via]a autohton\ nu
particip\ trup [i suflet – dar oare îi duc
dorul? – iar în cea str\in\ muncesc din
greu ca s\ se impun\. Am adunat, în
acest num\r, povestirile cîtorva scriitori
români pleca]i din ]ar\, despre noua lor
via]\, despre cum [i dac\ au intrat în
scena cultural\ de acolo, despre cum li
se pare acum cultura român\, despre
preferin]ele lor în materie de scriitori
români contemporani, despre dac\ [i
de ce mai public\ în limba român\ etc.
Bogdan Suceav\, Rodica Dr\ghincescu,
C\t\lin Dorian Florescu [i Felicia Mihali
nu au r\spuns, din motive de timp sau
de alt\ natur\, `ntreb\rilor noastre. Dar
Saviana St\nescu, Adina Dabija,
Anamaria Beligan, Mircea Gheorghe,
Florin Oncescu, Adrian Sângeorzan [i
Paul Doru Mugur au avut cîteva lucruri
de spus. În paginile urm\toare.

Scriitori
români 

din afara
grani]elor
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Saviana St\nescu

cultura american\

D
a, cred c\ m-am intregrat `n
cultura american\. A fost un
proces lung [i dificil, n-are nici
un rost s\ neg asta - se ̀ mplinesc
7 ani acum, un ciclu complet

de ini]iere, s-ar zice. Am luat-o de la zero c`nd
am venit la New York, cu o s\pt\m`n\ ̀ nainte
de 9/11, „from scratch” cum spun americanii
- o expresie care reflect\ mai acut ce se
`nt`mpl\ la ̀ nceputuri dec`t „zeroul” rom<nesc:
o porne[ti de jos, de la sub-anonimat, de
la „zg`rierea p\m`ntului”. Un fenomen greu
de acceptat c`nd vii, ca mine, dintr-o ]ar\
unde eram „cineva”, un scriitor [i un jurnalist
„pe val”: tocmai luasem premiul UNITER
pentru cea mai bun\ pies\ a anului, aveam
c`teva c\r]i, eram prezent\ la festivalurile
importante, fusesem ̀ n reziden]e la Londra,
la Paris, la Viena etc. ~n plus, eram m\ritat\
cu Alexandru Condeescu, directorul Muzeului
Literaturii Rom<ne, fapt ce `mi d\dea
acces la cercurile literare mai „b\tr`ne” ca
mine, cu mai mult\ experien]\, prestigiu [i...
putere, dar m\ [i punea automat pe un plan
secund `n ochii mei, eu fiind, `n esen]\, o
rebel\ care nu accept\ mentori [i situa]ii
pre-fixate.

{tiu c\ acest mit american al self-made
person este tratat cu indiferen]\ sau chiar
cu dispre] de c\tre anumite elite intelectuale
`n Rom<nia. C`nd ̀ l tr\ie[ti pe pielea ta e ̀ ns\
diferit. De[i am publicat c\r]i [i am avut
spectacole `n Rom<nia [i `n Europa, abia `n

New York am sim]it c\ a fi scriitor ̀ nseamn\
nu numai talent, noroc [i rela]ii, ci [i foarte
mult\ munc\, [i care este r\spl\tit\ adecvat
`n SUA, unde cultul muncii [i al productivit\]ii
e impregnat ̀ n toate domeniile [i con[tiin]ele.
Nu fac o judecat\ de valoare, nu spun c\-i
mai bine aici dec`t `n Europa, am `nv\]at s\
m\ feresc de afirma]iile apodictice, spun
doar c\ aici m\ SIMT un scriitor profesionist,
care apar]ine unei culturi deschise, cu ierarhii
flexibile. ~n Rom<nia, ̀ n ciuda tuturor realiz\rilor
mele, m-am sim]it tot timpul o outcast  -
Proscrisa (vezi [i volumul de poezie cu acest
nume), pentru c\ ierarhiile s`nt centralizate
de un grup mic de intelectuali [i e[ti tot
timpul pus `n situa]ia „s\ faci frumos” sau
„ur`t” pe l`ng\ ei, oricum, s\ te raportezi la
ei neap\rat. Aici, `n America, unde s-ar fi
putut zice mai degrab\ c\ s`nt o outcast -
o nou-venit\, o imigrant\ -, m\ simt paradoxal
acceptat\ [i integrat\ ca artist, simt c\ ceea
ce fac e apreciat cu adev\rat [i se instaleaz\
prin propria sa putere ̀ n ierarhiile culturale.
Via]a e mai grea [i mai intens\ aici, dar merit\. 

Premii ca „2007 New York Innovative
Theatre Award for Outstanding Original
Script”, produc]ii ̀ n teatre importante, dou\
c\r]i de poezie ̀ n englez\ [i invita]ii periodice
s\ fac lecturi publice [i conferin]e pl\tite
spun multe despre faptul c\ s`nt ̀ ntr-adev\r
recunoscut\ ca scriitor profesionist care
conteaz\. Altfel, competi]ia este extrem
de civilizat\ [i de politicoas\ aici, nu at`t
de g\l\gioas\ ca cea din Rom<nia, [i nu este

centrat\ pe grupuri, ci pe individualit\]i
(`n rela]ie cu comunit\]ile etnico-rasiale
pe care le reprezint\ c`teodat\). E adev\rat,
a contat faptul c\ am studiat aici, la New
York University, c\ am un MFA [i un MA de
la o [coal\ de prestigiu, [i mi-am cl\dit cariera
din interior [i nu din exterior. Dar acest lucru
are dou\ t\i[uri - uneori s`nt considerat\
scriitor rom<n/interna]ional [i nu pot aplica
la anumite burse importante destinate doar
americanilor, alteori s`nt v\zut\ ca un artist
american [i nu am parte de beneficiile
schimburilor culturale interna]ionale, pentru
care exist\ bani [i  interes mai ales `n
ultimii doi ani, dup\ ce [i-au mai revenit
dup\ 9/11. Deci e un pic schizofrenic pentru
mine s\ tr\iesc `ntre cele dou\ lumi, s\ iau
ce e mai bun din fiecare c`teodat\, ce e
mai r\u alt\dat\...

Desigur c\ m\ intereseaz\ s\ fiu prezent\
`n continuare `n cultura rom<n\, pentru c\
este cultura din care am plecat [i unde e
imposibil s\ nu m\ ̀ ntorc la un moment dat
- sau la mai multe momente date. Plus c\
to]i scriitorii care se mut\ `ntr-o alt\ ]ar\ [i
`ntr-o alt\ limb\ scrib\luiesc `n secret la
memorii, c\ci acest drum unic [i personal
merit\ [i trebuie documentat `ntr-o carte.
Dar mai a[tept vreo 10 ani pentru asta...
Deocamdat\ m\ intereseaz\ din nou s\ public
c\r]i `n Rom<nia [i s\ mi se joace piesele,
de[i realizez c\ acum scriu, g`ndesc, simt [i
inventez `n limba englez\, s`nt o fanatic\ a
ritmului [i a felului ̀ n care lucreaz\ engleza
[i scrierile mele pierd `n momentul `n care
s`nt traduse `n rom<n\. Totu[i ]in ca aceste
traduceri s\ existe, nu doar pentru cariera
mea acolo, ci [i pentru scriitorii mai (mult
sau mai pu]in) tineri care vor s\ intre ̀ ntr-un
dialog cu ceea ce fac eu - ca s\ nu zic s\ se
lase influen]a]i. Vreau s\ deschid drumuri
spre idei, spre teme [i spre stiluri pe care eu
le-am descoperit gra]ie acestei dificile
experien]e personale - de a emigra `ntr-o
alt\ cultur\ [i `ntr-o alt\ limb\, de a m\
redescoperi [i de a m\ reinventa.

Urm\resc `ntr-adev\r ce se `nt`mpl\ `n
Rom<nia ̀ n politic\, ̀ n literatur\ [i ̀ n pres\.
Citesc tot ce pot pe internet, `n ziare [i pe
blog-uri. M\ intereseaz\ s\ fiu permanent
conectat\ la fenomenul artistic contemporan.
Ce scriitori am remarcat acolo? Cu siguran]\
pe Dan Sociu, ̀ n poezie [i ̀ n proz\. Mi se pare
extrem de talentat, de imaginativ [i de
substan]\. ~n teatru - Gianina C\rbunariu.
~n rest, ̀ mi mai plac Cristian Neagoe [i R\zvan
}upa, de la care a[tept `ns\ c\r]i, nu doar
blog-uri...

SSaavviiaannaa SStt\\nneessccuu, 41 de ani, dramaturg, poet\,
jurnalist\. Volume de poezie: GGooooggllee MMee!!, Editura
Vinea, 2006, SSffaattuurrii ppeennttrruu ggoossppooddiinnee [[ii mmuuzzee,
Editura Eminescu, 1996, DDrraaggoosstteeaa ppee ssîîrrmm\\
gghhiimmppaatt\\, Editura Phoenix, 1994. A scris numeroase

piese de teatru: PPrroossccrriissaa, poem dramatic, Editura
Cartea Româneasc\, 1997; IInnffaannttaa. MMoodd ddee
îînnttrreebbuuiinn]]aarree, AAppooccaalliippssaa ggoonnffllaabbiill\\, 2000, Unitext
(premiul UNITER pentru cea mai bun\ pies\
româneasc\ a anului 2000), NNuumm\\rr\\ttooaarreeaa iinnvveerrss\\,
2003, MMooaarrtteeaa ff\\rr\\ pprrooffeessoorr (acestea patru au fost
incluse în volumul BBllaacckk MMiillkk.. PPaattrruu ppiieessee ddee tteeaattrruu,
volum bilingv, traduceri în limba englez\ de Viorel
Florean, Theo Herghelegiu, Mihaela Precup, Aura
Sibi[an [i Adam J. Sorkin, Editura Muzeul Literaturii
Rom<ne & Norii (SUA), Bucure[ti, 2001); PPaannttooffuull lluuii
LLeenniinn, 2006, ap\rut\ în volumul bilingv WWaaxxiinngg WWeesstt//
SS\\ eeppiill\\mm sspprree vveesstt, la Biblioteca Teatrul Imposibil din
Cluj; AAuurroollaacc BBlluueess, 2006, inclus\ în volumul PPllaayyss aanndd
PPllaayywwrriigghhttss 22000066 (The New York Theater Experience);
II WWaanntt WWhhaatt YYoouu HHaavvee, 2007; Din 2001 locuie[te la
New York, unde pred\ cursuri de art\ dramatic\.
hhttttpp::////wwwwww..rreevviissttaannoorriiii..ccoomm//ssaavviiaannaassttaanneessccuu..hhttmm

Exist\ dramaturgi pe care un
anumit context îi poate
reformata. Pentru Saviana
St\nescu, America a reprezentat
un spa]iu de reconfigurare
dramaturgic\. Activarea zonei
de interes socio-politic a devenit
mult mai puternic articulat\ din
momentul în care Saviana
St\nescu s-a stabilit la New York.
Eviscerarea realit\]ii române[ti,
stocarea temelor ante [i post-
comuniste, transferarea
poeticului într-o zon\ absurd
politic\ au c\p\tat din ce în ce
mai mult\ consisten]\. Saviana e
un dramaturg made in Romania,
cu respira]ie dramaturgic\
american\. E un produs identitar
românesc care trece orice
grani]\ pentru c\ [tie excelent
s\-[i valorizeze apartenen]a
cultural\. {tie s\ fac\ din ea un
certificat de garan]ie cert\.
(M.M.)

Saviana St\nescu, WWaaxxiinngg WWeesstt// SS\\
eeppiill\\mm sspprree vveesstt, Biblioteca Teatrul
Imposibil din Cluj, 2007.

Miruna, oo ppoveste, cartea lui
Bogdan Suceav\ din 2007 (Editura
Curtea Veche, Colec]ia „Povesta[i
români”), începe în dulcele stil al
Amintirilor lui Ion Creang\ [i se
termin\, rotund [i lini[titor, cu o
formul\ de basm, „c\ci de n-ar fi, nu
s-ar povesti”, o formul\, paradoxal,
de început. E un text îndr\zne] în
forma lui tradi]ional\ pe care ne-o
propune ca pe un respiro în mijlocul
sofistic\riilor vane, o poveste cu
copii [i cu bunici uria[i, cu o
Românie fantastic\, dezgropat\
minu]ios, în fine o carte cu totul
singular\, de care te po]i îndr\gosti.
(L.M.)

Bogdan Suceav\, MMiirruunnaa,, oo
ppoovveessttee, Editura Curtea Veche,
Colec]ia „Povesta[i români”, 2007.
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v\zut\ din Montreal, scena
cultural\ româneasc\ pare
efervescent\

L
ocuiesc la bloc, într-un cartier
relativ central al Montrealului.
Diminea]a, M. [i cu mine plec\m
împreun\ de-acas\, la 8:30, cu
ma[ina. Pe M. o las la o sta]ie

de metrou, iar eu îmi continuu drumul,
pe o autostrad\, spre serviciu. Lucrez la o
companie de avia]ie, situat\ la doi pa[i
de aeroportul Dorval. Seara ajung acas\ pe
la 7:30. M. este, de regul\, venit\ de la
serviciul ei de pe la 6:30. Mînc\m cu ochii
pe televizor. Pe la 9:30 m\ retrag în biroul
meu. De fapt, în camera lui V., care face
un semestru de facultate la Singapore. Îmi
aprind pipa, întredeschid geamul [i m\ a[ez
la mas\, în fa]a laptop-ului. (Aproape în
acela[i timp, M. se instaleaz\ în fa]a desktop-
ului din dormitor). Îmi consult e-mail-ul,
citesc cîte ceva pe internet, îmi caut titlul
c\r]ii nou-ap\rute [i numele pe Google...
Uneori lucrez la un text plecînd de la
ni[te note mîzg\lite într-un carnet. Cînd
ame]esc din cauza fumatului, m\ mai duc
prin salon. Mai deschid pu]in televizorul,
mai citesc dintr-o carte. Cîndva între miezul
nop]ii [i 1:00 m\ duc la culcare. 

Ce vreau s\ spun prin devoalarea acestui
program nespectaculos este c\ am ajuns
la un stil de via]\ la care a[ fi putut aspira
[i dac\, în 1995, nu a[ fi plecat din Bucure[ti.

Nu am reu[it s\ intru pe scena cultural\
din Montreal. O dovad\ c\ m\ intereseaz\
aceast\ isprav\ este c\, în 2003, mi-am
tradus un volum de proze scurte, în francez\.
L-am propus mai întîi editurilor mai cunoscute
de-aici, apoi celor mijlocii, dar n-a fost re]inut.
Proze din acest proiect ratat se g\sesc în
arhivele revistelor online Terra NNova [i
Respiro.

Din p\cate, nu întrev\d o schimbare pe

viitor. Francizarea mea a fost perturbat\
de expunerea prea intens\ la englez\.
Începînd din 2000, am locuit cam 5 ani în
Statele Unite, în trei reprize (la Seattle, la
Dallas [i la Savannah). În plus, [i cînd
revin la Montreal, munca inginereasc\ pe
care o fac se desf\[oar\ mai mult în englez\.
Am devenit un consumator de produse
culturale (filme, c\r]i etc.) în francez\ [i `n
englez\, f\r\ s\-mi apropii vreuna dintre
aceste dou\ limbi suficient de mult încît s\-
mi ajung\ unealt\ de scris. 

Pe o mic\ scen\ cultural\ din Montreal
evoluez, totu[i. Spun asta din respect pentru
cei care îmi citesc prozele ori articolele în
revistele de limb\ român\ de aici. În ultimii
ani, în special Pagini rromâne[ti (editor
George Sava, redactor-[ef Mariela Chiri]\).
Adaug [i revista online Terra NNova (editor
Calinic Toropu, redactor-[ef Felicia Mihali),
cu men]iunea c\ este vorba despre o publica]ie
bilingv\ (francez\/român\).

Scena cultural\ româneasc\, v\zut\ de
mine de la Montreal, pare efervescent\.
{tiu care sînt scriitorii români despre ale
c\ror c\r]i se vorbe[te pentru c\ urm\resc
presa literar\ din ]ar\, în special acea parte
a ei vizibil\ pe internet. Dar, con[tient fiind
de precaritatea lecturilor mele, nu m\
hazardez s\ dau un clasament. Spun doar
c\ eu, în ultimii ani, am citit cu pl\cere [i cu
interes volume de proz\ de Gabriel Chifu,
C\t\lin Mihuleac, Horia Gârbea, Adrian Buz,
Cornel Mihai Ungureanu, de teatru de {tefan
Caraman, de scenarii de Cristian Mungiu,
de poezie de Ioan Es. Pop, Nicolae Coande,
Ion Maria, Marian Dr\ghici, Anton Jurebie. 

Scriu în limba român\ pentru c\ mi-e
infinit mai u[or decît în francez\ ori în
englez\. Public în România pentru c\,
deocamdat\, aici se g\sesc cei mai mul]i
cititori de limb\ român\. 

FFlloorriinn OOnncceessccuu, 47 de ani, inginer, prozator. A
publicat volumele de proz\ scurt\ DDiissppoozzii]]iiee
ddeepprreessiivv\\, Editura Ramuri, Craiova, 1994, LLaa uummbbrraa

uunnuuii eenncciiccllooppeeddiisstt, Editura Omniscop, Craiova, 1999,
ÎÎnnttooaarrcceerreeaa, Editura Ramuri, Craiova, 2003 [i
IIlluussttrraattee ddiinn AAmmeerriiccaa, Editura Limes, Cluj, 2007. Are
proze incluse în antologiile CChheeff ccuu ffeemmeeii uurrîîttee,
Editura Allfa, Bucure[ti, 1997 [i RReeppeettii]]iiee ff\\rr\\
oorrcchheessttrr\\, Editura Limes, Cluj, 2004. Este prezent în
volumele de interviuri AAnntteemmeemmoorriiii:: iinntteerrvviiuurrii [[ii
ccoonnffeessiiuunnii, Vol. 5, Editura Funda]iei Pro, Bucure[ti,
2005 [i CCeell\\llaalltt ccaapp\\tt, Editura Curtea Veche, 2006.
Colaboreaz\ ocazional la reviste culturale din ]ar\ [i,
frecvent, la reviste române[ti din Montreal. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din 2004. Din 1995
tr\ie[te în Canada, la Montreal, [i lucreaz\ în
industria de avia]ie.

Anamaria BBeligan

rela]ia mea cu România 
e complicat\ [i par[iv\,
ca orice rela]ie intim\

V
ia]a pe care o duc în Australia
este exact a[a cum mi-am do-
rit-o. Sînt adînc recunosc\toare
nu numai Australiei, ci [i celor
dragi din via]a/casa mea: Valeriu,

Mama, cele dou\ fiice (plus dou\ pisici, multe
flori [i un num\r considerabil de papagali). 

Scen\ [i cultur\ sînt dou\ cuvinte
care m\ nelini[tesc. Primul pentru c\, în

calitate de fiic\ a unui mare actor, îmi cunosc
lungul nasului. Iar cultur\ este unul dintre
acele cuvinte al c\ror bagaj semantic variaz\
în func]ie de geografie. În occidentul anglo-
american, în care se înscrie Australia, culture
a ajuns s\ fie confundat cu popular culture.
Ceea ce noi, est-europenii, numim cultur\
ar fi echivalentul lui high culture, o zon\
rezervat\ mai degrab\ speciali[tilor decît
publicului larg. Conform acestei logici, dac\
vrei s\ devii o personalitate cultural\, ai mult
mai mari [anse ca fotbalist decît ca scriitor. 

(Constat cu triste]e c\ acela[i lucru se
întîmpl\ cu termenul de literatur\. Numai
1% dintre c\r]ile care trec drept literatur\
în libr\riile de aici reprezint\ ceea ce noi
numim beletristic\; restul sînt subgenuri,
paraliteratur\, c\r]i specializate [i mai
ales o canceroas\ proliferare de c\r]i despre
lifestyle.)

Nu, nu mi-am propus s\ p\trund nic\ieri.
Literatura este pentru mine o zon\ de refugiu,
de înnoire spiritual\, de libertate absolut\.
Nu am avut niciodat\ vreo agend\ în
acest domeniu. Faptul c\ am fost publicat\,
c\ scrierile mele au fost luate în serios, c\
am primit burse literare, c\ am fost integrat\
în vie]ile literare a dou\ ]\ri - dou\ culturi!
- atît de îndep\rtate una de alta precum
Australia [i România a fost o întîmplare
fericit\. 

A[ continua îns\ s\ scriu [i f\r\ aceast\
recunoa[tere, pentru c\ scrisul a devenit
pentru mine un mod de a exista. {i pentru
c\ vreau s\ las ceva fetelor mele.

De[i vin regulat în România, cam o lun\
pe an, [i citesc presa de pe internet, nu tr\iesc
acolo [i nu pot furniza o opinie informat\.
Impresia general\ pe care o am este c\

respectul pentru arte, pentru literatur\, este
mult mai mare în estul Europei decît în restul
lumii. Sper ca aceast\ anomalie s\ dureze!

Am observat îns\ [i un lucru mai pu]in
îmbucur\tor. Via]a literar\ [i artistic\ din
România este în continuare dominat\ de
grupuri, de g\[ti, de bisericu]e, de sfere
de influen]\ etc. Noroc cu diversificarea
publica]iilor literare, cu internetul, cu
modalit\]ile alternative de publicare [i de
recunoa[tere a valorilor. 

Nu [tiu care sînt cei mai buni scriitori
români ai momentului, v\ pot doar spune
despre cei care îmi plac mie. Sînt o cititoare
subiectiv\ [i nu am preten]ii de critic literar.
A[adar: {tefan Agopian, Mircea Daneliuc,
R\zvan Petrescu, Dumitru Radu Popa.

Am început s\ scriu, dup\ treizeci de
ani, în limba englez\. Prima mea nuvel\ a
fost publicat\ într-o antologie Picador cu
cele mai bune proze ale anului 1994. M-am
sim]it foarte onorat\ de aceast\ adoptare
a mea de c\tre o literatur\ în care nu m\
n\scusem. Cu atît mai mult cu cît nu f\ceam
([i continui s\ nu fac!) parte din nici o ga[c\
literar\. Un profesor de-al meu din România,
foarte drag mie, mi-a cerut s\-i traduc dou\-
trei nuvele, fiindc\ nu cuno[tea engleza.
Spre stupoarea mea, traducerile au sfîr[it
prin a ap\rea în diverse reviste literare
române[ti, [i uite a[a, f\r\ s\-mi fi propus,
am ajuns s\ fiu publicat\, în traducere, în
]ara mea de origine. Abia recent, din
cauza num\rului din ce în ce mai mare de
solicit\ri de colaborare, am început s\ scriu
[i în române[te. Am descoperit, cu uluire,
c\ scriu absolut la fel, indiferent dac\ e vorba
de englez\ sau de român\. Consider acest
lucru drept o fericit\ anomalie, la fel ca [i
pendularea mea între dou\ literaturi.

L\sînd la o parte considera]iile de ordin
tehnic, a publica în România, a face parte
dintr-o literatur\ în care m-am format [i ale
c\rei vîrfuri mi-au fost divinit\]i tutelare
în anii de copil\rie [i de adolescen]\, e un
lucru foarte special pentru mine. Rela]ia
mea cu România e complicat\ [i par[iv\, ca
orice rela]ie intim\. ~n primul r`nd, nu pot [i
nici nu vreau s\ uit experien]a ceau[ist\, pe
care am considerat-o degradant\ [i ale c\rei
sechele înc\ murd\resc peisajul social [i
politic al ]\rii, ca s\ nu mai vorbesc de
incon[tientul na]ional. ~n al doilea r`nd, exist\
o Românie a mea, strict personal\, un spa]iu
mental, f\r\ de care nu a[ exista. Referin-
du-se la bisericu]a din Combray, Proust scria
c\ acel loc era pentru el cu totul aparte fiindc\
avea patru, nu trei, dimensiuni - a patra
dimensiune fiind Timpul. Cam a[a-i [i cu
România mea.  

AAnnaammaarriiaa BBeelliiggaann, 39 de ani, scriitoare (în limbile
român\ [i englez\), traduc\toare, scenarist/regizor
de film. Este absolvent\ a Institutului de art\ teatral\
[i cinematografic\ „I. L. Caragiale” [i de]ine un
masterat în lingvistic\ (Universitatea Monash,
Melbourne). A publicat în LLiitteerraattoorruull, MMooffttuull RRoommâânn,
RRaammuurrii, LLuucceeaaff\\rruull, OOrriizzoonntt, AARRCC, VVaattrraa, FFaammiilliiaa, în
publica]iile australiene QQuuaaddrraanntt, PPiiccaaddoorr NNeeww
WWrriittiinngg, RReePPuubblliiccaa, VVooiicceess, UUnniivveerrssiittyy ooff QQuueeeennssllaanndd
PPrreessss, MMeeaannjjiinn [i în reviste literare online (EExxqquuiissiittee
CCoorrppssee, RReessppiirroo, LLoollooccuurr). În limba român\ a publicat
volumele: ÎÎnncc\\ uunn mmiinnuutt MMoonniiccaa VViittttii (nuvele, Editura
Polirom, 1998), SSccrriissoorrii cc\\ttrree MMoonnaalliissaa (roman,
Editura Polirom,1999), DDrraaggoosstteeaa ee uunn TTrraabbaanntt
(nuvele, Editura Curtea Veche, 2003), mmaammaabbeennaa..ccoomm
(roman, Editura Curtea Veche, 2005). În prezent,
preg\te[te romanul WWiinnddeerrmmeerree:: iiuubbiirree llaa aa ddoouuaa
vveeddeerree, din care au fost publicate fragmente în
revistele FFaammiilliiaa [i QQuuaaddrraanntt (Australia). A p\r\sit
România comunist\ în 1982,stabilindu-se la
Melbourne, în Australia.
wwwwww..bbeelliiggaann..ccoomm

Ilustratele lui Florin Oncescu sînt
mai degrab\ ni[te comprimate
uneori amare, alteori acide. De[i
stupizenia omului pare s\ fie un
adev\r universal, situa]iile
reclamate sînt totu[i tratate cu
umor [i cu un soi de tandre]e -
inteligen]a omului care a în]eles c\
enerv\rile în fa]a lumii nu folosesc
la nimic. Înainte s\ ajung\
americane, ilustratele sînt
române[ti. Mici episoade
caragiale[ti ale unei Românici
contemporane care pare s\ nu se
poat\ vindeca de ea îns\[i. (A.B.)

Florin Oncescu, IIlluussttrraattee ddiinn AAmmeerriiccaa,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007.

Anamaria Beligan, DDrraaggoosstteeaa ee uunn
TTrraabbaanntt, Editura Curtea Veche,

Colec]ia „Povesta[i români“, 2003.
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Adrian SSângeorzan

m\ simt norocos c\ am [ansa
s\ m\ manifest ̀ n dou\ culturi

A
m început s\ scriu [i s\ public
t`rziu, dup\ ce m-am a[ezat
în America [i am sim]it c\
am p\m`ntul solid sub picioare.
Am emigrat ca medic [i am

devenit scriitor român la New York. Nu vreau
s\ folosesc cuv`ntul „diaspor\” pentru c\
îmi displace, ca orice cuv`nt care pare s\
delimiteze sau s\ îngr\deasc\. Nu [tiu dac\
evolu]ia mea ca scriitor a fost (de)favorizat\
de faptul c\ am început s\ scriu [i s\ public
t`rziu sau c\ am plecat din România f\r\ nici
urm\ de trecut literar. Dac\ e s\ r\m`n
credincios defetistelor noastre în]elepciuni,
care zic c\-n fiecare r\u ar fi [i un bine, atunci
cred c\, în cazul meu, trauma emigr\rii a
avut p`n\ la urm\ [i un rol benefic. Mi-a
înc\rcat poate o baterie cu care trebuia s\
fac ceva p`n\ la urm\. Am avut [i [ansa s-o
înt`lnesc la momentul potrivit pe actuala
mea so]ie, Carmen Firan, care, proasp\t
venit\ la New York, suferea de un entuziasm
nebun, care m-a molipsit [i pe mine. Am
avut norocul s\ am l`ng\ mine un adev\rat
guru cultural. Mi s-a spus de multe ori c\,
dac\ tot am luat scrisul în serios ([i el pe
mine), ar fi bine poate s\ urmez un curs
de creative writing, ceea ce mi s-a p\rut
caraghios, pentru c\ nu cred c\ te poate
înv\]a nimeni cum s\ scrii [i despre ce. Cel
mai important lucru pe care l-am înv\]at a
fost despre cum [i despre ce s\ nu scriu.
Cred c\ la asta ar trebui s\ se rezume aceste
cursuri de „creativitate”. Am [i avut [ansa
la New York s\ am aproape scriitori români
importan]i care m-au r\sf\]at, m-au încurajat
s\ scriu, de la care am înv\]at [i care m-au
ajutat s\ m\ conectez at`t cu literatura
român\ c`t [i cu ceea ce se înt`mpl\ cultural
în America. New Yorkul e cu siguran]\ cazanul
cel mai fierbinte [i s`nt fericit c\ pot s\ „fierb”
în interiorul lui. De aproape zece ani tr\iesc
într-un mediu în care m`nc\m, de cum ne
trezim, poezie, proz\, cuvinte, idei.  Nina
Cassian, care mi-a fost vecin\, spunea, la
lansarea primei mele c\r]i de poezie, c\ unii

se apuc\ mai t`rziu de literatur\ a[a cum
al]ii se apuc\ de b\utur\. De c`nd m-am l\sat
de fumat, scrisul [i cititul au r\mas singurele
mele adic]ii. Am fost prevenit c\ a[a va fi,
ba chiar mai r\u, c\ va ajunge un fel de
datorie, care, ca orice datorie, va duce [i la
frustr\ri [i la îndoial\. Întrebat odat\ cum
m\ simt ca scriitor român aici, am r\spuns
c\ m\ simt ca o giraf\ fragil\ care st\ cu
picioarele între dou\ limbi [i culege de
sus fructele la care poate s\ ajung\. S`ntem
ni[te creaturi care par probabil ciudate [i
aici, [i dincolo. 

În începuturile mele a avut un rol [i
Institutul Cultural Român din New York,
unde se înt`mpla tot timpul ceva interesant
[i unde se f\ceau rela]ii benefice între scriitorii
români importan]i din America [i oameni
de cultur\ americani. A fost un spa]iu generos
care, din p\cate [i din motive de neîn]eles,
[i-a închis complet u[ile oric\rui eveniment
literar. De[i [i-a dublat personalul [i posed\
fonduri considerabile, ICR din New York
r\m`ne o institu]ie ermetic\ ce s-a dedicat
strict promov\rii noilor filme române[ti, de
exemplu, care oricum erau deja premiate
[i intrate în circuitul american, sau unor
personalit\]i culturale deja impuse [i
care, datorit\ valorii lor, se promoveaz\
singure. În ultima lun\ a avut loc la New
York Reuniunea anual\ a scriitorilor [i
editorilor americani, AWP, adun`nd peste
7.000 de scriitori, editori, critici, publici[ti
din toate centrele literare ale Americii. A
existat propunerea s\ se organizeze la ICR
o sear\ literar\ româno-american\ la care
î[i anun]aser\ participarea nume importante
ale literaturii americane de azi, dar refuzul
a fost din nou categoric, a[a c\ evenimentele
s-au mutat în spa]ii culturale care ne-au
g\zduit cu bucurie, precum Russian Samovar
(fondat de Brodsky), Cornelia Street Caffe
sau Bowery Club. Ar fi fost prestigios [i l\u-
dabil ca ace[ti scriitori [i editori s\ descopere
c\ exist\ un Institut cultural românesc la
New York interesat într-un dialog [i un
schimb de valori, mai ales c\ gestul nu pre-
supunea nici fonduri, nici logistic\, doar in-
teres [i bun\voin]\ din partea func]ionarilor
români... 

Altfel, m\ simt norocos c\ am [ansa s\
m\ manifest în ambele culturi. La New York
avem un grup interesant de scriitori, majoritatea

americani sau est-europeni pe care am reu[it
s\-i conect\m cumva la cultura român\ [i
care public\ sau c\l\toresc acum regulat în
România. 

Scriu în român\ pentru c\ pur [i simplu
e limba pe care-o st\p`nesc cel mai bine.
Am publicat [i în englez\, at`t proz\, c`t [i
poezie, [i voi continua s\ pendulez între
cele dou\ limbi f\r\ complexe sau frustr\ri.
E ca mersul pe bar\, în român\, [i cel pe
s`rm\, în englez\. Bruce Benderson, cunoscut
scriitor american [i prieten bun, ne împinge
mereu de la spate s\ mergem pe s`rm\. Am
c`[tigat mult în echilibru. Acas\ vorbim
române[te [i doar pu]inele certuri le
avem englez\, nu se [tie de ce! Se spune c\
un scriitor român emigrat la Paris l-a întrebat
pe Cioran ce-ar trebui s\ fac\ s\ scrie [i el
în francez\. Afl`nd c\-i c\s\torit c-o românc\,
Cioran i-a spus: „divor]eaz\”. Exclus. S`ntem
s\tui de divor]uri [i ne place a[a cum s`ntem.
E greu s\ te despar]i de limba matern\.
Pentru mine ar fi un teribilism gratuit [i
dureros.

AAddrriiaann SSâânnggeeoorrzzaann, 54 de ani, medic, poet [i
prozator. A publicat volumele: VVooccii ppee mmuucchhiiee ddee
ccuu]]iitt// VVooiicceess oonn tthhee RRaazzoorr’’ss EEddggee,, poeme eexxqquuiissiittee
ccoorrppssee, cu Carmen Firan, Editura Scrisul Românesc,
2003, ÎÎnnttrree ddoouu\\ lluummii - PPoovveessttiirriillee uunnuuii ddooccttoorr ddee
ffeemmeeii, Editura Scrisul Românesc, 2004 (reeditat în
2005), PPee VViiuu,, poeme, Editura Axa 2000, ap\rut în
2005, CCiirrccuull ddiinn ffaa]]aa ccaasseeii, Editura Curtea Veche,
2006, TTaattuuaajjee ppee mmaarrmmuurr\\, poeme, Editura Scrisul
Românesc, 2006. Din 1991 tr\ie[te la New York. 
wwwwww..aaddrriiaannssaannggeeoorrzzaann..ccoomm

Adrian Sângeorzan,
CCiirrccuull ddiinn ffaa]]aa ccaasseeii,
Editura Curtea
Veche, Colec]ia
„Romanele de
Curtea Veche“,
2006.

Mircea Gheorghe

comunitatea mea de referin]\
se afl\ `n România, 
`n cultura român\...

T
r\iesc în Canada [i în Quebec de
optsprezece ani [i nu mai am
sentimentul c\ m\ aflu într-o
]ar\ str\in\ [i printre str\ini. F\r\
s\ fiu excesiv de sociabil, am

totu[i prieteni [i printre românii de aici [i
printre cei de alt neam cu care via]a m-a pus
în contact. De-a lungul timpului s-a conturat
o istorie personal\ f\cut\, fire[te, din micile-
marile evenimente prin care am trecut,
dar [i din detalii, stereotipuri, tabieturi care
m\ împiedic\ s\ m\ simt dezorientat [i

insecurizat. C`t timp cafeneaua din col], în
care m\ înt`lnesc în fiecare s\pt\m`n\ la
aceea[i or\ cu un prieten, exist\ primitoare
[i lini[tit\, înseamn\ c\ p\m`ntul se înv`rte
cum trebuie [i c\ totul e în ordine. Nu am o
via]\ trepidant\, dar nici o via]\ goal\ nu
am. Lucrez cu pl\cere în redac]ia unei publica]ii
s\pt\m`nale române[ti de aici [i  într-un
centru de documentare pe care-l conduc de
vreo zece ani. {i apoi participarea sufleteasc\,
dac\ nu [i altfel, la ce este în jurul meu - [i în
comunitatea românesc\ [i dincolo de ea -
este, de asemenea,  o surs\ de confort interior. 

De fapt nu am avut niciodat\ senza]ia
c\ m\ aflu într-un loc ciudat, nu am avut nici
un fel de „[oc cultural” venind aici. Insuficien]a
informa]iilor desigur a fost  ceva sup\r\tor,
necunoa[terea unor coduri sociale, de
asemenea a fost ceva care îmi putea produce
mici încurc\turi, dar, una peste alta, totul
era ca o carte nou\ pe care trebuie s-o citesc.
Nu mi se pare c\ atunci c`nd ai în fa]\ o carte
pe care n-ai citit-o trebuie s\ te sperii [i s\
faci un [oc. Chiar dac\ e vorba despre o carte
voluminoas\, obligatoriu de citit într-un timp
scurt! Evident c\ dac\ emigram în India, `n
Japonia sau ̀ n Iran, [ocul acesta ar fi existat,
trebuia s\ existe. Dar cultura canadian\, [i
în special cultura din Quebec, este foarte
european\. De altfel, Montrealul este reputat
ca unul dintre cele mai „europene” ora[e din
America de Nord. Dar oricum, eu s`nt întrucîtva
împotriva curentului general cînd spun c\
America de Nord nu reprezint\ o entitate
cultural\ nou\. Politic, da, este vorba de
forma]ii statale care s-au format în urm\
cu cîteva sute de ani. Dar s-au format cu
oameni care veneau din culturi milenare.
Din oameni care, de cum s-au instalat pe
aceste locuri, au început imediat s\ construiasc\
spitale, drumuri, [coli, biserici. Imigran]ii din
Noua Fran]\ (numele coloniilor franceze din
actualul Quebec) continuau cultura [i civiliza]ia
francez\ din metropol\. Emanciparea politic\

nu a însemnat aruncarea peste bord a vechii
culturi [i a vechii civiliza]ii [i refacerea lor,
pornind de la barbarie, cu barbari! Adev\rul
\sta mi se pare la fel de simplu [i de bun-
sim] ca [i precizarea c\ istoria mea personal\
(inclusiv cultural\) nu cuprinde doar 18
ani de c`nd m\ aflu aici, ci 65! În fine.

Privind astfel lucrurile, m\ simt bine în
cultura de aici. De-a lungul timpului, am scris
cronici despre scriitori din Quebec, am publicat
intermitent [i proz\, am fundat la un moment
dat pe l`ng\ o bibliotec\ [i o revistu]\, Hypatia,
care avea cititorii ei fideli, dar care a disp\rut
odat\ cu biblioteca (din lips\ de subven]ii,
melodie veche, continuitate, nu?), am f\cut
ani de zile parte din colectivul de redactare
al unei reviste stimabile, Argus. {i tot din
acest motiv, al sentimentului de continuitate
cultural\, am avut impresia c\ descop\r în
cultura din Quebec, în istoria ei literar\,
similitudini cu ceea ce am l\sat în ]ar\. 

{i tot din acest motiv cultura român\ nu
mi-a devenit un obiect str\in. Tr\im ast\zi,
cum se spunea în anii ’90, c`nd a ap\rut
Internetul, într-un sat mondial. Scriu în
române[te fiindc\ am sentimentul [i vreau
s\ fiu în continuare scriitor român. Exist\
no]iunile de comunitate, de apartenen]\
[i de comunitate de referin]\. Comunitatea
mea de apartenen]\ se afl\ în Canada, dar
comunitatea mea de referin]\ se afl\ în
România, în cultura român\. Dac\ a[ ilustra
ce spun prin ipotetice modele culturale, a[
spune c\ între Eugen Ionesco [i Milan Kundera
m-a[ sim]i mai aproape de al doilea, care

este „scriitor ceh naturalizat francez”, [i nu
„scriitor francez de origine român\”. M\
intereseaz\ [i particip, în limita puterilor
mele, la cultura româneasc\ [i în mintea mea
coexist\ armonios toate genera]iile care în
realitate nu se vor fi afl`nd în cele mai
bune rela]ii. Public aici sistematic cronici
despre scriitorii români din ]ar\, [i în România,
cronici despre scriitori canadieni. Dar mi-e
greu, mi se pare nepotrivit s\ ierarhizez
scriitorii din ]ar\ dup\ preferin]ele mele
personale care, de multe ori, s`nt redevabile
unor împrejur\ri extraliterare (accesibilitate
la texte, în primul r`nd). Citesc cu pl\cere [i
cu mare interes autori din toate genera]iile:
Mircea C\rt\rescu,  Liviu Antonesei, Gabriel
Liiceanu, Florin L\z\rescu, Bogdan Suceav\,
Horia Gârbea, C\t\lin Mihuleac, Andrei Ple[u,
Ion Papuc, Filip Florian etc. 

MMiirrcceeaa GGhheeoorrgghhee, 65 de ani, prozator, traduc\tor,
ziarist. Actual sau fost colaborator la reviste din ]ar\ [i
diaspora printre care TTiimmppuull, CCoonnvvoorrbbiirrii lliitteerraarree,
LLiimmbb\\ [[ii lliitteerraattuurr\\, LLuucceeaaff\\rruull (România), PPaaggiinnii
rroommâânnee[[ttii, TTeerrrraa NNoovvaa, HHyyppaattiiaa, AArrgguuss, CCaannddeellaa,
LLuucceeaaff\\rruull rroommâânneesscc (Montreal). A publicat articole,
cronici literare, eseuri, studii [i sinteze literare (în
colec]ia „Modernizarea înv\]\m`ntului”, 1973-1988
BCP), povestiri (unele sub pseudonimul Alexandru
Vasiliad, între 1969 [i 1976), traduceri (din Fernand
Braudel, Pierre Chaunu, Jean-Marie Guyau, la Editura
Meridiane, 1985-1989) [i volumul de proz\ scurt\
PPaarrttiiddaa ddee ccaannaasstt\\ (Editura Polirom, 2005). Titular al
cronicii literare din rubrica „C\r]i, scriitori, idei” din
PPaaggiinnii rroommâânnee[[ttii [i al rubricii „Ex libris” din CCaannddeellaa.
Din 1990 locuie[te la Montreal.

O mul]ime de mici situa]ii, aparen]a banal\ a existen]ei, în mijlocul emigra]iei
înr\d\cinate în sol canadian. Multiculturalismul, spune Liviu Antonesei în prefa]\, ar
fi una dintre „acuzele“ care i se pot aduce c\r]ii. Dar m\iestria autorului deschide u[i
într-o sumedenie de psihologii care sufer\ de o autenticitate acut\. Dialogurile tr\deaz\
acela[i talent [ocant, firescul este recuperat într-o m\sur\ atît de mare, încît veridicitatea
e maxim\. (A.B.)

Mircea
Gheorghe,
PPaarrttiiddaa ddee

ccaannaasstt\\, Editura
Polirom, colec]ia

„EGO.Proz\”,
2005 .
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Paul DDoru MMugur 

literatura e-migra]iei

E
migrarea determinat\ de factori economici
este veche de cînd lumea [i nici m\car nu este
specific\ mamiferelor superioare: atra[i de
o surs\ de nutrimente, chiar [i paramecii

emigreaz\.
Emigrarea cauzat\ de factori politici a debutat în

antichitate: termenul grec de diaspora se refer\ la
împr\[tierea evreilor prin lume [i este vechi de mai bine
de dou\ milenii.

Emigr\ri ale intelectualilor [i arti[tilor au avut loc,
la nivel individual, în permanen]\: în timpul Rena[terii,
de exemplu, emigrarea era mai degrab\ legea decît
excep]ia.

Drenajul în mas\ al „creierelor” c\tre Statele
Unite ale Americii început în anii ’30 este [i el cunoscut,
studiat oficial [i continu\, cu intensitate sporit\, [i în
prezent.

O muta]ie specific\ [i f\r\ precedent în istoria uman\,
un fenomen absolut inedit este, îns\, e-migrarea. Dar
ce este e-migrarea?

Numesc e-migrare c\l\toria în spa]iul electronic,
plonjarea în hiperspa]iu, websurfing-ul.

Unde e-migr\m? Unde ne afl\m cînd s`ntem pe
internet? În Europa? În Statele Unite ale Americii? În
Noua Zeeland\? Unde s`ntem localiza]i cînd surf\m, în
ce fel de spa]iu au loc deplas\rile noastre ghidate doar
de s\geata mouse-ului? 

Paul Virillo diferen]ia la un moment dat timpul
„extensiv” de cel „intensiv”, prin timp „extensiv” el
în]elegînd un timp stabil [i relativ imuabil, un timp ca
o catedral\ gotic\, un timp asociat memoriei de
lung\ durat\ [i arhivelor, un timp nostalgic, plin de
amintiri [i de speran]e. În contrast cu acesta, Virillo
define[te timpul „intensiv” ca pe un timp scurt, abrupt,
instabil, un timp f\r\ memorii [i f\r\ emo]ii, un timp
în care rela]iile cu spa]iul au disp\rut. 

Un astfel de timp „intensiv” este [i timpul e-migr\rii.
Atunci cînd e-migr\m, spa]iul se transform\ în timp, pe
traseul web surfing-ului, spa]iul devine durat\ pur\,
spa]iul se metamorfozeaz\ în „real time”, în timpul real
în care au loc schimburile de mesaje din chat-rooms, în
infinitul prezent în care privim prin web-cam pe cel
aflat [i el în fa]a unui ecran. E-migrînd, s`ntem cu to]ii
Robinsoni e[ua]i pe o iluzorie insul\ temporal\.

Este surprinz\tor s\ consta]i c\ atunci cînd e-migrezi,
nu te afli nic\ieri sau, mai bine zis, cînd e-migrezi, spa]iul
dispare.

Particularitatea e-migr\rii, în raport cu orice alt\
form\ de deplasare, este faptul c\, paradoxal, de[i
stai pe loc, totu[i, c\l\tore[ti. De[i nu te clinte[ti din
fa]a ecranului, sim]i c\, totu[i, ceva se mi[c\, „e pur si

muove”, cum spunea Galilei.
Într-adev\r, ceva se mi[c\, c\ci e-migrarea este o

c\l\torie în timp, dar nu o c\l\torie în timpul-durat\,
nu o c\l\torie în timpul-succesiune de momente, ci în
acum, în instantaneu, în imediat. E-migrarea este o
c\l\torie în prezent, în timpul prezent. 

E-migrînd, topologia devine semioz\, spa]iul se
dizolv\, locul este redus la o textur\ de rela]ii între
semne, la un grup de conexiuni. E-migrînd, spa]iul
devine un simplu gest, realul însu[i este redus la o sum\
de opera]ii.

Limita e-migr\rii este doar viteza creierului,
viteza cu care s`nt decriptate simbolurile [i cu care
impulsurile motorii s`nt transmise spre mu[chii degetelor
de pe tastatur\. Pe m\sur\ ce tehnologia comunic\rii
[i a modemelor evolueaz\, limita e-migr\rii tinde
spre viteza gîndului.

H\ituite de acest demon al vitezei, textele [i ele se
condenseaz\, limba devine fragmentat\, româna
este parazitat\ de expresii din englez\, engleza îns\[i
se transform\ într-un fel de surfit\ pres\rat\ de emoticoane.
Surfita este acum dialectul satului global. Literatura e-
migra]iei? Integrarea ta ca scriitor într-o cultur\? Ast\zi
exi[ti dac\ ai pagin\ de web. Ast\zi a fi înseamn\ a fi
conectat. Vrei s\ te exprimi ca scriitor? Î]i creezi un blog
[i poveste[ti acolo vrute [i nevrute. Dac\ vrei s\-]i creasc\
num\rul de hituri, po]i folosi o sumedenie de tactici de
advertising: faci networking cu al]i blogger-i, adaugi
pe pagina ta niscai link-uri simpatice cu filmule]e de pe
You Tube sau c`teva hituri de muzic\, pui acolo c`teva
poze [i, cur`nd, contorul t\u va înregistra c`teva zeci de
vizitatori, care, cu pu]in noroc [i cu perseveren]\, se vor
transforma rapid în c`teva sute. Dac\ unii dintre vizitatori
î]i citesc [i textele [i-]i [i scriu acolo un r`nd-dou\ de
feed-back, orgoliul t\u de autor va fi satisf\cut. 

Literatur\ ast\zi? Oamenii citesc din ce în ce mai
pu]in [i-[i petrec timpul liber uit`ndu-se la televizor sau
surf`nd netul. În aceast\ competi]ie, la aten]ia
noastr\ oricum din ce în ce mai scurt\, ast\zi, c`nd cititul
de texte lungi, precum condorii ple[uvi, este o specie
pe cale de dispari]ie, pentru a supravie]ui, literatura
sufer\ muta]ii f\r\ precedent.                 

Pe planeta e-migran]ilor, amplasarea geografic\
a autorului textelor este irelevant\. Spre ce zone se
îndreapt\ literatura sau, m\ rog, e-literatura? Noua
literatur\ a spa]iului virtual î[i are deja Magellanii [i
Columbii ei. Ei se afl\ deja acolo, la distan]\ de un
link. V\ invit s\-i descoperi]i sau, de ce nu, s\ deveni]i
unul (sau una) dintre ei. Internetul este ]ara tuturor
posibilit\]ilor.

PPaauull DDoorruu MMuugguurr, 39 de ani, scriitor, medic. Este editorul revistei
rreessppiirroo ((wwwwww..rreessppiirroo..oorrgg)) care apare pe net `ncep`nd cu anul 2000.
Majoritatea textelor lui au fost publicate pe internet. Pe h`rtie a publicat
dou\ c\r]i: SSccuuttuull lluuii PPeerrsseeuu, Editura Publistar, 1999 [i CCeevvaa uu[[oorr,, Editura
Brumar, 2006.

Paul Doru Mugur, CCeevvaa
uu[[oorr, Editura Brumar,
2006.

E greu de uitat imagismul puternic din cartea de poeme Ceva uu[or a lui Paul
Doru Mugur. În Argumentul a[ezat în deschiderea volumului (care trebuie luat mai
degrab\ ca un poem în proz\ decît ca un paratext în sens tehnic), autorul vorbe[te
despre multe feluri de dragoste, în sensul c\ totul poate fi iubit. Iar iubirea se
exprim\, aici, mai ales vizual, indiferent care ar fi tema poemelor, dac\ ele se
desf\[oar\ în registru ludic sau grav, dac\ sînt întinse sau reduse, sau dac\ v\ plac
ori nu. Din acest volum compozit, ambi]ios, de a c\rui privire nu scap\, parc\, nici
un subiect [i nici un col] din via]\, versurile care î]i r\mîn în cap sînt cele intens-
vizuale, de felul acesta:

„Centauri cenu[iu-g\lbui 
cu pîntecele înro[it
de suli]e r\sfrînte
[i cape sumbre aruncate
peste cîmpiile de rapi]\:
corida înser\rii.” 

(Tren sspre GGeneva)  
(A.C.)

Dobrogea dionisiac\

„Irina Egli  a p\r\sit România în
1997 pentru a se stabili în Canada. În 2000,
ea debuteaz\ ca romancier\ la Editura Ex
Ponto cu Sînge aamestecat. Dup\ [ase ani,
cu un curaj extraordinar, schimb\ limba
literaturii sale, f\r\ îns\ a-[i abandona
obsesiile de creator - tragicul [i miticul -,
[i public\ la prestigioasa editur\ canadian\
Boréal romanul Terre ssalée. Aceea[i tem\
a incestului  - ca în Sînge aamestecat - este
reluat\ [i sus]inut\ de o scriitur\ nervoas\,
ce pare a ]î[ni impetuos, din aceast\
combina]ie rezult`nd o literatur\ destinat\
devor\rii, nu degust\rii. Tradus în român\

de c\tre Adina Cobuz, romanul P\mînt
pustiu apare ca o provocare. În primul
rînd pentru autoarea lui, [i apoi pentru
cititori. (…)

Privit\ în ansamblu, cartea aceasta,
în care se amestec\ miticul [i profanul,
are ceva din mecanismele romanului
poli]ist, iritabil pentru un cititor care nu
vrea neap\rat demonstra]ii despre
interpretarea indiciilor întru dezlegarea
unei enigme. Chiar [i sub acest aspect
îns\, autoarea [tie s\ lase intact\ o
doz\ de mister, s\ între]in\ atmosfera de
«presiune subacvatic\», a[a cum [tie s\
]in\ în frîu o nara]iune amenin]at\ ba de
ramificarea ei (fiecare personaj are o istorie
prezentat\ fluid, invadator, iar aceste

nuclee epice devin un fel de r\d\cini
subterane ale povestii principale), ba de
tipare gata s-o absoarb\. (…)

Farmecul acestei c\r]i va fi venind [i
dintr-un magnetism al Dobrogei, Sudul
tuturor pasiunilor, descris\ ca un spa]iu
ancestral cu parfum oriental, cu lumin\
din aur vechi, ca un t\rîm al tuturor
influen]elor [i neamurilor, un loc ce
p\streaz\ ceva «de la începutul lumii»,
«o ciudat\ amestec\tur\ de ap\ [i p\-
mînt».“

Crina Bud

Fragmente din articolul DDoobbrrooggeeaa ddiioonniissiiaacc\\, 
ap\rut `n revista OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, nr 412, 

28 februarie-5 martie 2008

Irina Egli, PP\\mmîînntt
ppuussttiiuu,, traducere
de Adina Cobuz,

Editura Humanitas,
Colectia „Proz\“,
Bucure[ti, 2007.
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În curs de apari]ie la Editura ART, în colec]ia „Desenul din covor”.
Traducere din limba englez\ de Mihnea Gafi]a

M -am schimbat mult dup\ ce mi-a murit mama. C`t timp
a fost ea în via]\, eu am fost un copil bun; e drept c\
mai aveam de-a face din c`nd în c`nd cu furiile tat\lui meu
care m\ punea s\ cobor în beciul de c\rbuni, dar nu era

nimic anormal în asta - to]i b\ie]ii mai fac gre[eli [i m\n`nc\ b\taie. Dar
înainte s\ moar\ mama eu eram un b\iat lini[tit, singuratic [i melancolic,
care citea mult; nu-mi f\cusem prieteni printre ceilal]i copii de pe strada
Kitchener [i aveam tendin]a s\ plec de unul singur, ori de c`te ori puteam,
fie spre canal, fie spre fluviu, mai ales c`nd vremea era umed\ [i ce]oas\.
Eram înalt pentru v`rsta mea; înalt, [i sub]irel, [i mintos, [i timid, iar
b\ie]ii de felul \sta nu s`nt niciodat\ bine v\zu]i, mai cu seam\ de
ta]ii lor care vor s\ vad\ la ei tr\s\turi mai dure, b\rb\te[ti. Mamele s`nt
altfel în privin]a asta, din c`te am observat eu; mama mea cu
siguran]\ era. Ea provenea, vede]i dumneavoastr\, dintr-o familie mai
bun\ dec`t tata, adic\ se m\ritase sub condi]ia ei; mama [tia s\ aprecieze
c\r]ile, arta, muzica, m\ încuraja s\ citesc [i-n serile lungi pe care ni le
petreceam împreun\ în buc\t\rie, în timp ce tata pleca s\ bea, ea m\
f\cea s\ ies din carapace, m\ încuraja s\ vorbesc, s\-i împ\rt\[esc ideile
[i fanteziile mele [i c`teodat\ mi se-nt`mpla s\ m\ duc la culcare lini[tit,
dar uimit în sinea mea de c`te îi spusesem, de c`t de multe îmi umblau
prin cap, c`nd eu de at`tea ori sim]eam - sau, mai cur`nd, eram f\cut
s\ simt - c\ nu era nimic de capul meu, c\ eram un n\t\r\u de lungan
cu limba împleticit\, cu genunchi mari [i m`ini împiedicate, de care
probabil c\ nu s-ar fi ales niciodat\ nimic. Mai t`rziu am realizat c\ mama
în]elegea felul meu de-a fi pentru c\ [i ea era o str\in\ în mediul în care
tr\ia: femeile de pe strada Kitchener n-aveau timp de gustul ei, de
delicate]ea ei, de cultura ei - erau femei ca Hilda, primitive prin compara]ie
cu ea. Drept care în]elegea c`t de mult sufeream [i numai ea m\
putea determina s\ fiu cu adev\rat eu însumi în acele c`teva ceasuri
gr\bite pe care ni le-am petrecut împreun\ p`n\ c`nd tata i-a cr\pat
capul cu sapa. Dup\ aceea, vede]i dumneavoastr\, am r\mas foarte
singur [i f\r\ dragostea ei, f\r\ influen]a ei, f\r\ simpla ei prezen]\
foarte repede am luat-o razna. |sta-i motivul pentru care m-am schimbat:
dintr-un b\iat bun am devenit un b\iat r\u.

Nu-i vorb\, c\ schimbarea asta nu s-a petrecut neprovocat\. Pentru
Hilda, la început eram un motiv de distrac]ie. Mai t`rziu a ajuns s\ se
team\ de mine, dar în acele prime c`teva s\pt\m`ni s-a folosit de b\ietanul
\la care se înro[ea mereu, care nu mai era copil, dar nu era înc\ b\rbat,
drept ]int\ pentru umorul ei vulgar. M\ tachina, m\ lua în r`s, m\
a]`]a cu trupul ei; [i pentru c\ st\tea mai tot timpul în buc\t\rie, chiar
[i c`nd tata era plecat din cas\, n-o puteam evita altfel dec`t dac\ m\
duceam [i-mi f\ceam veacul pe l`ng\ canal - ceea ce presupunea,
bineîn]eles, c\ trebuia s\ ies pe u[a din spate -, dac\ m\ ascundeam
în beciul de c\rbuni sau dac\ r\m`neam în camera mea, cu toate c\ nici
camera mea nu mai constituia un refugiu - n-avea nici o re]inere s\ vin\
sus la mine [i s\-[i v`re nasul ori de c`te ori i se n\z\rea. M-a sprijinit
oare tat\l meu în privin]a asta?! Mi-a fost el c`tu[i de pu]in aliat?! Nu
mi-a fost. Ba chiar dimpotriv\: se prindea [i el în glumele ei, cu felul
lui viclean [i lini[tit, schimba semne f\cute cu ochiul, încuviin]\ri din
cap [i z`mbete fugare cu Hilda ori de c`te ori ea î[i propunea s\ „bage
pu]in\ vitez\“ în mine. A[a s-a ajuns, [i anume repede, ca ori de c`te ori
m\ aflam în buc\t\rie cu ei, s\-i v\d pe Horace [i Hilda f\c`ndu-[i
unul altuia ni[te semne care nu sugerau dec`t un singur lucru - batjocura
- [i dac\ le spuneam ceva nu recuno[teau nimic, a[a c-am ajuns s\ nu
mai am încredere în propriile mele percep]ii - dar eu, cel pu]in, asta
cred c\ se-nt`mpla. De ce f\ceau a[a ceva?! De ce m\ provocau întruna
în felul \sta?! Abia dup\ mul]i ani, în Canada, am în]eles c\ eu func]ionam,
pentru Horace [i Hilda, ca o supap\ a sentimentului de vinov\]ie, de
nelini[te care-i st\p`nea pe ei în s\pt\m`nile de dup\ moartea
mamei; îi st\p`nea, dar nu într-o form\ acut\ sau panicat\, ci mai cur`nd
ca o condi]ie a existen]ei lor, ca un fel de a fi în siajul omorului. Oric`t
de mult ar fi încercat Hilda s\-l nege r`z`nd, s-o fac\ pe blonda plin\
de via]\ [i g\l\gioas\ care fusese înainte, oric`t de concrete ar fi fost

puterile represive ale tatii, într-o anumit\ m\sur\ [i unul, [i cel\lalt
secretau toxinele pe care gestul de a ucide le face întotdeauna [i inevitabil
s\ emane din inima omului, iar dac\ nu voiau ca respectivele toxine
s\-i monteze unul împotriva celuilalt, atunci trebuia s\-[i inventeze un
debu[eu pentru ele, un canal prin care s\ se scurg\. Eu am fost acel
debu[eu; înspre mine urma s\ se canalizeze otrava, iar eu s-o absorb,
ceea ce am [i f\cut; at`ta c\, absorbind-o, m-a infectat [i pe mine, m-a
ve[tejit, mi-a omor`t ceva pe din\untru, m-a transformat într-o fantom\,
într-o mort\ciune - pe scurt, m-a f\cut s\ fiu r\u.

Poate cel mai crud în toat\ situa]ia era faptul c\ nu aveam cui s\-mi
împ\rt\[esc durerea. Ini]ial nici n-a fost durere, ci disperare. Unde era?!
Unde putea fi mama mea?! Nu c\p\tam nici un r\spuns, iar dac\ abordam
eu subiectul cu tata, el imediat se [i b\]o[ea, se înfuria [i-mi
reamintea discu]ia pe care o avuseser\m în acea duminic\ diminea]a,
prima dat\ c`nd îi v\zusem pe el [i pe Hilda în pat. Dar eu uitam tot
timpul de discu]ia cu pricina, fiindc\ sentimentul pierderii care m\
asalta, senza]ia de panic\ pe care mi-o provoca faptul c\ nu [tiam
[tergeau cu buretele pu]inele inhibi]ii fragile pe care mi le inoculase
el, [i-atunci m\ exteriorizam, r\bufneam. {i iar\[i resim]eam o m`nie
teribil\, t\cut\ [i singura concluzie pe care-am tras-o a fost aceea c\ nu
era înc\ momentul s\ aflu. Timpul a f\cut s\ mi se schimbe sentimentele:
disper\rii [i ner\bd\rii le-au luat locul o suferin]\ cronic\, o senza]ie
mistuitoare de absen]\, de gol interior, care m-au l\sat curios de
vulnerabil în fa]a dispre]ului profund pe care-l resim]eau pentru
mine Hilda [i Horace. Dar nu era numai faptul c\ m\ sim]eam singur;
dac\ aduceam vorba despre acest fapt cu Hilda - [i de dou\ ori, scos
din s\rite de împuns\turile [i zeflemelele ei, chiar asta am f\cut, am
strigat cu ochii plini de lacrimi:

- Nu e[ti tu mama mea! - la care ea s-a pref\cut surprins\ peste
m\sur\, s-a întors c\tre tata, care-i azv`rlea c`te-o privire pe sub spr`ncene,
cu un z`mbet aproape imperceptibil înflorindu-i în col]urile gurii, [i
mi-a spus:

- Nu s`nt mama ta?!
- Nu! am strigat eu. Mama mea e moart\!
Alte batjocuri t\cute, alte priviri schimbate.
- Moart\?! - [i-o ]inea tot a[a p`n\ c`nd eu fugeam din buc\t\rie,

nemaiput`nd s\-mi st\p`nesc lacrimile.
Îmi ]ineam cu ghearele un bagaj de amintiri, plus emo]iile aferente

lor, pe care nimeni nu voia s\ mi le confirme. Prin urmare, mama nu
mai tr\ia dec`t în mine, am devenit con[tient de acest lucru, iar
con[tientizarea lui m-a f\cut cu at`t mai tenace, cu c`t în]elegeam intuitiv
c\ murea definitiv dac\ murea [i în mine. Vede]i dumneavoastr\, îl
auzisem pe tat\l meu spun`ndu-i vecinului nostru c\ mama plecase
la sora ei din Canada.

Cu timpul, mi-am dezvoltat sistemul cu dou\ capete. Partea din fa]\
a capului era ceea ce le ar\tam celor dou\ persoane cu care locuiam
în aceea[i cas\; partea din spate a capului era pentru mine însumi, c`nd
r\m`neam singur. Mama tr\ia în partea din spate a capului meu, nu [i
în cea din fa]\. Am devenit expert în a trece din spate în fa]\ [i înapoi
în spate - [i asta parc\-mi f\cea via]a mult mai u[oar\. Partea din spate
a capului era cea real\ a vie]ii mele, dar ca s\ p\strez totul proasp\t [i
s\n\tos acolo îmi trebuia o parte din fa]\ pe post de scut, cum au ro[iile
dintr-o ser\. Cu alte cuvinte, c`nd eram jos vorbeam, [i m`ncam, [i m\
mi[cam, [i în ochii lor eram eu, dar numai eu [tiam c\ „eu“ nu eram
acolo, c\ nu vedeau dec`t sera: eu eram cel din spate, acolo unde locuia
P\ienjenel; cel din fa]\ era Dennis.

Via]a mi-a devenit mai u[oar\ dup\ aceea. Nu-mi p\sa c\ eram b\iat
r\u, pentru c\ [tiam, desigur, c\ Dennis era de fapt b\iatul r\u; [i
c`nd m\ punea tata s\ cobor în beciul de c\rbuni, Dennis era cel pe 
care-l b\tea cu cureaua, care î[i proptea capul de popul de lemn [i
care-[i r\sucea degetul mic în jurul cuiului ruginit - iar P\ienjenel
r\m\sese între timp sus în camera lui!

S`ntem în 1957. Dennis Cleg se mut\ într-un c\min
din estul Londrei, revenind, dup\ dou\zeci de ani, pe
str\zile unde [i-a petrecut copil\ria. El î[i ]ine un jurnal,
dezgrop`nd un trecut oribil. Numai c\ amintirile lui
Dennis s`nt stranii, pline de g`nduri nechemate,
obsesive, [i de un miros persistent de gaz. Nu-i vorb\,
c\ nici c\minul în care locuie[te nu e cu mult mai breaz:
Dennis nu se poate concentra din cauza trop\iturilor
care se aud din pod [i oricum nu-i vine u[or s\-[i scrie
amintirile din copil\rie din cauza acelei femei sinistre
care f\cuse at`tea lucruri îngrozitoare. Mai mult dec`t
at`t, are sentimentul c\ trupul i se schimb\, c\ organele
interne i se atrofiaz\, transform`ndu-se într-o fiin]\
sec\tuit\, ca un p\ianjen cu membre lungi [i ascu]ite.
Plus mirosul sc`rbos de gaz care-l b`ntuie...

Spider a fost ecranizat în 2002 de c\tre excentricul
regizor David Cronenberg, av`ndu-i în rolurile
principale pe Ralph Fiennes (din Pacientul EEnglez),
Gabriel Byrne [i Miranda Richardson. 

Patrick MMcGrath, n\scut la Londra, în 1950, este
autorul romanelor Blood aand WWater aand OOther TTales,
The GGrotesque, Spider, Dr. HHaggard’s DDisease [i Martha
Peake. 
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P limb\rile pe str\du]ele Amsterdamului sînt sortite unei rememor\ri
subiective (dac\ exist\ [i altfel de rememor\ri), distorsionate de
rapiditatea (calm\) cu care trece timpul într-un astfel de ora[. 
Mi-am adus de acolo cîteva c\r]i de care sînt foarte mîndru.

Printre acestea se num\r\ [i Magical TThinking, un volum de proz\ scurt\ de
Augusten Burroughs, pe care nu mai [tiu de unde l-am achizi]ionat. Cum nu am

f\cut prea multe poze, am ajuns s\ pre]uiesc în mod deosebit una cu vitrina libr\riei
The American Book Center. Îns\ posibilitatea achizi]ion\rii c\r]ii de aici este exclus\

de prezen]a autografului autorului pe pagina a doua. Asta pentru c\: 1. nu de]in
nici un fel de amintire în leg\tur\ cu vreo [edin]\ de semnat autografe la care s\ fi

luat parte în acest loc, [i 2. The American Book Center nu comercializeaz\ c\r]i
second-hand, spre deosebire de De Slegte (google it ). Cel mai probabil de aici am luat

cartea, vîndut\ mai demult de un personaj care a avut o întîlnire în carne [i oase cu autorul.
Una demn\ de transformat într-o proz\ scurt\ într-un volum urm\tor, un fel de

continuare la cea din acest volum, numit\ I’m ggonna llive fforever, în care Augusten poveste[te
cum îl abordeaz\ diver[i admiratori pe strad\ [i cum, inevitabil, datorit\ lucrurilor pe care le

scrie, aceste acost\ri se transform\ în tot felul de situa]ii penibile. De exemplu, o bunicu]\ îi
m\rturise[te cît de mult i-a pl\cut unul dintre romanele lui despre traumele din copil\rie (Running

with SScissors), dup\ care brusc simte nevoia s\-i împ\rt\[easc\ [i ea o amintire din copil\rie, despre
cum mama ei îi f\cea clisme cu Dr. Pepper... Although I was able to mantain a pleasant expression, I

was mentally throwing up in her face. Dar s\ începem cu începutul. Punct [i de la cap\t. 
Magical TThinking, ap\rut\ în 2004, este cea de-a patra carte a lui Augusten Burroughs, dup\ 

I wrote a novel called  Sellevision. It was published and
reviewed by a few newspapers and magazines, and then slid
quietly from the shelf, as though it had been a particularly vivid
delusion instead of an actual publication.

But then two years later I wrote a memoir, and suddenly my
face was on the masthead of  USA TToday. My embarrassing past
made news in papers and magazines here and in Europe.

- Augusten Burroughs

D e cum s-a a[ezat pe locul din dreapta, mo[ule]ul a `nceput imediat o conversa]ie `nsufle]it\
cu cei doi b\tr`nei afla]i pe bancheta de vis-à-vis. De[i le d\deai 55 de ani, aveau, cu siguran]\,
peste 70. Datorit\ standardului ridicat de via]\, oamenii tr\iesc mult `n Elve]ia. Mult prea mult,
dup\ p\rerea tinerilor care s`nt afecta]i de procentul de un t`n\r la trei b\tr`ni, deoarece

pensiile de care beneficiaz\ v`rstnicii s`nt pl\tite din venitul lor. Nu rezist prea mult potopului de vorbe `n
swiss german care se revars\ pe l`ng\ urechea mea [i fac o plimbare p`n\ la toalet\. Grupul sanitar e curat
ca `ntr-un restaurant de fi]e, a[a c\ m\ sp\l [i m\ mut `n vagonul de fum\tori. Cei c`]iva pu[tani de aici `mi
ignor\ prezen]a [i, `n cele 30 de minute c`t dureaz\ c\l\toria, stau cu ochii lipi]i de geam, admir`nd p\duri [i
dealuri, dealuri [i p\duri. C`nd ajungem s`nt lihnit de foame. Cum ies din gar\, firma unui restaurant
chinezesc `mi face cu ochiul. Comand o sup\ de noodles [i pui cu alune. Nu-mi fac nici o problem\ c\ s`nt `n
Elve]ia [i c\ nu servesc bucate tradi]ionale. Nu se g\sesc dec`t ̀ n restaurante fancy sau ̀ n buc\t\riile oamenilor
din regiunile rurale. Cu burta plin\, de[i nu l-am vizitat [i nici nu am de g`nd s\ o fac `n seara asta, Fribourg mi
se pare cel mai frumos ora[ din lume. O iau c\tinel pe Ave de la Gare, principala arter\ a ora[ului. Magazinele
s`nt `nchise la ora asta, dar m\ uit dup\ un loc unde mi-a[ putea petrece seara. Pe dreapta z\resc un Hard Rock
Café [i m\ relaxez instantaneu. Programul serii e rezolvat. Bulevardul `[i schimb\ numele `n Rue de Romont [i
se transform\ `ntr-una dintre acele binecuv`ntate str\zi pe care nu circul\ ma[ini. La un moment dat trebuie s\
fac st`nga ca s\ ajung la hostelul unde mi-am re]inut pentru 25 de franci un pat `ntr-o camer\ de 6 locuri. M\
aflu pe strada Rue de l’Hopital, ̀ n fa]a unui spital, [i descop\r cu surprindere c\ hostelul este plasat ̀ ntr-una dintre
aripile cl\dirii. E clar c\ aici nu mi se poate `nt`mpla nimic r\u. Inevitabil, locul sclipe[te de cur\]enie. ~nainte a
m\ b\ga `n pat  fac o tur\ p`n\ `n micu]a buc\t\rie unde trei cet\]eni gra[i [i simpatici devoreaz\ buc\]i uria[e
de br`nz\ [i mere. ~i salut [i m\ retrag `n dormitor. S`nt norocos, e pustiu. Fac un du[ `n baia micu]\ unde g\sesc
s\pun [i [ampon ca la hotel. ~nainte de a adormi, m\ fac c\ frunz\resc cartea pe care mi-am propus s\ o termin
`n avionul de `ntoarcere. 

Dou\ ore mai t`rziu m\ aflu la recep]ie [i o doamn\ mai `n v`rst\ (n-am `n]eles niciodat\ de ce `n unele
youth hostel-uri personalul e format din persoane trecute de 50 de ani) ̀ mi ̀ nm`neaz\ preventiv cheia de la intrare,
fiindc\ u[a se `nchide dup\ ora zece. ~i cer o hart\ a ora[ului. Nu are. O `ntreb unde m-a[ putea distra `n seara
aceea [i-mi spune c\ nu departe se afl\ Winebar, barul unde se adun\ studen]ii. ~i mul]umesc [i o pornesc spre
Hard Rock Café. Fiind luni seara, e destul de gol. Unii m\n`nc\, al]ii at`rn\ `n fa]a unei beri. Pere]ii s`nt `n]esa]i
cu postere cu forma]ii [i arti[ti celebri, chit\ri [i discuri de aur [i platin\. Nu seam\n\ deloc cu rockotecile din
România. La subsol se afl\ ringul de dans. Din boxe r\sun\ muzic\ bun\. Adic\ muzica `n care m\ reg\sesc,
brit rock [i alternative. Brusc, m\ simt deosebit de bine [i `mi cump\r o bere (6 fr.), de[i pre]urile la b\utur\
din localuri s`nt prohibitive pentru un turist care c\l\tore[te cu buget redus. Nici m\car elve]ienii nu-[i
permit s\ se `mbete `n cluburi. Se str`ng acas\ la unul dintre ei [i beau alcool cump\rat din supermarket,
dup\ care pleac\ s\ se distreze. C`]iva indivizi danseaz\, m\ amestec printre ei [i am senza]ia c\ m\ aflu `n
Club A sau Fire [i c\, atunci c`nd voi p\r\si localul, m\ voi trezi pe Lipscani sau pe Gabroveni. Fetele s`nt haioase
[i nici una nu seam\n\ cu Heidi cea din pove[ti: nu s`nt plinu]e [i nici nu poart\ cosi]e blonde. Dup\ ce m-am
b`]`it pe Suede [i Pulp, am tras o rait\ la toalet\ unde am descoperit scrumiere `n dreapta pisoarelor. Din
p\cate, nu aveam ]ig\ri la mine. Pe faian]\ v\d un afi[ care anun]\ c\ Bjorn, unul dintre b\rbo[ii de la
Abba, performeaz\ duminic\ ̀ ntr-un spectacol intitulat „{ahul”. Pare interesant, dar duminic\ o s\ fiu foarte
departe de Fribourg. A[ mai fi avut de vizitat un muzeu de p\pu[i (5 fr.), dar poate c\ mi-ar fi trezit
amintiri dintr-o copil\rie cam ciudat\. 

Acum c`]iva ani, o editur\ mic\ mi-a oferit 400 de euro ca s\ scriu o carte despre Elve]ia. De[i suma
era ridicol\, `ntruc`t eram `ntre dou\  job-uri [i nu aveam prea multe de f\cut, am spus c\ a[ putea s\
`ncerc. Am scris cam 40 de pagini. Petrecusem trei s\pt\m`ni `n Elve]ia, la Irene, iubita mea de atunci.
~n drum spre casa ei de la munte, am stat mai pu]in de trei ore `n Fribourg, `n a[teptarea unui
autobuz regional. Am b\ut o bere `n Hard Rock Cafe [i am plecat mai departe. N-am de g`nd s\
termin vreodat\ cartea despre Elve]ia. 

JJeeaann-LLoorriinn SStteerriiaann, 32 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i scenarist. A publicat volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull (1995), SSccrriiiittoorruull
aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee (2002) [i LLoorrggeeaann (2007). A regizat scurtmetrajul PPrriinncciippiiuull DDrraaggoosstteeii CCoommuunniiccaannttee, un
documentar despre homosexualitatea din România, [i un  mockumentary despre propria sa forma]ie, Grupul Sanitar, intitulat
LLeecc]]iiaa ddee PPllaayybbaacckk. Masterand `n antropologie, editorialist 2244FFuunn, pieton convins.
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Augusten Burroughs

Sellevision (2000), Running wwith SScissors (2002) [i Dry (2003). Ca toate c\r]ile
sale, [i acest volum de proz\ scurt\ vorbe[te tot despre fragmente din via]a lui,
purtînd dup\ titlu extensia true stories. De fapt, Burroughs se poveste[te încontinuu,
în orice text pe care îl scrie, iar via]a i-a oferit destule de povestit. Toate c\r]ile sale
sînt, de fapt, un singur proiect. Dac\ în Running wwith SScissors î[i poveste[te copil\ria
traumatizant\, iar Dry este un roman despre cum se las\ de b\ut, în Magical TThinking
Burroughs î[i noteaz\ experien]ele, one night stand-urile [i iubirile gay [i anul acesta,
în aprilie, va mai ap\rea un roman, diferit de toate cele de pîn\ acum, despre tat\l
s\u, A WWolf aat tthe TTable. Chiar dac\ Magical TThinking este un volum de proz\ scurt\,
textele se leag\ [i curg unul dintr-altul precum capitolele unui roman. Ele pot fi citite
alandala, într-o ordine haotic\ sau ca episoade independente unul de altul, îns\ luate
împreun\ [i în ordinea în care apar au mai mult farmec, formînd un fel de bildungsroman.
Volumul începe cu cîteva proze despre pasiunile lui din copil\rie pentru modeling, reclame,
glamour-ul revistelor glossy sau al spoturilor publicitare (Comerical BBreak, Vanderbilt
Genes, Transfixed bby TTranssexuals, Model BBehaviour), apoi urmeaz\ o serie de povestiri
despre cîteva rela]ii gay, despre job-ul din domeniul publicit\]ii [i despre via]a în New
York (I DDated aan UUndertaker, Debbie’s RRequirements, Beating RRaoul, Holy BBlow JJob, Mark tthe
Shrink) [i se sfîr[e[te cu cîteva proze despre via]a cu Dennis, iubirea lui, [i ce titlu putea fi
mai bun pentru o proz\ care s\ deschid\ aceast\ serie decît My LLast FFirst DDate. Lucrurile cele
mai pl\cute la acest volum sînt umorul, autoironia, optimismul, cinismul [i onestitatea cu care
naratorul analizeaz\ lucrurile din jurul s\u. Dezinvoltura cu care scrie despre rela]iile sale [i felul
în care descrie via]a din New York mi-au dat senza]ia c\ am în fa]\ un fel de Sex aand tthe CCity, în
variant\ gay [i f\r\ atîtea stereotipuri de gender. 

M\ întreb cum ar fi primit\ o traducere a unui astfel de volum de proz\ gay la noi, într-un peisaj
în care, în plin centru de capital\ european\, înc\ mai întîlnim mesaje de genul „moarte gay-ilor”
pe pere]ii facult\]ilor [i tot felul de alte mesaje homofobe, în care exist\ grup\ri care pledeaz\ pentru
normalitate aruncînd cu cataroaie în manifestan]ii de la Gay Pride, dar care se delecteaz\ cu erotism
heterosexual promiscuu [i deviant [i cu erotologi octogenari. Mi-ar pl\cea ca vocile gay din România,
deocamdat\ retrase, s\ se fac\ auzite, nu doar pentru c\ sînt gay, ci pentru c\ au multe de povestit [i,
dac\ ar fi s\ m\ iau dup\ cele cîteva blog-uri de profil, nu scriu r\u deloc. 

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

Drag\ A.I,

Vorbeam despre eroi [i morminte... Prima oar\ cînd m-am confruntat cu un r\zboi al
simbolurilor a fost în ora[ul Cluj. Era foarte interesant s\ observ cum amicul român îmi
povestea ora[ul într-o anumit\ manier\, iar amicul maghiar într-o cu totul alt\ manier\.
O strad\ avea un nume pentru unul [i un alt nume pentru cel\lalt. Acest lucru se simte
cam în toat\ Transilvania, unde românii s`nt o prezen]\ tîrzie în ora[ (aceast\ prezen]\ tîrzie
are cauze obiective [i trebuie privit\ ca un fapt istoric [i nu ca un complex de inferioritate
sau unul de vinov\]ie). Pentru a ar\ta cine este st\pînul de fapt [i de drept, a început un
adev\rat r\zboi de resemnificare a locului. Iar pentru aceasta este dispus s\ fac\ orice. Vizita]i
Clujul [i ve]i descoperi o mul]ime de s\p\turi arheologice [i de monumente recente care
au un rol pur ideologic. Toate acestea au rolul de a ne ar\ta „originile romane” ale locului.
Totul trebuie s\ aib\ ni[te origini cît mai îndep\rtate [i cît mai române[ti. Nu cred c\ a]i
uitat vechea poveste a pie]ii din centrul Clujului sau disputa din jurul monumentului de la
Arad. E mult\ patim\ în joc, iar unde e mult\ patim\ exist\ [i excese de violen]\. 

Recent, în Estonia, una dintre cele mai avansate ]\ri din fostul bloc comunist, s-a iscat o
problem\. Ce facem cu statuia Eliberatorului/Ocupantului ? E o problem\ nu atît de interpretare
a monumentului [i a ceea ce reprezint\ el, cît mai ales a rolului. Pe cine mai reprezint\ [i mai
ales pe cine nu mai reprezint\? Întotdeauna, cei învin[i sînt re-interpreta]i a[a cum dore[te
înving\torul, oricare ar fi el. La 16 ani dup\ c\derea URSS, Estonia încearc\ s\ rezolve
aceast\ problem\. Mutarea unui monument din centrul ora[ului nu e glum\, mai ales într-o
]ar\ în care domne[te mult\ lini[te, cu o istorie recent\ destul de grea [i în care exist\ o popula]ie
rus\ destul de numeroas\. Am încercat s\ în]eleg mai bine ce se întîmpl\ acolo [i l-am contactat
pe amicul meu, vechi prieten din adolescen]\, Boris Buracinski, un istoric stabilit de mul]i
ani la Tallin. Foarte interesant\ mi s-a p\rut opinia lui.

„Drag\ Vasile,
La noi situa]ia e [i simpl\, [i complicat\. E vorba, [tii tu, de monument. E foarte modest,

foarte estonian. Se afl\ chiar în fa]a bibliotecii na]ionale în care lucrez, a[a c\ am v\zut
totul. Unicul moment nepl\cut erau adun\rile din 9 mai, ziua Victoriei. Dar, m\ rog, viii cu
mor]ii lor. Majoritatea estonienilor erau pentru deplasarea monumentului, majoritatea
ru[ilor, evident, contra. {i uite, anul trecut, primul ministru Ansip a propus deplasarea
monumentului la cimitirul militar. Propunerea era f\cut\ pentru a îmbun\t\]i pozi]ia
partidului reformist. La alegerile din martie, Ansip a ie[it ̀ nving\tor [i trebuia s\ realizeze
programul. P\rerea mea e c\ era nevoie s\ fie organizat un referendum. În acest caz
totul putea fi realizat în mod chiar democrat. Dup\ ciocnirile din 26-27 aprilie situa]ia e
stabil\. Ce e r\u e c\ majoritatea popula]iei simte un disconfort psihologic. Ce era important
`n mentalitatea populatiei Estoniei - la noi e lini[te, la noi e pl\cut. {i acum asta a disp\rut,
sper c\ pe o scurt\ perioad\.” 

Cum estonienii sînt un popor mai depresiv, sper s\ treac\ cu bine hopul [i s\ nu
r\mîn\ cu sentimentul vinov\]iei. S\ uite repede, dar s\ înve]e lec]ia.

O bun\ prieten\, Gabriela Coman, antropolog de meserie [i pasionat\ de problema
conflictelor de acest tip în spa]iul public (Tallin, Arad, Cluj), îmi spunea recent un
lucru foarte important la care ar trebui s\ medit\m [i s\ fim foarte aten]i. Spa]iul public
fizic (pia]a public\ cu tot ce ̀ nseamn\ ea, de la centralitate la elementele simbolice,
ca de exemplu, statuile) devine scen\ de conflict, pentru c\ nu exist\ institu]ii care
s\ preia [i s\ regleze revendic\rile; revendic\ri care, nerezolvate, se transform\ în
tensiuni, care pot ajunge [i la conflicte. Adic\, în esen]\, cînd ai conflict de acest tip
(Tallin, Cluj sau Arad), ai deficit de institu]ii adecvate. Cînd apare criza, creezi
institu]ia, creezi o celul\ de criz\, o comisie care s\ vorbeasc\ despre problem\,
despre diferen]e. A crea o institu]ie înseamn\ a accepta problema, a c\uta solu]ii,
iar aceasta presupune automat acceptarea celuilalt ca partener de dialog. Un
stat modern î[i solu]ioneaz\ aceste probleme de asemenea manier\.
Aten]ie, vin chinezii [i multe alte popoare migratoare, care nu vor vrea s\ stea
numai în ghetouri sau ̀ n fabrici [i ̀ n uzine, ci vor vrea s\ ajung\ [i prin spa]iile
publice centrale. Atunci vom vedea cît de ap]i sîntem pentru solu]ionarea
unor astfel de situa]ii. Atunci România va dovedi dac\ este un stat modern
sau doar îl mimeaz\. A[a cum func]ioneaz\ în acest moment politica

româneasc\, eu, personal, m\ îndoiesc. 
M\ opresc aici cu însemn\rile pe aceast\ tem\. Revin.

Cu simpatie,
Vasilii Andreevici

VVaassiillee EErrnnuu 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 PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i
redactor asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee. A activat în cadrul Funda]iei

Idea, Tranzit [i Editura IIddeeaa. Actualmente lucreaz\ în cadrul Editurii Polirom. În
prezent ]ine o rubric\ de opinie în RRoommâânniiaa lliibbeerr\\ [i una în s\pt\mînalul

SSuupplliimmeennttuull ddee CCuullttuurr\\. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS (Editura Polirom,
2006) care a fost distins cu  Premiul pentru debut al RRoommâânniieeii lliitteerraarree [i cu

Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.

Moscova - Bucure[ti
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tchy && SScratchy e serialul de desene
animate pe care îl urm\resc Bart [i Lisa
Simpson, în care un [oarece albastru,
Itchy, mutileaz\ o pisic\ neagr\,
Scratchy. Tai-cchi a ap\rut în China, în
urm\ cu mai bine de 2000 de ani, ca
form\ de autoap\rare, dar în prezent

este un exerci]iu foarte indicat pentru
combaterea efectelor stresului, îmbinînd
medita]ia cu mi[c\rile calme [i gra]ioase. Itchy
& SScratchy TTai-cchi e cea mai recent\ expozi]ie de
la H’art [i nu are nici o leg\tur\ nici cu Itchy &
Scratchy, nici cu tai-chi, dar e un titlu haios care
]i se lipe[te de creier, la fel cum se întîmpl\, de
fapt, cu toat\ expozi]ia. De altfel, alegerea unor
nume aleatorii pentru expozi]ii, cu singura
condi]ie s\ sune bine, a devenit un trademark
Anezka Hosková. La numai 25 de ani, Anezka e o
prezen]\ foarte bine individualizat\ în peisajul
artistic cehesc, fiind considerat\ unul dintre cei
mai originali [i mai inovatori pictori ai
momentului. Este membr\ a grupului AM.180,
grup care promoveaz\ arti[ti cehi progresi[ti [i
organizeaz\ expozi]ii în propria galerie. Anezka
spune pove[ti contemporane cu zîne, dar
schimb\ arsenalul clasic al basmelor pe unul
inspirat din punk, mod\ în]eleas\ ca subcultur\,
din benzi desenate [i tatuaje, în general
elemente specifice scenei artistice sau muzicale
independente. Anezka combin\ toate aceste
elemente, reinterpretînd [i, în acela[i timp,
ironizînd diferite subculturi. La fel cum se
întîmpl\ cu rezonan]a numelor alese pentru
expozi]ii, multe dintre simbolurile pe care le
folose[te artista în expozi]iile sale sînt acolo
doar pentru „impactul vizual” pe care îl au
asupra privitorului. Astfel, nu e de mirare c\ în
tablourile foarte viu colorate crucile stau al\turi
de pentagrame sau de stele ebraice, c\ oamenii
sînt jum\tate albi, jum\tate arabi, [i op]iunile
r\mîn deschise. Ra]iunile nu sînt, cum ar putea
p\rea la prima vedere, de ordin politic (corect
politic) sau ideologic, ci mai degrab\ estetic:
picturile surprind cîte o obsesie temporar\
pentru anumite simboluri culturale, obsesie
care revine adesea f\r\ vreo leg\tur\ cu restul
tabloului, iar simbolurile sînt exploatate
exclusiv din considerente de imagine.
Interpret\rile, cu posibilit\]i nenum\rate, e
adev\rat, nu sînt mai mult decît ni[te anexe
artificiale de care lucr\rile artistei se pot lipsi
foarte bine: s\ cau]i semnifica]ii în ele e ca [i
cum ai încerca s\ pui muzica punk pe portativ.
Unele lucr\ri spun împreun\ o poveste, care
trece imperceptibil dintr-un tablou într-altul
sau, dac\ pînza e neînc\p\toare, povestea se
continu\ chiar pe pere]ii galeriei. La H’art, din
wallpainting  a rezultat un fel de banner al
expozi]iei, din care nu putea lipsi titlul scris cu
litere negre, sub]iri [i încol\cite. Atunci cînd
într-o expozi]ie sînt amestecate [i colorate
influen]e din mod\, BD, Shakespeare, muzic\ [i
religie, de multe ori ironizate [i puse într-o
lumin\ total nea[teptat\, rezultatul nu prea are
cum s\ dezam\geasc\. Dac\ exist\ [i o
predispozi]ie a privitorului spre ingredientele
principale ale lucr\rilor (cum s-a întîmplat în
cazul meu - [i punk-ul [i zînele îmi stîrnesc
reac]ii aproape pavloviene), atunci
îndr\gosteala de pove[tile cu zîne e pe termen
lung [i ireversibil\.

POVE{TILE 
CU ZZ~NE 

PUNK
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Refugees
la Galeria Andreiana Mihail

I
nstala]ia din [apte perechi de fotografii pe care o propune artista ceh\ Katerina
Drzkova abordeaz\ problema refugia]ilor din dou\ perspective: una este cea a
grani]elor politice, tem\ foarte popular\ în arta contemporan\ a ultimelor decenii, iar
cealalt\ este cea a vie]ii de zi cu zi, a aspectelor economice concrete ale unei noi
Europe, care [i-a abandonat, la por]ile Occidentului, visele de „libertate”, 

înlocuindu-le cu dorin]a de confort [i de lux. Fotografiile documentare au fost folosite
pentru a crea montaje color ale unor decoruri idealizate, dar cele mai multe au la baz\
m\rturii ale protagoni[tilor. Conceptul este unul inedit, fiecare pereche de fotografii
înf\]i[înd o realitate dubl\: imaginile color, mari, sînt a[ezate normal pe pere]i, în timp ce
imaginile alb-negru, mult mai mici, sînt ascunse în interiorul unor cutii [i pot fi privite
numai printr-un binoclu. Ele dezv\luie realit\]ile taberelor de refugia]i, în timp ce
fotografiile mari sînt cele fic]ionale, ale unei lumi occidentale bogate [i îndep\rtate.  

Katerina Drzkova este absolvent\ a Facult\]ii de Studii Sociale din cadrul Universit\]ii
Carol, iar în prezent studiaz\ fotografia la Academia de Film [i Arte Performative din
Praga. La mijlocul anului 2005 a participat în proiectul „reGeneration - 50 de fotografii de
mîine”, organizat de Muzeul Elve]ian Elysee. Alte expozi]ii de grup: Shot and Go, Vene]ia,
Italia; Gallery for Wintertime, Berlin, Germania; Prague Biennale 3, Praga, Republica Ceh\,
Month of Photography, Bratislava, Slovacia.

Expozi]ia este deschis\ pîn\ la jum\tatea lunii martie. 

Animations/Fictions
la MNAC

E
xpozi]ia grupeaz\ un ansamblu de lucr\ri care apar]in
Fondului Na]ional de Art\ Contemporan\ din Paris.
Animations/Fictions investigheaz\ utiliz\rile diverse ale
benzii desenate [i ale desenului animat în lucr\rile unor
arti[ti contemporani ai scenei franceze [i interna]ionale.

Arti[tii selec]iona]i recurg la concepte sofisticate pe care le traduc
apoi într-un limbaj accesibil, aparent copil\resc, dar fantezia este
completat\ de con[tiin]a adult\ [i grav\ a prezentului. Fie c\ e
vorba despre concepte contemporane, despre repertoriul Walt
Disney sau despre desenele manga, lucr\rile din expozi]ie
func]ioneaz\ ca mijloace de transmitere a unor mesaje uneori
dramatice, dincolo de conota]iile lor privind invazia subculturii, a
culturii de mas\ [i a mass-media în epoca globaliz\rii. Selec]ia
lucr\rilor subliniaz\ felul în care arta contemporan\ se îmbog\]e[te
prin intersectarea cu genurile culturii de mas\, pe care le transpune
într-un context diferit. 

Expozi]ia va fi deschis\ pîn\ în august 2008 [i va fi înso]it\ de
alte evenimente (conferin]e, prezent\ri, reziden]e artistice) care vor
avea loc la MNAC [i la Institutul Francez din Bucure[ti. 

Dan Perjovschi 
la CNDB

C
entrul Na]ional al Dansului Bucure[ti propune, cu
titlul de „expozi]ie deschis\ permanent (24/24),
pe termen nelimitat”, o interven]ie a unuia dintre
cei mai mediatiza]i [i mai cunoscu]i arti[ti români
contemporani, Dan Perjovschi. Explica]ia acestei

colabor\ri a oferit-o chiar artistul: „Ca artist, sînt interesat
s\ m\ asociez cu modele culturale deschise, iar ca artist
critic m\ simt dator s\ semnalizez ceea ce cred c\ este
esen]ial pentru scena cultural\ în care tr\iesc. Din acest
motiv am f\cut la CNDB singura mea interven]ie artistic\
într-o institu]ie a statului român. Centrul Na]ional al
Dansului este, în opinia mea, singurul model viabil de
institu]ie „na]ional\”. Din p\cate, în România, orice
construc]ie cultural\ st\ sub semnul dezastrului. Nu
conteaz\ cît de important este demersul [i cît de necesar\
platforma, ea poate fi dislocat\, deturnat\ sau pur [i
simplu oprit\ din ra]iunile administrative cele mai ce]oase
[i mai tîmpite. Am facut un desen pe zidul Centrului, ca s\
complic cît mai mult posibilitatea evacu\rii lui”. 

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 23 de ani, masterand\ `n teoria literaturii [i literatur\ comparat\. A
tradus, la Editura Humanitas: Tim Lott, WWhhiittee CCiittyy BBlluuee; Tibor Fischer, CC\\ll\\ttoorriiee pp`̀nn\\ llaa
ccaapp\\ttuull ccaammeerreeii; Guy Bellamy, VVaaccaann]]aa, [i Woody Allen, AAnnaarrhhiiee (`n curs de apari]ie). 

David Mach, MMiicckkeeyy MMaattcchhhheeaadd, 1994 , la MNAC

Alain Sechas, PPrrooffeesssseeuurr ssuuiicciiddee, 1995, la MNAC
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mihaela michailov

D
ac\ d\m un search pe google cu numele Nicoletei Esinencu, cele
mai multe rezultate sînt în limbi str\ine. Textele Nicoletei
Esinencu au b\taie interna]ional\ care las\ urme în con[tiin]a
celor care asist\ la reprezenta]iile lor. Autoarea concepe instala]ii
de atitudini hiperacide, puternic contextualizate, cu voce identitar\

clar [i pîn\ la cap\t asumat\. Piesele ei sînt celule performative care reproduc o
stare de general\ mistificare biografic\ [i istoric\, un asediu mental coroborat cu
intoxica]ia t\cerii. 

Marcajele trecutului personal fac din dramaturgia Nicoletei Esinencu un virulent,
visceral protest împotriva comunismului amputant, exploatat la maximum într-o
scriitur\ prin excelen]\ reactiv\, în care fiecare cuvînt devine un semn lingvistic
contestatar. Atitudinea scriitoarei are ceva din cinismul anticonsumist al lui
Rodrigo Garcia, dus [i el în cele mai adînci planuri de cultur\ politic\. Nicoleta Esinencu
î[i reactiveaz\ copil\ria bîntuit\ de ipocrizia discursului patriotard, de sloganurile
tembele, de Mo[ Geril\ transformat peste noapte în Mo[ Cr\ciun, de cozile la magazine,
de tovar\[ele înv\]\toare care
amendeaz\ orice p\rere personal\
[i de multe altele.

Textele sînt re]ete cu indica]ii
foarte precise, un fel de îndreptar
de supravie]uire dup\ sp\larea
creierului terorizat de reguli inepte.
În\bu[irea oric\rei reac]ii, mitologia
discrimin\rii [i revolta sînt principalele
teme pe care Nicoleta Esinencu le
folose[te, cu varia]ii de con]inut
destul de mici. Ceea ce conteaz\
în dramaturgia ei este constan]a
unei ]inte socio-politice, a unui
„comportament etic’’ care enun]\,
denun]\ [i conflictualizeaz\
uniformizarea dezumanizant\:

„FRATELE:
Nou\ ne pun capace.
Peste tot.
Acas\.
La [coal\.
Pe strad\.

SORA:
Nou\ ne pun capace.
Vor s\ ne conserve”. (Zuckerfrei)

Carnea personajelor Nicoletei
Esinencu este ideologic\. Personajele

derapaj
nevroz`

Tu \n ce ]ar`
te-ai n`scut?

ion 
manolescu

Nicoleta Esinencu, AA((IIII))RRhh++, Editura Idea Design & Print,
Cluj, Colec]ia „Spa]iul public“, 2007.

ic\ieri nu g\se[ti nop]i ca-n Bucure[ti. Alalt\ieri sear\ a sunat la u[\ vecinul
de jos. E un tip mic de statur\, discret, politicos. Cînd urc\, merge pe vîrfuri,
de parc\ scara ar fi de por]elan.

„O s\ d\m [i noi o petrecere dup\ ora zece.”
„Sigur, nici o problem\.”
„O s\ fie ceva zgomot.”
„E ok, distrac]ie pl\cut\.”
„Mul]umim.”
Pe la trei diminea]a, am s\rit din somn mai ceva ca bunicul Vitalian cu dopurile lui de

vat\. Podeaua duduia, patul se zgîl]îia ca autobuzul 331 pe „Mare[al Averescu”. Jos, vecinii
tropoteau. O hor\ fr\]easc\, generoas\, pe Master of Puppets. Cînd, dup\ vreo or\, cei
de la Metallica au obosit, s-a auzit un troznet, urmat de-o bubuitur\. Vecinii au chiuit. Le
c\zuse [ifonierul.

Ieri am adormit f\r\ griji. Pe la cinci diminea]a, trezirea. De sus, r\zb\teau voci b\rb\te[ti,
de western clasic. Am pus mîna pe telefon.

„Alo, salut.”
„Salut.”
„Aveti un televizor deschis. ~nchide]i-l [i voi sau da]i sonorul la minimum!”.
„A, nu e televizorul. Sînt eu într-o teleconferin]\. O s\ încerc s\ vorbesc mai încet.”
Zgomotele au continuat la fel, pîn\ la [apte. La [apte [i cinci am adormit. La [apte 

[i-un sfert mi-a sunat alarma de la mobil. Lumea doarme, dar mai merge [i la serviciu.
Ast\zi  sînt norocos. Voi dormi pîn\ la cinci [i jum\tate, cînd vin gunoierii. Au o ma[in\

mare, nem]easc\, de pe vremea lui Honecker. Cînd ridic\ tulumbele, iei pozi]ie de
drep]i, ca dup\ zece cafele. Camionul st\ în fa]a blocului vreo jum\tate de or\, timp în care
b\ie]ii adun\ tomberoanele de pe alte dou\ str\zi din cartier. Bineîn]eles, ma[ina nu se
mi[c\ din loc. Doar bena cl\n]\ne [i macin\ ritmic, cu precizia unui psihiatru nebun.

Noaptea geme. Ora[ul e bolnav. {i nici eu nu m\ simt prea bine.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 39 de ani [i este conferen]iar doctor la Facultatea de Litere, Bucure[ti. Specializat în teorie
cyber-cultural\ [i în studiul ideologiei politice [i literare a comunismului românesc. Romancier prin voca]ie, instinct
[i pl\cerea de a povesti lucruri incomode (AAlleexxaannddrruu, Editura Univers, 1998; DDeerraappaajj, Editura Polirom, 2006).

N
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RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 37 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial
al Editurii Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\
eexxaaggeerreezz (Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au
urmat OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa mmiinnee-aaccaass\\,
2006, coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

via]` la Vene]ia

nu mai ]in minte dec`t mirosul discret de mort
bucuria ce clocotea în mine
[i lacrimile picurate la plecare

nu mai ]in minte a[a cum nici numele
iubirilor fulger\toare nu-l mai [tiu 

mi-a[ fi dorit 
s\ am bani de gondol\
de-o cafea în pia]a mare
[i s\ r\m`n m\car peste noapte 
dar chiar [i at`t c`t a fost 
a fost mult 

în spatele altarului c`]iva sfin]i b\tu]i în pietre pre]ioase
st\teau nemi[ca]i
în fa]\
sute de japonezi sc\p\rau sc\p\rau sc\p\rau

pe[ti caracati]e raci sepii homari
sufletul m\rii 
se zb\tea înfundat pe mesele pescarilor 
care se t`rguiau g\l\gio[i la pre] [i la c`ntar

ce via]\ a[ putea s\ am aici
mi-am spus la plecare
ce via]\ la discre]ie a[ avea

au un statut protestatar pe care [i-l afirm\ permanent. Sînt, de fapt, purt\torii
unei st\ri ante [i postcomuniste, ale unei socializ\ri mincinoase.

c, piesa care i-a scandalizat pe demnitari, este un eseu biografic-politic,
un mesaj transmis unei Europe care e, în viziunea autoarei, o sum\ de icon-
uri feti[, o lume ambalat\ [i ambalant\. Mai mult decît atît, monologul e
intersec]ia unor mentaluri la limita dintre traum\ [i libertate: cel al unui
context totalitar [i cel al unui context democratic:

„- Domnule, nu v\ sup\ra]i.
Unde a[ putea cump\ra rahat?
- Rahat!
- Da, domnule, a]i auzit bine. Caut rahat. Nu [ti]i, este vreun distribuitor

de rahat pe undeva pe aproape?
- Dar nu trebuie s\ c\uta]i. Eu sînt distribuitor de rahat. Rahat en gros

[i en detail. Cît s\ v\ dau?
Au! Imposibil! |[tia [i cu rahat pot s\ m\ îndoape”. (FUCK YYOU, EEu.Ro.Pa!)

Europa e link-ul aproape tuturor pieselor Nicoletei Esinencu. Europa
se repet\ ca un refren al confrunt\rii intim-publice cu un spa]iu care, dup\
ce a fost mult\ vreme interzis de pronun]at, a devenit un stereotip al
legitim\rii. Nu exi[ti decît dac\ e[ti parte din Europa. Acest tip de apartenen]\
demagogic\ este caustic demontat de piesele autoarei:

„Lenin a tr\it! Lenin tr\ie[te! Lenin va tr\i! Era scris pe panoul atîrnat la
intrarea în [coala în care am înv\]at, o [coal\ de prestigiu din Chi[in\u,
lozinca pe care eram nevoi]i s\ o citim în fiecare diminea]\. Acela[i
panou atîrn\ [i ast\zi la intrarea în [coal\. {i pentru c\ vine o zi în care
lucrurile se schimb\, în locul vechii inscrip]ii a ap\rut o alt\ nou\ inscrip]ie
- Noroc Europa!”. (Chi[in\u - uun oora[ aal ddurerilor dde ccap).

Pe 16 septembrie 2007, Nicoleta Esinencu a prezentat interven]ia urban\
conceput\ de ea în cadrul proiectului Spa]iul PPublic BBucure[ti .
Fragmente din A(II)Rh+ au fost spuse de actori [i de locuitori din zona
punctului de colectare a fierului vechi din strada Lizeanu. Practica performativ\
a colect\rii fierului înso]it\ de refrenul cîntat „Fiare vechi, fiare vechi” a
inspirat-o pe Esinencu s\-[i aleag\ un suport locativ cu care rromii se
identific\ perfect. Un fapt de via]\ cotidian specific unei minorit\]i a devenit
centrul de greutate al road-performance-ului creat de Esinencu. Au fost
alese din text acele propozi]ii care formuleaz\ discursul antidiscriminatoriu
în tot ce are el mai consistent:

„Propun
Ca ziua de luni s\ fie zi de ur\ împotriva ]iganilor
Propun 
Ca ziua de mar]i s\ fie zi de ur\ împotriva maghiarilor
Propun
Ca ziua de miercuri s\ fie zi de ur\ împotriva americanilor
Propun
Ca ziua de joi s\ fie zi de ur\ împotriva ru[ilor
Propun
Ca ziua de vineri s\ fie zi de ur\ împotriva ru[ilor
Propun
Ca ziua de sîmb\t\ s\ fie zi de ur\ împotriva nem]ilor
Propun
Ca ziua de duminic\ s\ fie zi de ur\ împotriva bulgarilor”.

V\ propun s\ o citi]i pe Nicoleta Esinencu. Îi pute]i g\si textele în volumul
A(II)Rh+, ap\rut la Editura Idea Design & Print, Cluj.

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 30 de ani, critic de teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare a bursei
de dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru piesa MMii-ee ffrriicc\\ [i a Premiului UNITER
pentru piesa CCoommpplleexxuull RRoommâânniiaa. Public\ `n SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\,, aaLLttiittuuddiinnii,, 77 sseerrii..
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dan sociu
o poveste pentru Oana Sânziana 

SS înt sigur c\ aveam mai pu]in de 11 ani, pentru c\ s-a
întîmplat înainte de Revolu]ie. Oricum, sigur s-a întîmplat
înainte s\ moar\ tata. Eram la Bac\u, în vizit\ la familia
m\tu[ii mele, sora lui. În fiecare vacan]\ mergeam la ei

[i st\team cîte dou\-trei zile, uneori [i mai mult. Îmi pl\ceau la nebunie
acele zile, pentru c\ m\ întîlneam cu cele dou\ veri[oare ale mele,
Luiza [i Ioana, cei mai grozavi tovar\[i de joac\ pe care îi cunoscusem
vreodat\. Aveau mult\ energie [i imagina]ie, nu te puteai plictisi
cu ele, în plus, eram îndr\gostit de amîndou\, cred c\ de Luiza mai

tare, [i uneori dragostea mea pentru ea se manifesta chiar senzual,
dar ]ineam [i la Ioana destul cît s\ m\ foiesc în pat toat\ noaptea

cînd dormeam împreun\, nehot\rîndu-m\ pe care s-o ]in în bra]e,
mutîndu-m\ mereu de la una la alta.

În noaptea de Anul Nou, p\rin]ii au plecat la un restaurant, numit
«al Aviatorilor», s\ petreac\ Revelionul [i pe noi ne-au l\sat acas\, în fa]a

televizorului. Unchiul Poldi, cumnatul lui tata [i prietenul lui cel mai
bun, [i care, de altfel, a murit la nici doi ani dup\ el, era polonez de

origine [i primise recent de la una dintre rudele sale «mai vestice» o mo[tenire
care consta în ni[te bani [i cîteva obiecte electrocasnice. Unul dintre acestea

era un videoplayer, ceva extrem de rar [i de pre]ios în epoc\ în România.
Cu atît mai pre]ios cu cît programul TV în acele vremuri era redus la dou\

ore pe zi, din care jum\tate, adic\ o or\, era dedicat\ sl\virii Conduc\torului,
adic\ lui Ceau[escu. Închipui]i-v\ ce bucurie pe noi cînd p\rin]ii ne-au l\sat

acas\, f\r\ s\ stabileasc\ nici o limit\ pentru ora de culcare, cu aparatul video
[i cu un sertar plin cu casete la dispozi]ie.

Nici bine n-au ie[it p\rin]ii pe u[\, dîndu-ne ultimele instruc]iuni grijulii, c\ noi
am [i scos toate saltelele din fotolii, le-am întins pe podea, ne-am umplut

paharele pîn\ peste vîrf cu Pepsi, am pornit aparatul magic [i ne-am trîntit pe jos,
care pe unde am apucat, dar reu[ind cumva s\ ne ]inem unul pe altul în bra]e.

Seara putea s\ înceap\ [i seara a început.
Nu mai [tiu ce-am v\zut în acea noapte, prostii probabil, filme de ac]iune de serie

B, înregistrate prost [i dublate în condi]ii [i mai proaste de vocea Irinei Nistor, principalul,
dac\ nu chiar singurul traduc\tor al filmelor care circulau pe atunci clandestin la noi, aduse

îns\ în ]ar\ bineîn]eles tocmai de nomenclaturi[tii comuni[ti, care, într-un fel, [i anume prin
lipsa accesului la calitate, sufereau [i ei de pe urma regimului. Pe atunci mi se p\rea firesc, dar

acum îmi dau seama cît de ridicol era faptul c\ to]i actorii, inclusiv b\rba]ii duri de tipul lui
Stallone sau Charles Bronson, vorbeau într-un singur fel [i cu aceea[i voce, fragil\, u[or

isteric\, sau poate doar surescitat\ de povestea din film, a doamnei Nistor.
Îmi amintesc c\ la un moment dat, plictisit de ce se întîmpla pe ecran [i pierdut într-un [ir de

reflec]ii, stîngace desigur, proprii vîrstei, am ajuns s\ formulez cu glas tare urm\toarea-mi curiozitate:
„Oare cum se aude limba român\ din afar\?”. Veri[oarele mele, presupun c\ doritoare [i ele s\ se

mai dezmor]easc\ pu]in, au oprit din telecomand\ aparatul - ce miracol!, cînd nimeni nu sim]ea c\ are
m\car controlul vie]ii sale -, mai precis „au încremenit imaginea”. Ioana m-a întrebat: „Cum adic\ din

afar\?”. „Adic\, am continuat eu, ca auzit\ de cineva str\in”. Ioana s-a întors spre Luiza, a privit-o cîteva

B \tea un vînt puternic [i rece, cu ace de ghea]\, iar eu st\team pe o culme din mun]ii Iezer-
P\pu[a. Eram arbitru la un concurs montan [i trebuia s\ monitorizez echipele de concuren]i,
s\ v\d dac\ se respect\ timpii stabili]i. (Asta se întîmpla în june]ea mea jun\, cînd eram
înscris la un club de alpinism.) Arbitrii erau pres\ra]i pe tot traseul concursului, dar eu nimerisem

în cel mai prost loc, unde sufla cel mai tare vîntul [i era cel mai frig - pe vîrful muntelui. {i nu era de
glum\, pentru c\ urma s\ stau acolo o zi întreag\, pe tot parcursul competi]iei.

La început mi-am zis c\ nu vor fi probleme: nu trebuia decît s\ m\ mi[c, ca s\ m\ înc\lzesc. Dup\ vreo
or\ de stat acolo, mi-a înghe]at apa într-un soi de termos pe care-l aveam la mine. Dar nici asta nu era o
mare tragedie, pentru c\ echipele de concuren]i veneau cam la dou\zeci de minute [i puteam s\ le cer lor
ap\.

În fine, am tremurat serios toat\ ziua, de[i nu am stat o clip\ locului - am alergat pe loc sau am f\cut
serii de flot\ri [i genuflexiuni.

Mai pe dup\-amiaz\ îns\, m-a r\zbit oboseala. Am încetat s\ m\ mai mi[c, m-am a[ezat [i imediat am
sim]it cum m\ cuprinde o mole[eal\ foarte pl\cut\. Eram con[tient c\ nu trebuia s\ adorm, dar m\
sim]eam prea bine ca s\ m\ mai opun acelei st\ri. Nu-mi mai era deloc frig, tremuratul disp\ruse ca prin
farmec. În ultimile clipe de luciditate m-am gîndit c\ urm\toarea echip\ avea s\ vin\ cam în zece minute,
a[a c\ puteam s\ a]ipesc pu]in, c\ m-ar fi trezit ei. La scurt timp, m\ l\sam f\r\ griji în mrejele somnului,
sprijinit de un ciot de stînc\.

Echipa urm\toare nu a venit îns\ peste zece minute, ci - ca un f\cut - a întîrziat pentru c\ b\ie]ii
avuseser\ nu [tiu ce probleme. Nu [tiu cît de mult au întîrziat, dar, cînd m-au trezit, de-abia m\ mai
puteam mi[ca. Nici s\ vorbesc nu mai eram în stare.

Oamenii s-au mobilizat perfect, mi-au dat primul ajutor la fa]a locului, apoi m-au luat cu ei jos, pe o
targ\ improvizat\. Dup\ ce am ajuns la baz\, m-am pus destul de repede pe picioare.

În seara respectiv\ eram deja eroul taberei. Gluma serii a fost, desigur, c\ era s\ dau în primire pe
P\pu[a.

Toat\ povestea m-a ajutat s\-i cî[tig inima tipei dup\ care m\ uitam la vremea respectiv\ [i care,
de[i înainte nu prea avusese ochi pentru mine, [i-a petrecut noaptea urm\toare în bra]ele mele.

{i, cu ocazia aceasta, am aflat ceva interesant: c\ moartea prin înghe] e, de fapt, chiar foarte
pl\cut\. Cine [tie cînd o s\-mi foloseasc\ aceast\ informa]ie!

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 39 de ani, colaboreaz\ în presa scris\ [i audio-vizual\, la revistele 2222,, SSeeccoolluull XXXXII, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall,
AAddeevv\\rruull lliitteerraarr [[ii aarrttiissttiicc, RRaaddiioo EEuurrooppaa LLiibbeerr\\ [.a., iar în prezent este redactor la DDiilleemmaa vveecchhee [i redactor-[ef la AAddeevv\\rruull lliitteerraarr
[[ii aarrttiissttiicc. A debutat în 1995 în volumul colectiv TTaabblloouu ddee ffaammiilliiee. Este coordonatorul antologiei de publicistic\ intitulate CCaazzuull
EEmmiinneessccuu (Editura Paralela 45, Pite[ti, 1999). A mai publicat: TTiinneerree]]iillee lluuii DDaanniieell AAbbaaggiiuu (2004) [i LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr (2006).
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clipe, apoi mi-au zîmbit amîndou\: „Dar tu [tii c\ noi avem un film a[a? Hai
s\-l vezi [i tu!”.

Luiza a s\rit în picioare bucuroas\ [i a f\cut cî]iva pa[i, mai bine zis a
]op\it ca o c\pri]\ pîn\ la sertarul cu casete de unde, în cîteva clipe, a scos
una. I-a dat celeilalte eject [i a înlocuit-o cu cea nou\.

Prima scen\ a filmului avea loc pe un vapor mare, „de epoc\”, cum, imprecis
dar fermec\tor, li se spune tuturor decorurilor, costumelor [i ma[in\riilor care
par s\ fi fost func]ionale cîndva pe la începutul secolului XX, acestea putînd îns\
avea, de fapt, o vechime nu mai mare de 50 de ani, dar nici mai mic\. Vaporul
p\rea a fi unul dintre acele transatlantice cu care erau transporta]i emigran]ii
în America. De altfel, în primele minute ale filmului, asist\m la un scurt dialog
care ne confirm\ presupunerea, o discu]ie între o fat\ [i un b\iat, pe puntea vasului,
înainte de apusul soarelui: «Bun\, eu sînt o fat\ din România. Tu de unde e[ti?».
«{i eu tot din România sînt, din Cluj!».

Era adev\rat - vorbeau în român\, dar eu o percepeam ca [i cum a[ fi fost un
str\in care aude acea limb\, «din afar\» deci. Pot reproduce cu u[urin]\ ceea ce-
mi amintesc din conversa]ia celor doi, ca dovad\ c\ vorbele lor sînt din acela[i
vocabular cu al meu, totu[i, sensul lor îmi scap\, de[i în]elegeam perfect ce-[i
transmiteau vorbitorii, iar sunetele ie[ite din gura lor îmi sunau straniu, pu]in caraghios,
ca un ciripit de p\s\ri accelerat, sau «pus pe tura]ie maxim\» cum se spunea în acei
ani în limbajul utilizatorilor de magnetofoane. Nu [tiu ce tehnic\ folosiser\ realizatorii
filmului, dar efectul era uimitor. Povestea în sine nu era grozav\, sau cel pu]in nu pentru
vîrsta noastr\, dar am stat [i l-am v\zut, cu gura c\scat\, pîn\ la genericul de final, pe
care, inutil s-o mai spun, de[i era scris cu cuvinte române[ti, l-am citit cum l-ar citi un
suedez, un mongol sau, s\ zicem, un american. Dar unul care s-a n\scut român [i a
avut ca limb\ matern\ româna.

Dup\ ce a murit tata, familia noastr\ [i a lui s-au înstr\inat, unul dintre motive fiind
[i faptul c\ ei erau catolici, iar noi ortodoc[i. Ceea ce fusese întotdeauna doar un subiect
de tachinare amical\ se transformase brusc într-un motiv de separare. Ultima oar\ i-am
v\zut la înmormîntarea unchiului Poldi, apoi totul s-a terminat între noi.  Zilele trecute mi-
am amintit, cînd ascultam un cîntec pe laptop-ul meu, de filmul acela special [i mi-am dat
seama c\ nu-i [tiu titlul [i c\ n-am de altfel nici o alt\ informa]ie despre el. Nici numele regizorului,
nici anul în care a fost f\cut. Am încercat s\ aflu mai multe pe Internet, dar românii au deocamdat\
baze de date virtuale foarte sub]iri [i nu m-am ales cu nimic. Am dat google-uri pe numele
veri[oarelor mele. La «Ioana Samoschi» - acesta fiind numele lor de familie, unul destul de rar -
n-am g\sit nici o ocuren]\, în schimb am descoperit o «Luiza Samoschi» pe un forum al femeilor
îns\rcinate. Însemnarea, constînd într-o întrebare pe un subiect medical, era datat\ septembrie
2005 [i nu mai era urmat\ de nici o alta. Majoritatea femeilor care intrau pe acel forum f\ceau parte
din comunitatea româneasc\ din Montreal, a[a c\ sînt [anse mari ca [i Luiza s\ fi fost una dintre
ele. Ar fi frumos dac\ a[ relua leg\tura cu ea, dar s-ar putea ca în privin]a filmului s\ am mai pu]in
noroc, în fond nu se [tie dac\ [i-ar aminti mai mult decît mine.

Cîntecul pe care-l ascultam la laptop zilele trecute e unul foarte vechi, de epoc\, se nume[te
Happy EEnd [i începe a[a:

Ah, the sea is blue, so blue
And all the world goes on its way
And when the day is over
We start another day
Ah, the sea is blue, so blue

DDaann SSoocciiuu, 29 de ani,  a publicat volumele bboorrccaannee bbiinnee lleeggaattee,, bbaannii ppeennttrruu `̀nncc\\ oo ss\\pptt\\mm`̀nn\\ (Editura Junimea, 2002), ffrraatteellee pp\\dduucchhee (Editura
Vinea, 2004) [i cc`̀nntteeccee eeXXcceessiivvee (Editura Cartea Româneasc\, 2006). A tradus volumul DDrraaggoosstteeaa ee uunn cc`̀iinnee vveenniitt ddiinn iiaadd, selec]ie din poezia lui
Charles Bukowski, Editura Polirom, 2007.

e u nu [tiu ce dracu a mîncat cîinele \sta în ultimele zile/ de ce? p\i uite ce a]\
verde îi atîrn\ la spate; e cineva care nu a v\zut c\ de sub coada cîinelui
curge o a]\ oribil\ organic\; o da; voulez-vous coucher avec moi - da tati
]ip\ la celularul muzical [i îi cad ochelarii de soare - da mo[ule pe cuvînt

s\ vezi ce-i acia au înfrunzit gagicile burice [tii tu; parcul e plin de oameni [i cineva
strig\ opre[te-te-n pa[tele m\-tii soarele face o treab\ minunat\ azi transpir omul
transpir\ [i el alergînd dup\ nepot cuvintele par electrice m\ furnic\ de ce trebuie
s\; ia zi Marine ai dat azi m\r]i[oare la doamne - la care doamne? nici la doamna ta?
n-am/ a murit? io am iubit-o ea m-a p\r\sit - p\i da dac\ n-a murit înseamn\ c\ nu te-a
iubit; h\h\h\ - privirea omului pare electric\ m\ furnic\ rîsul \sta m\ ajut\ s\ m\ enervez
un pic; prima zi de prim\var\ soarele te c\piaz\; cic\ se deschid [trandurile din
Drumul Taberei/ se deschid un c\cat - venind de la [coal\ vor s\ lucreze în publicitate
genul emo ea urî]ic\ el scund;;; zic: hai mai bine s\ mergem la un mall pe poarta mare
se scurg 150 de c\rucioare tr\gînd dup\ ele doamne plinu]e [i u[or transpirate - ce mama
dracului îi faci cîinelui cu b\]ul \la/ gata s-a luat vezi era un [ire]el de m\r]i[or/ paste
carbonara & fic\]ei în sos de coniac garnitur\ de legume & salat\ la Hard Rock plus
cafea la final (54 RON) bac[i[ul mi-a r\mas atîrnînd la spate  ca un [ire]el de m\r]i[or îi
deschid u[a la ma[in\ pref\cîndu-m\ c\ sînt un negru în uniform\ de portar în fa]\ la
Hilton tu [tii cît te; aerul ei absent în soarele lui martie grimasa nu e de la lumina tare
m\ face s\ m\ gîndesc la o farmacie în drum spre cas\ icne[te sarcin\ opt luni (Uscosin
supozitoare 3 RON); la Bamboo miroase bine doamn\ - lumîn\rile alea nu sînt comestibile/
am crezut c\ visez - a înghi]it - acum va trebui s\ o cump\ra]i era bine îmbr\cat\ n-ai fi
zis c\ e [tii tu; lumînarea mu[cat\ plus un set de pahare [i o cuvertur\ oranj (185 RON)/
s`nte]i sigur c\ vre]i s\ lua]i lumînarea/ le împachetez pentru cadou ??? cuvintele casierei
par electrice m\ furnic\ & m\ enervez un pic unde am l\sat ma[ina - peste parcarea uria[\
se de[ir\ kilometri de nori mov f\cu]i din praf de om soarele s-a îngropat o stea nu s-a
hot\rît înc\ - un pachet de viceroy v\ rog/ e farmacie scrie la intrare nu ]inem ]ig\ri -
p\i v\d c\ ave]i vopsele de p\r [i chestii - nu e vopsea sînt prezervative;  drace au c\piat
to]i; deschid u[a [i ne trîntim pe canapea - televizorul ne lumineaz\ fe]ele alb\strui -
ea a]ipe[te eu îi dau un cot: fii atent\ c\pia]ii \[tia bag\ religia în program\ - *obligatoriu/
auzi dar tu chiar crezi c\ ea [tie c\ vorbim de ea - AAAU î[i mîngîie pîntecul rotund o
sfer\ ocrotitoare de mu[chi probabil paradisul/ ajut\-m\ s\ m\ ridic pi[u se aude u[a
de la baie - m\ simt u[or speriat

AAddrriiaann BBuuzz, 36 de ani, autor al volumelor de proz\ UUllttiimmuull ccaappiittooll [i ZZiidduull mmooaallee, (ap\rut în colec]ia
EEGGOO.. PPrroozz\\ la Editura Polirom, în 2005). A tradus din William Burroughs, John Dos Passos, Neil LaBute,
Hunter S. Thompson [i Bret Easton Ellis.
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costi

rogozanu

DD a, e o boal\ grea [i mi-o iubesc, ]in la ea. Suf\r de apocalips\.
Sînt apocaliptoid. Nu-mi scap\ nici un film dintr-\la în care
bombele atomice cur\]\ cu o precizie matematic\ parcurile
în care se joac\ plozii de la gr\dini]\ sau în care înc\lzirea

global\ bag\ sub z\pad\ jum\tate din America de Nord. Îmi place Auster
[i cartea lui, În ]]ara uultimelor llucruri, este biblia mea. M\ rog, [i Apocalipsa
„clasic\” are atuurile ei, dar sufer\ de o grav\ distorsionare a plauzibilit\]ii
sfîr[itului lumii. Vizionez War oof tthe WWorlds al lui Spielberg cam de dou\
ori pe lun\. {i nimic nu mi se pare mai apocaliptic decît un tat\ care
alearg\ împreun\ cu doi copii în timp ce, în jur, semenii panica]i sînt
transforma]i în praf de ni[te arme extraterestre înfior\toare. Tom
Cruise are, la un moment dat, hainele pline de cenu[\ uman\. Toate
astea îmi maseaz\ coloana vertebral\ în partea superioar\ [i-mi ridic\
perii pe spinare. Îmi compun situa]ii apocaliptice din nimic, mul]imile
panicate sînt extazul meu. Boala îmi invadeaz\ pl\mînii [i începe
s\ m\ sufoce doar atunci cînd nu-mi g\sesc semnele cotidiene utile
pentru un scenariu al dezastrului. 

Inima îmi vine la loc cînd se ia curentul. Odat\, a fost o pan\ de
curent extraordinar\ în Drumul Taberei. Se întîmpla într-un moment
în care aveam foarte multe de f\cut, în care deadline-urile se adunaser\
ciorchine (deadline-ul seam\n\ cu apocalipsa biblic\ - dup\ ce c\
totul e distrus, mai apare [i pedeapsa; e un sfîr[it al lumii complet
lipsit de elegan]\), am ie[it în strad\ [i am fumat o ]igar\, am
vorbit cu vecinii care construiau sîrguincios, pe m\sur\ ce minutele
treceau, o frumoas\ stare de urgen]\. Curentul a venit într-un tîrziu
[i a trebuit s\ o dau pe vodc\, dup\ ce luminile s-au aprins [i, dup\
vreo or\ s-au închis cu voia proprietarilor. 

În cl\direa din o]el [i sticl\ în care lucrez acum se intr\ cu
ecuson. Ferestrele sînt prea mari ca s\ stea deschise tot timpul, creierul
se oxigeneaz\ din ce în ce mai greu pe m\sur\ ce trec orele. Îmi
pierd lini[tea în fiecare zi cam pe la ora 14. {i atunci trebuie s\-mi
imaginez repede c\ frica nu mai are sens, c\ va interveni ceva care va
schimba complet regulile. Unii îi spun revolu]ie, al]ii apocalips\, ambele
tabere sînt misticoide. Eu nu-mi doresc decît s\-mi accelerez algoritmul
panicii. S\ alc\tuiesc în cîteva secunde planul de evacuare, s\-mi compun
calmul în timp ce to]i ceilal]i ar alerga dispera]i într-o parte sau ̀ n cealalt\,
s\ fac o list\ cu aceia care ar ceda psihic primii, s\-mi punctez pe hart\
locuri spre care ar trebui s\ fug grabnic pentru a sc\pa de t\v\lugul

sfîr[itului lumii. Nu a[tept mîntuirea de dup\, a[a cum nu visez
vreodat\ c\ eu a[ putea declan[a haosul. E imposibil, sînt mult prea ra]ional,

atît de ra]ional încît m-am îmboln\vit f\cînd planuri ca s\ preîntîmpin
prostia cretinilor cu bombe, a iresponsabililor cu func]ii mari în stat etc. Îi

privesc ca pe ni[te agen]i simpli ai apocalipsei care-mi pot provoca din
secund\ în secund\ maxima pl\cere vinovat\.

Ce s-ar întîmpla dac\ s-ar lua curentul în toat\ România timp de 5 zile sau
pentru totdeauna. Sau dac\ n-am mai avea gaz. Sau dac\ n-am mai avea

benzin\. Cînd sînt mai bine îmi imaginez haosuri comic-familiale. Cum ar fi dac\
ar înceta s\ mai creasc\ grîul, cum ar ar\ta genera]iile care n-ar mai putea s\

consume pîine. Cum ar fi s\ se interzic\ circula]ia cu ma[ini mai scumpe de 10
mii de euro sau invers, mai ieftine de atît. Cum ar fi s\ se declare c\ timp de o

or\ toate supermarketurile din lume dau totul gratis. Cum ar fi s\ prindem
m\car o recesiune mai serioas\. De unde-mi vin astea? De la bunicii [i str\bunicii

mei care au trecut prin apocalipsele r\zboaielor mondiale? Facem parte dintr-o
genera]ie pentru care apocalips\ înseamn\ s\ urce euro la 40.000. La scara mare a

istoriei to]i vor rîde de dramele noastre. 
În acea cl\dire de sticl\ despre care v\ vorbeam sînt portari peste tot, cretini angaja]i

s\ dezumfle ro]ile celor care parcheaz\ pe teritoriul nostru. În cl\direa asta se intr\ cu
ecuson, lumea e ocupat\ tot timpul cu ceva extrem de important. Se p\c\lesc unii pe al]ii

c\ sînt foarte utili lumii. A[a c\ am b\gat în\untru un b\trînel care vinde semin]e [i care
a început s\ se plimbe prin spa]iul „open” [i s\-[i dea marfa cu 5.000 p\h\relul.

Cer[etorul, zdren]\rosul, homeless-ul, \[tia sînt primii care simt, au nasul cel mai fin, cel
mai bine adaptat la sfîr[itul lumii. {i nimic nu arat\ mai apocaliptic decît s\ plimbi unul 

dintr-\sta printr-o cl\dire „modern\”, printre taioare [i pantofi lucitori. Furnic\turile pe spate
m-au ]inut minute în [ir, un adev\rat record. Voi putea dormi lini[tit cîteva zile.

__________
* autobiografii fictive, uneori insuportabil de literaturizate. Orice asem\nare cu persoane reale nu e întîmpl\toare.

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

CCoossttii RRooggoozzaannuu, 30 de ani, prozator, critic literar. Colabor\ri la RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\, OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall, aaLLttiittuuddiinnii, SSuupplliimmeennttuull
ddee ccuullttuurr\\. Redactor-[ef, timp de mai bine de un an, la AApprrooppoo ttvv, actualmente editorialist la CCoottiiddiiaannuull. A publicat volumul

AAggrreessiiuunnii,, ddiiggrreessiiuunnii, 2006 , [i FFuucckk tthhee CCooooll.. SSppuunnee-mmii oo ppoovveessttee,, 2007, ambele la Editura Polirom.

alexandru matei,
consilier eeditorial lla EEditura LLeda - GGrupul EEditorial CCorint

un exerci]iu de educare a propriului egoism

SS \ fii angajat la o firm\ înseamn\ s\ fii, într-un fel, credincios. Fidel, loial. Atît de mult încît ar
trebui, pentru ca totul s\ func]ioneze foarte bine, s\ te identifici cu sigla de care apar]ii. Pentru
c\ eu am mai multe „locuri” de munc\, nu voi vorbi exclusiv în numele Editurii Leda, a[a cum,
de pild\, o fac unii oameni de la Polirom [i Humanitas. Voi încerca s\ fiu - [tiu, a zis-o [i Rousseau

mai demult - sincer. 
E destul de pl\cut s\ fii consilier editorial. Pentru mine, consilier editorial la Editura Leda - sec]iunea

de literatur\ contemporan\ - înseamn\ un exerci]iu de educare a propriului egoism. Format cum sînt
de anumite idei despre literatur\, trebuie s\ m\ cenzurez mereu atunci cînd vine vorba despre propuneri
[i despre respingeri. Ceea ce încerc\m noi s\ facem la Leda este s\ convingem un public nou s\ citeasc\
- sau s\-i convingem pe cei care citeau odat\, dar s-au l\sat -, dar [i s\ oferim cunosc\torilor în materie
de literatur\ texte excep]ionale. Ca în oricare companie, problema nu este atît s\-i oferi publicului ce
vrea, ci s\-i creezi nevoi. Din punctul acesta de vedere, Editura Corint junior - parte, ca [i Leda, a grupului
editorial Corint - func]ioneaz\ perfect. În cazul adul]ilor, lucrurile stau mai complicat. Exist\ cîteva criterii
orientative pentru selectarea c\r]ilor. Cred c\ este vorba, în primul rînd, despre anglo-saxonizarea
imaginarului colectiv, ca [i despre globalizarea lui. Cititorului îi place s\ plonjeze în nara]iuni exotice,
pe de o parte, dar în registru ironic [i cinic - vremea romantismului a trecut -, [i s\ stea al\turi de personaje
puternice [i amuzante totodat\, sau m\car „excesive”. Recuper\m acum o întreag\ literatur\ a revoltei
pe care n-am citit-o la timp, dar lu\m contact [i cu a[a-numitul roman interna]ional, unde tensiunea
narativ\ vine adesea din diferen]a de poten]ial dintre culturi. O autoare ca Zadie Smith, de pild\, nu
poate fi trecut\ cu vederea. Are poveste, are umor, are o cultur\ „multicultural\” [i talent, este scriitoarea
timpului ei. Pe de alt\ parte, un Günter Grass, o Margaret Atwood, un Don DeLillo sau un Donald
Barthelme sînt scriitori puternici, inventivi, ale c\ror c\r]i se adreseaz\ celor care [tiu ce înseamn\
literatura mare. 

Numai c\ scriitori noi apar mereu. Cum îi g\sesc? De pe internet, în urma numeroaselor
premii acordate, confirmarea o am din recenzii critice. Atît doar c\ aceste recenzii, în spa]iul anglo-
saxon [i de curînd [i în cel francez, reprezint\ de fapt vocea negustorului. Inteligen]a critic\ este
demult pus\ în slujba vînz\rii, pretutindeni [i, tot mai mult, [i la noi. A[adar, cer varianta electronic\
a textului [i m\ l\muresc apoi. Dar nici asta nu-i de ajuns, pentru c\ gustul meu nu coincide,
probabil, cu cel al publicului c\ruia i se adreseaz\ cartea. {i atunci revin la faimoasa vorb\ a lui
Miron Cozma, „posologia maselor”. Trebuie s\ intuie[ti ce merge [i ce nu. {i, dup\ cum bine
se [tie, editura nu e o institu]ie de cultivare a gustului, mînat\ de un ideal umanist etc. Cum
nici televiziunea nu e. {i atunci renun]i, încet, la ideea c\ vei ajunge agentul de promovare
exclusiv a marilor valori ale literaturii mondiale, conform unui canon romantic-modernist,
pentru a încerca s\ devii un func]ionar profesionist. Exist\ multe romane „de gen” foarte
bune: poli]iste (dar astea nu prea merg acum), fantasy, SF, thriller (care merg bine), mystery
[i combina]ii ale lor, precum [i romane amuzante. Dintotdeauna, de altfel, literatura
popular\ s-a vîndut cel mai bine. Este o gre[eal\ s\ încerci impunerea canonului modernist
asupra unor societ\]i întregi. A[adar, alegerea nu e u[oar\, dar satisfac]iile mai mari
le ai atunci cînd apare cîte o carte în care crezi. Eu, de pild\, cred în unii scriitori francezi
pe care-i ve]i vedea tradu[i la Leda, începînd, în curînd, cu cel mai delicios roman al
lui Jean Echenoz, Blonde [[i îînalte. Este un roman mai colorat, mai plin - o spun în
cuno[tin]\ de cauz\ pentru c\ teza mea de doctorat are ca subiect literatura lui
Echenoz - decît Eu pplec, romanul încoronat cu premiul Goncourt, ap\rut de curînd
la Editura Art [i pe care vi-l recomand de asemenea.        

Sper îns\ ca, odat\ cu relansarea editurii Leda - prin cele cinci serii noi despre
care ve]i auzi în curînd -, s\ apuc\m s\ public\m [i c\r]i care se adreseaz\
celor pentru care literatura este o profesiune, o voca]ie, o pasiune sau toate
la un loc, ca [i celor c\rora li s-a f\cut foame de idei noi, de viziuni noi despre
lume, de ce [i cum se mai gînde[te în lume. 

Dintre volumele ap\rute sau în curs de apari]ie de care m-am ocupat la Editura Leda:
PPoovveessttee ddee iiuubbiirree – Regis Jauffret, SS\\ ffuuggii!! – Jean-Philippe Toussaint, parteneriat cu
GGaazzeettaa SSppoorrttuurriilloorr, LLeess FFaallssiiffiiccaatteeuurrss – Antoine Bello, ÎÎnnaallttee [[ii bblloonnddee – Jean Echenoz.
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AA devenit aproape o obi[nui]\ faptul c\, în octombrie
[i în mai, prin eforturile Institutului Cultural
Român, la Bucure[ti î[i face apari]ia un grup
compact de tineri „traduc\tori în formare” veni]i

de prin alte ]\ri, pentru a sta aici dou\ luni [i pentru a
traduce autori români în limbile lor de origine. De fiecare
dat\ cînd îi întîlnesc, e inevitabil ca prima întrebare s\ nu
se refere la împrejur\rile `n care au început s\ înve]e
române[te. Cum am v\zut deja dup\ reportajele precedente,
realizate cu primele dou\ promo]ii de traduc\tori în formare,
r\spunsurile sînt deseori surprinz\toare - chiar [i pentru
cei în cauz\. De pild\, Dorota Sobiak, venit\ în acest an din
Polonia, poveste[te: „Am studiat româna la Cracovia [i am
terminat anul acesta; am început cu Limbi romanice, am
vrut la început s\ studiez spaniola, apoi am ajuns la
sec]ia de român\, iar cînd am început nici nu prea auzisem
de România. Apoi a început s\-mi plac\ limba român\ [i
m\ bucur c\ a ie[it a[a”. {i colega ei polonez\, Joanna
Konas-Warwas, a avut un r\spuns similar: „Am ales româna
pentru c\ în Cracovia, unde înv\]am la Limbi romanice, nu
au mai fost locuri la spaniol\. Am început s\ înv\] române[te
întîmpl\tor, dar a ajuns s\-mi plac\, iar dup\ un an de
studiu m-am dus în Cluj, unde mi-a pl\cut mult. Înainte de
aceast\ întîmplare nici nu [tiam c\ exist\ cursuri de român\
la noi”. Dar exist\ [i explica]ii cu totul pitore[ti, legate de
familie sau de prieteni. Martin Brtnik, de pild\, din Cehia,
a înv\]at limba român\ de mic, de la mama lui, care lucra
la o fabric\ româneasc\; avea prieteni români, iar
ulterior a aflat c\ [i tat\l s\u fusese român. În plus, dac\
i-a]i cunoa[te pe respectivii tineri [i a]i privi lucrurile
prin ochii lor, a]i începe s\ crede]i c\ scrisul românesc nu
e perdant în sine [i c\ traducerea nu e o munc\ nedemn\
de aten]ie ([i de remunera]ie). Pe traduc\torii veni]i toamna
trecut\ i-am cunoscut în decembrie, cînd se preg\teau deja
s\ plece acas\, mul]umi]i de informa]iile dobîndite între
timp, de ateliere, de cursuri [i de plimb\ri prin Bucure[ti
[i prin împrejurimi. Am vorbit cu [apte dintre ei: fiecare î[i
f\cuse deja planuri [i strategii, iar unii veniser\ cu ele f\cute
de acas\. 

Martin, din Cehia, lucra deja la o traducere din
poezia lui Minulescu [i a lui Bacovia, în sprijinul lucr\rii sale
de licen]\, urmînd apoi s\ se apuce de povestirile lui Dan
Lungu. Op]iunea e strategic\: crezînd c\ îl pasioneaz\ Dan
Lungu, cum se întîmpl\ cu al]i cî]iva traduc\tori, l-am
întrebat dac\ e o op]iune estetic\, îns\ Martin mi-a dat un
r\spuns pragmatic: „M\ intereseaz\ mai mult forma. El
scrie ni[te nuvele scurte [i la noi, în Cehia, în compara]ie
cu ce e la colegii mei, nu prea e voin]\ s\ se scoat\ o
carte tradus\ din român\. O s\ fac deci ni[te nuvele, s\ le
ofer revistelor”. Despre planurile pe termen lung n-a
vrut s\ vorbeasc\, fiindc\, spune el, prefer\ s\-[i duc\

proiectele la cap\t unul cîte unul, pe rînd. 

Lora, din Bulgaria, ar vrea s\ traduc\ Degete mmici, de
Filip Florian, [i O ssut\ dde aani dde zzile lla ppor]ile OOrientului,
de Ioan Gro[an, despre care crede c\ „ar fi foarte bine
primit\ în Bulgaria, pentru c\ [i contextul e oarecum comun”.
Deoarece a intrat în contact cu limba român\ (pe care o
st\pîne[te foarte bine) urmînd facultatea de Studii balcanice
de la Sofia, am întrebat-o ce [tia despre România cînd a
venit aici: „Auzisem despre Ceau[escu, [tiam c\ aici se
m\nînc\ m\m\lig\ [i se bea ]uic\, iar cînd am venit am
v\zut o ]ar\ foarte frumoas\ - prima dat\ am fost la Timi[oara
[i mi-a pl\cut mult, am fost la un festival de teatru, m-am
îndr\gostit de Vi[niec [i am acas\ toate piesele lui. {i
Bucure[tiul îmi place mult, iar agita]ia [i aglomera]ia nu
m\ deranjeaz\, fiindc\ sînt ca [i în Sofia. Dar exist\ zone
interesante, frumoase.”

Ivan, tot din Bulgaria, are de gînd s\ traduc\ în bulgar\
piesele lui Matei Vi[niec. A tradus deja Mansard\ lla PParis
cu vvedere sspre mmoarte, care a fost [i publicat\ într-o revist\
literar\. A început s\ traduc\ [i alte piese, mady-bbaby, a
Gianinei C\rbunariu, [i Tat\l nnostru ccare ee[ti îîn ssupermarket,
de Petre Barbu, care vor intra într-o antologie de teatru
interna]ional. În Bulgaria se pare c\ lipse[te sprijinul
institu]ional pentru astfel de proiecte, astfel c\ traducerea
c\r]ilor române[ti e mai degrab\ o aventur\ pe cont propriu.
Din fericire, Ivan a g\sit deja o editur\ dispus\ s\ publice
literatur\ român\. În Bulgaria au ap\rut deja primele dou\
volume din Orbitor, o s\ apar\ [i Lumini]a, mmon aamour [i
Tinere]ile lui DDaniel AAbagiu, a fost tradus\ [i Gabriela
Adame[teanu, [i, din motive necunoscute, a fost retradus\
[i Moara ccu nnoroc. Ivan constat\ c\, în schimb, traducerile

din bulgar\ nu prea au mare c\utare la noi, „poate [i fiindc\
aici sînt pu]ini traduc\tori din bulgar\”, crede el. Sau poate
c\, pe cel\lalt mal al Dun\rii, legendara competi]ie între
români [i bulgari nu exist\, [i deci nici dispre]ul implicit
pentru cultura celorlal]i. Iar exotismul bulg\resc (la fel ca
acela balcanic sau est-european) nu se înscrie, pentru cei
mai mul]i cititori, în raza de b\taie a cosmopolitismului
lor.

Tatiana, din Federa]ia Rus\, este corespondent al
postului de radio Vocea Rusiei, unde lucreaz\ la redactarea
emisiunilor în limba român\, pe care a studiat-o la Facultatea
de Istorie a Universit\]ii din Moscova (cu o specializare
în istoria României). Din ce a citit pentru aceste cursuri, i-a
pl\cut cel mai mult N\scut îîn UURSS, de Vasile Ernu, „probabil
fiindc\ el scrie despre lucruri pe care eu le cunosc”. Îns\
recunoa[te c\ i-ar veni greu s\ traduc\ din literatura român\:
„Practic, toate c\r]ile care ne-au fost recomandate sînt
scrise în limba român\ vorbit\, dialoguri în argou, fraze
scurte, prescurt\ri cu care eu nu sînt familiarizat\”. 

Joanna, din Polonia, a tradus deja dou\ volume ale lui
Mircea C\rt\rescu, Travesti [i De cce iiubim ffemeile; pe ultima
o terminase de redactat în acest sejur. „Cartea [Travesti]
a fost primit\ bine de critic\, iar acum cred c\ s-a creat o
a[teptare legat\ de numele lui Mircea C\rt\rescu. A[
vrea s\ continuu s\ traduc din C\rt\rescu, pentru c\ îmi
place [i m-am obi[nuit cu stilul lui”, spune ea. Ar vrea, în
plus, s\ traduc\ [i Max Blecher - din cîte îmi amintesc, în
fiecare promo]ie de traduc\tori de pîn\ acum s-au g\sit
cî]iva care au f\cut o pasiune pentru Întîmpl\rile... acestuia. 

Dorota, tot din Polonia, a tradus fragmente din Simion
Liftnicul, de Petru Cimpoe[u, [i din Despre bbucurie îîn EEst
[i îîn VVest, de Andrei Ple[u, urmînd s\ traduc\ apoi volumul
Bazar bbizar al lui Radu Paraschivescu, un autor care o
intereseaz\ pe termen lung. La fel de mult o intereseaz\
Dan Lungu [i volumul Despre îîngeri, de Andrei Ple[u. 

Ayako, din Japonia, a înv\]at limba român\ în urma
unei reziden]e de doi ani aici, prin UNICEF, cînd a predat
desenul unor copii. Înainte de aceast\ reziden]\, Ayako s-a
preg\tit intens: trei luni de cursuri de limba român\,
timp de 6-7 ore pe zi. Cît timp a stat aici, a tradus din japonez\
pentru copiii români, iar acum ar vrea s\ traduc\ în japonez\
Teodosie ccel MMic, pentru copiii japonezi de data asta. În
privin]a editurilor, Ayako s-a documentat deja: [tie c\ a
ap\rut o traducere din Mircea Eliade, dar nu din opera
de fic]iune. Se bucur\ c\ în România se traduce mult din
Murakami, unul dintre scriitori ei prefera]i. 

Ana Chiri]oiu
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Tinerii 
traduc`tori 
de literatur`
rom~n` - 
episodul trei

Burse IICR ppentru ttraduc\tori îîn fformare 
sesiunea ooctombrie-ddecembrie 22007

1. Martin Brtnik (Cehia)
2. Domenico Jacono (Austria)
3. Joanna Konas-Warwas (Polonia)
4. Kevin McCarthy (Irlanda)
5. Stefan Moosdorf (Germania)
6. Lora Nenkovska (Bulgaria)
7. Ivan Radev (Bulgaria)
8. Dorota Sobiak (Polonia)
9. Ayako Yamada (Japonia)
10. Tatiana Zharikova (Federa]ia Rus\)

Membrii ccomisiei: Hora]iu Decuble, Cristina Godun, Angela Hondru

Traduc\torii nne rrecomand\
autorii llor pprefera]i:

Martin, din Cehia: Miloš UUrban,
Jáchym TTopol [i Kveta LLegátová,
men]ionînd c\ „restul ([i autorii
„celebri” ca Hrabal, Havel, Kundera -
oricum scrie în francez\ -, Paral,
Viewegh etc.) nu-mi plac”.

Joanna, din Polonia: Olga
Tokarczuk, Pavel HHuelle [i Dorota
Masłowska.

Dorota, tot din Polonia, îl adaug\
pe Wydawnictwo CCzarne [i pe Jacek

Dehnel, spunînd despre Dorota
Masłowska c\ „într-adev\r, e un
fenomen. Dar sînt mul]i c\rora nu le
place [i nu [tiu dac\ e u[or de tradus,
fiindc\ scrie în argou; e stilul pe care [i
l-a ales ea, tema ei”. 

Lora, din Bulgaria: Gheorghi
Gospodinov, Alek PPopov [i Angel IIgov.

Ivan, tot din Bulgaria, o adaug\ [i
pe Teodora DDimova.

Ayako, din Japonia: al\turi de
Murakami, merit\ tradus [i Kenji
Miyazawa.

p
rog

ra
m

e, b
u
rse, p

roiecte

Traduc\torii ICR la T`rgul de carte Gaudeamus, noiembrie 2007.
Foto: Sebastian Bican

Traduc\torii ICR la T`rgul de carte Gaudeamus, noiembrie 2007, `mpreun\ cu scriitorii prefera]i, la Centrul Na]ional al C\r]ii.
Foto: Sebastian Bican
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r` DD e data asta am l\sat deoparte revistele culturale, le-am
dat timp s\ se mai înmul]easc\ [i am hot\r`t s\ arunc o privire
peste mult prea contestatul RoBlogFest. Pentru cei care nu sunt la
curent, RoBlogFest s-ar traduce ca festivalul blog-urilor române[ti. Festival

e cam mult spus pentru ceea ce s-a înt`mplat acolo de fapt, asta fiind [i principala nemul]umire
a celor care au participat sau care au avut interes c`t de c`t fa]\ de acest eveniment.

{i pentru c\ scriu prima oar\ în revist\ despre asta, ar trebui s\ m\ întorc în timp [i s\ spun
c`teva cuvinte despre cum a început. În primul r`nd ideea unui astfel de festival i-a apar]inut lui
Drago[ Novac. Tipul este un cunoscut al blogosferei [i are o afacere mic\ alc\tuit\ din c`teva site-uri.
Primul RoBlogFest a avut loc în anul 2006, scopul fiind acela de a reuni comunitatea online din
România. În prim\ faz\, ideea a fost bine primit\, laude, lauri, industria online din România era în plin\
expansiune etc. Numai c\ edi]ia de anul acesta a fost cu siguran]\ cea mai controversat\, [i spun asta
datorit\ comentariilor de genul: Discu]iile care au început la nici 2 zile dup\ începerea nominaliz\rilor [i
anun]area juriului arat\ (dac\ mai era nevoie?) c\, oric`t de bune i-ar fi inten]iile, blogosfera a devenit prea
mare [i prea colorat\ ca s\ mai încap\ într-un acela[i loc. Iar asta o fi totu[i o veste bun\, nu? (alexbrie.net) sau
A început roblogfest. Concursul de c\cat al  blog-urilor rom<ne[ti. De[i cam toate  blog-urile de anvergur\ din
România au anu]at c\ nu particip\, proprietarul  site-ului a anun]at c\ dac\ e[ti nominalizat, nu ai ce s\ faci, [i
participi. (arhiblog.com) Mon[eri [i/sau mon[eri]e... cum facem ca imperialu-mi anti-blog s\ evadeze din
mirobolantul concurs? Nu sunt de acord s\ particip, s\ fiu votat, apreciat, m\surat [i categorisit, cu at`t mai pu]in
s\ c`[tig sau s\ pierd în cadrul unei astfel de „competi]ii”. Adieu! (phosphous).

În fine, nu [tiu dac\ va exista vreodat\ ceva care s\-i mul]umeasc\ pe to]i.
Pe scurt, tot evenimentul are parte de un juriu alc\tuit din diferite personalit\]i ale blogosferei [i nu numai, iar

concursul efectiv are trei p\r]i: nominaliz\rile, prima perioad\ de votare [i a doua perioad\ de votare în care intr\
numai primele 20 de blog-uri alese. Votul este [i popular (adic\ po]i s\ votezi blog-ul preferat cu condi]ia s\ completezi
un formular) [i profesionist, c\ de asta au juriu, iar condi]iile de participare nu sunt foarte complicate: trebuie s\ ai
un blog care s\ fie actualizat cel pu]in o dat\ pe s\pt\m`n\.

Unde voiam eu s\ ajung era zona blog-urilor culturale, normal. La edi]ia din 2008 au fost înscri[i 80 de candida]i,
un num\r mare în compara]ie cu alte categorii de blog-uri. Ce înseamn\ blog cultural? Hmmm. E destul de
greu de încadrat în ni[te tipare stricte. Ideea e c\ respectivul posteaz\ informa]ii despre care ne place s\ credem
c\ au leg\tur\ cu... cultura. Nu am avut timp s\ m\ uit peste toate cele 80 de blog-uri nominalizate [i deci
nici nu a[ putea spune care mi-a pl\cut cel mai mult. Am ales unele aleatoriu, ca s\ fiu obiectiv\. A[a am
ajuns pe Rezisten]a Urban\. Primul post pe care l-am v\zut: Fidel Castro renun]\ la conducerea Cubei...
[i eu am renun]at la blog-ul \sta, am trecut mai departe la bookblog. Bookblog arat\ mai mult a
blog cultural, e cu c\r]i, cu recomand\ri, cu p\reri ale scriitorilor. tarabacucarti este alt blog cu
recomand\ri de lectur\, c\r]i în curs de apari]ie. P`n\ luna viitoare sper s\ am [i eu mai mult timp
s\ studiez blog-urile participante mai `n detaliu pentru a v\ oferi o imagine mai mult dec`t
de ansamblu.

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i colaboreaz\ ̀ n calitate
de fotograf la revista aaLLttiittuuddiinnii..

elena
dr`ghici
blog-uri culturale 
la RoBlogFest (I)

AA cum dou\ luni am
v\zut într-o libr\rie,
la pre] redus, La
pescuit dde pp\str\vi

în AAmerica a lui Richard
Brautigan. Erau cinci exemplare.
Am mai intrat o dat\ acolo
dup\ o vreme numai [i numai
ca s\ v\d ce se mai întîmpl\
cu c\rticica lui Brautigan. Nu
se mi[ca nimic. Pîn\ la urm\
le-am spus studen]ilor mei
despre ea. Un exemplar [tiu
c\ a fost cump\rat de o fat\
din anul III, Carmen. M\ bucur
pentru ea. C\rticica asta a
func]ionat o vreme, pentru

mine, ca un fel de mantr\. Zilele astea am trecut iar pe la
libr\rie. Am luat ultimul exemplar.

Nu mai [tiu ce ne-a întrebat moderatoarea de la Graz
[i nu [tiu cum am ajuns s\ vorbim, eu [i Saša, despre o
tem\ comun\: lucrurile neterminate. Eram la o Lesefest
Südosteuropa, împreun\ cu ucraineanul Iuri Andruhovîci
[i cu bulgarul Christo Zaprjanov. Pe Iuri îl mai întîlnisem
în Polonia, îi [i citisem cartea scris\ împreun\ cu Andrzej
Stasiuk, Europa mmea. Saša tocmai debutase cu un roman
în limba german\ (el emigrînd în anii ’90, împreun\ cu
p\rin]ii, din Bosnia, cînd s-a declan[at r\zboiul). Ce leg\tur\
aveam noi cu Europa de Sud-Est nu mai conta. Iuri mai ales
[i-a ar\tat nedumerirea. Important era c\ aveam cumva
leg\tur\ unii cu al]ii. Eu [i Saša, cum spuneam, ne-am g\sit
chiar o preocupare comun\: aceea c\ ne plac lucrurile
neterminate.

„Cînd [ti]i c\ a]i terminat o carte?”, m-a întrebat, acum
cî]iva ani, cineva, la o întîlnire cu publicul. „C\r]ile mele
toate sînt într-un fel neterminate”, am spus. Le-am pus

punct numai pentru c\ trebuia. Nici pîn\ azi n-a[ fi terminat
Exuviile dac\ n-a[ fi luat ca un semn faptul c\ un copil (sau
poate nu era copil) de la un etaj superior a început s\ arunce
buc\]ile unei p\pu[i dezmembrate pe geam, buc\]i pe
care eu le vedeam trecînd prin dreptul ferestrei mele.

Nu mai [tiu cum am dezvoltat mica mea teorie despre
„neterminare” la Graz, nici ce-a spus Saša nu mai [tiu. Doar
c\ a fost simpatic s\ ne întîlnim sub umbrela acestui cuvînt
care pentru fiecare însemna ceva [i altceva decît pentru
majoritatea oamenilor pentru care „neterminat” are conota]ii
negative.

„Du lucrurile pîn\ la cap\t”, mi se spunea în copil\rie.
În adolescen]\. Acum îmi spun singur\ asta. Sînt lucruri
care trebuie duse pîn\ la cap\t, altele nu. Toat\ via]a
noastr\, asta de zi cu zi, e o reluare de lucruri neduse
pîn\ la cap\t. {i chiar dac\ au fost duse pîn\ la cap\t, le
putem relua, în amintire, dintr-un punct al lor în care ele
redevin neterminate. Tare mult îmi place asta în ceea ce
numesc via]\. Mi-aduc aminte ce mult m-a impresionat în
copil\rie un detaliu dintr-o poveste chinezeasc\. Nu mai
]in minte decît finalul legat de un pictor vechi care nu-[i
termina niciodat\ picturile cu cocori pentru ca ele s\ nu-[i
ia zborul. De lucrurile neterminate r\mîi mereu legat. Nu
se duc în trecut. {i de scris scriu c\r]i pentru c\ sînt atîtea
lucruri neterminate care ar r\mîne în urma mea dac\ ar
fi terminate [i la care tot revin. F\r\ s\ le [i termin, c\ ni-
ciodat\ nu-i nimic de terminat - doar lucrurile nesemnifica-
tive trebuiesc terminate.

Nu mai [tiu ce a spus Saša atunci de mi-a devenit foarte
simpatic, dar tocmai am terminat de citit traducerea ro-
mâneasc\ a romanului lui, Cum rrepar\ ssoldatul ggramofonul.
La sfîr[it e un capitol intitulat specialist în netermina]i.
În care sînt enumerate cele 99 de desene despre „netermina]i”
f\cute de copilul Aleksandar în timpul cît ]ine „os\treac\ime-
diat” (una dintre denumirile r\zboiului din fosta Iugoslavie).
Desenele sînt forme de exorcizare a unei realit\]i de

neacceptat, cam a[a cum e povestea copilului care
fierbe în m\m\lig\ pentru feti]a care nu vrea s\-[i
piard\ mama în vreun accident de circ din romanul Aglajei
Veteranyi, De cce ffierbe ccopilul îîn mm\m\lig\. Ele, desenele,
schimb\, printr-un soi de magie infantil\, realitatea, chiar
[i post-festum. {i sînt, într-un fel, parte din identitatea
lui Aleksandar. Nu o identitate narativ\, ci una enumerativ\.
Lui Saša îi plac listele. {i mie. Listele sînt nu doar ca s\-]i
aduci aminte. Listele au sintaxa lor. Listele sînt punctul de
pornire al tuturor lucrurilor neterminate. Listele sînt o
practic\ a începutului f\r\ sfîr[it.

Cartea lui Saša a devenit pentru mine la fel de pre]ioas\
ca [i La ppescuit dde pp\str\vi îîn AAmerica, de[i ele nu au nici
o leg\tur\. Sînt poetice [i emo]ionante [i atipice ca literatur\.
De fapt, n-am terminat de citit romanul. Mi-am l\sat cîteva
pagini necitite din Saša (alea despre fotbal), [i am [i cîteva
pagini necitite din Brautigan. Fiind neterminate, ele trebuiesc
reluate. Pentru mine, toate lecturile adev\rate sînt neterminate.
C\utînd paginile necitite, recite[ti. A[a fac [i cu Proust. Cu
Musil. Cu to]i cei care-mi plac. Cartea lui Saša e pus\ deoparte.
O deschid, iar, la întîmplare. Acum dau la pagina 245 peste:
„Cine-i asta, ce e asta? Iart\-m\!/ Unde-i asta,/ De unde
provine,/ Încotro se îndreapt\,/ Aceast\/ Bosnie?”.

Apopo de c\r]i neterminate, [ti]i cum î[i încheie Brautigan
micul roman (sau ce-o fi)? Zice: „Exprimîndu-mi o nevoie
omeneasc\, întotdeauna am vrut s\ scriu o carte care se
încheie cu cuvîntul Maionez\”, dup\ care urmeaz\ o ultim\
pagin\ în care ultimul cuvînt este cuvîntul „maionez\”!
Iat\ un fel magistral de a nu termina, de fapt, o carte.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 42 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca
membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv PPaauuzz\\ ddee rreessppiirraa]]iiee în
1991. A publicat mai multe volume de poezii (XXiillooffoonnuull [[ii aallttee ppooeemmee - 1990,
JJuuvveennttuuss - 1994, LLuuccrr\\rrii îînn vveerrddee - 2006), proz\ (EExxuuvviiii - 1997) [i eseuri
(VVoolluubbiilliiss - 1999, CCllaavvaa.. CCrriittiiffiicc]]iiuunnee ccuu GGeelllluu NNaauumm, 2004).

volubilis
Saša Stanišić [i lucrurile neterminate

simona popescu
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F.V., 558 dde aani,
administrator aal uunui bbloc ddin ccartierul MMilitari

E frumoas\ nuvela asta despre sifoane. E o amintire
pe care mul]i oameni din genera]ia mea o au. Apa mineral\
la sticl\ nu era a[a de popular\ cînd eram eu tîn\r.
Exista Borsec sau Bibor]eni, dar aveau un pre] mai mare
decît sifoanele [i în general decît apa de la robinet [i
majoritatea oamenilor cu capul pe umeri preferau sifonul
pentru c\ era mai ieftin, iar dioxidul de carbon la o presiune
atît de mare, [tim cu to]ii c\ nu între]ine via]a, deci steriliza
apa. C\ asta e chestia cu sifonul. E, [i dup\ ce c\ era mai
scump\, oamenii nu aveau încredere în b\uturile îmbuteliate
în sticle refolosibile pentru c\ erau tot felul de pove[ti
cu verdele-de-Paris pe care îl foloseau \[tia la sp\latul
sticlelor, cu [oareci g\si]i în sticle, mi-au povestit mai mul]i.
M\ rog, personal n-am p\]it, dar lumea a[a zicea. Eu lucram
la sere pe vremea aia, oamenii vorbeau, î[i spuneau [i ei
p\surile. Dup-aia m-am pensionat pe caz de boal\, c\
mi-a ajuns cît am tras. De la 17 ani în cîmpul muncii, toat\
ziua cu capu-n jos printre straturi. M\ rog, deci pe vremea
aia nu vedeai bidoane de plastic; biiiine, erau \lea în
care ]ineai vinul, colorate, c\ î[i mai f\cea [i omul toamna,
care era gospodar, lua struguri din pia]\, sau îl lua direct
f\cut de la ]ar\, de la \i b\trîni. Eu n-aveam nevoie, c\
lucram la sere. A[a. Nu mai vorbesc de apa plat\ - apa plat\
era la robinet, domnule. De-aia eu nici acuma nu cump\r,
cump\r mineral\, s\ [tiu pe ce-am dat banii. Sau mai
[tiu eu ce sucuri. Deci to]i f\ceam drumuri la sifon\rie, a[a
cum car\ oamenii la ]ar\ ap\ cu g\leata, de la fîntîn\. Erau
sifon\rii în fiecare pia]\. Abia dup\ Revolu]ie au f\cut \[tia
[i în garajele de la parterul blocurilor sau în buticuri. Deci,
ce pot s\ zic, sifoanele f\ceau parte din via]a noastr\ de
zi cu zi, era un fel de lux pe care ni-l permiteam cu to]ii.
Amestecam sifonul cu ce puteam, cu siropuri, cu compot,
cu vin s\ facem [pri]uri. Ce zice domnul \sta aici m\
duce cu gîndul la o re]et\, pentru c\ are tonul \sta
direct sau cum s\-i zic, ca de re]et\ sau nu [tiu. Îmi pare
foarte cunoscut, ca [i cînd cineva mi-ar povesti ceva ce
f\ceam eu... o fi securist! Glumeam. P\i, mai glumim, ce
s\ facem, nu? 

Era complex tot mecanismul \la cu butelii, ro]i,
f\cea [i-un p\c\nit ma[ina aia, m\ rog, mult zgomot. Vezi,
aici domnul scriitor zice c\ dînsul era copil, da’ mie îmi era
cam fric\ s\ trimit copilu’ dup\ sifoane, c\ oamenii tot
povesteau de sticlele care explodau la sifon\rie, din cauza
presiunii, [i care îi mutila pe oameni în accidente. Eu
personal nu am p\]it, dar s-a întîmplat, am auzit. Al]ii
trimiteau copiii, îi vedeai s\racii c\rînd saco[ele cu cîte 2-3
sifoane, de-abea tr\geau de ele. {i veneau [i cu ele cam
goale, c\ d\deau la al]ii s\ bea sau stropeau fetele, cum
zice aici domnul scriitor. 

Deci eu le-am [i aruncat, c\ nevast\-mea zicea s\ le
]inem. P\i la ce s\ le ]inem? C\ au ap\rut capete de-alea
de plastic, le pui pe sticla de Cola sau de Fanta [i gata. Dar
oricum nu se merit\ acum s\ te mai duci dup\ sifoane, iei
ap\ carbogazoas\, mineral\, de la izvoare, c\ e mai s\n\toas\.
|ia de la sifon\rii scriu acolo c\ cu ap\ de izvor, da’ ce, e
vreun izvor în pia]a Veteranilor? S-au înv\]at s\ mint\ [i
comercian]ii, c\ tre’ s\ fac\ [i ei un ban. Cine crede, cump\r\,
da’ eu nu-mi place s\ arunc cu banii în toate p\r]ile.

R.U., 116 aani, 
elev\ îîntr-uun lliceu ddin ccapital\

Acest text cred c\ face parte dintr-o carte despre o
perioad\ mai îndep\rtat\. Eu am v\zut sifoane dintr-\lea
de sticl\ prin unele baruri cu decora]iuni din astea
vechi, puse la gr\mad\. Sau poate c\ textul e la caterinc\,

dintr-un roman mai recent în care autorul face mi[to de
vreo corpora]ie sau ceva de genul, zic asta pentru c\ pe
„domnul sodar” îl cheam\ Marghetics. Adic\ seam\n\
la nume cu o firm\ de cosmetice sau ceva, dar nu pot pune
acum degetul exact pe aia de care îmi aminte[te. Sau de
o corpora]ie, ceva, de f\cut detergen]i... nu [tiu, pentru
c\ îi zice „sodar”, adic\ ceva cu sod\ caustic\... poate c\
e vorba de ceva subtil [i nu m\ prind eu. Aici descrie
mecanismul, poate c\ e acela[i care st\ la baza confec]ion\rii
apei minerale sau sucurilor carbogazoase. Deci, e interesant.

Descrierea domnului Marghetics, un nume care sigur nu
e românesc, face aluzie la un scriitor, cred c\ la Ion Barbu,
dar nu pot s\ îl identific exact, adic\ pe unii scriitori eu
întotdeuna i-am confundat, pe Goga, Topîrceanu, Bogza,
Barbu, am auzit de ei, i-am f\cut la [coal\, dar nu pot s\
î]i zic exact cum arat\ fiecare în parte. Eu îi iau la pachet,
nu fac o diferen]\ prea mare între ei, [i în nici un caz atunci
cînd vine vorba de sprîncene. A, mai era [i un actor care
avea sprîncenele a[a, nu mai [tiu cum îl cheam\. Oricum
e o povestire destul de interesant\, mai ales c\ tot ce
am citit eu e fie la persoana înt`i
sau a treia, iar textul \sta e la
a doua, deci ca [i cînd
autorul mi-ar povesti
ceva ce am f\cut eu,
iar eu nu m-am dus
niciodat\ s\ stau
la coad\ la sifoane
sau la tec, c\ mai
era [i asta. Pîn\
la urm\ poves-
tea asta cu si-
foanele e o ches-
tie exotic\, ca [i
cînd peste 10 ani
a[ scrie eu o ches-
tie despre walk-
man, cînd toat\ lu-
mea ar avea iPod-uri.
Cel pu]in a[a mi se pare...
Aaa, s\ scrii acolo, Botanics,
a[a se nume[te firma aia de
cosmetice. 

D.A., 222 dde aani, 
barman

Sifonul lipse[te pe meniul clubului unde lucrez. Noi
folosim ap\ mineral\, dar imagineaz\-]i cît de complicat
ar fi s\ folosesc un sifon. C\ trebuie umplute, [i cine s\
se duc\ s\ le umple? Plus c\ nu toat\ lumea [tie ce e aia
un sifon. Berea la draft e mi[to pentru c\ vine dintr-o
ma[in\rie greu de utilizat. Eu [tiu ce e \la un sifon, mai
am cîteva pe acas\, pe balcon, dar nu le mai folosesc ai
mei de ani de zile. Avem [i în fa]a blocului o sifon\rie,
dar e mai comod s\ cumperi ap\ mineral\ [i  mai
s\n\tos, la o adic\. Mie sifonul îmi umfl\ stomacul nu cred
c\ e un lucru bun. Plus cînd aveam vreo 8-10 ani m\ trimiteau
ai mei dup\ sifoane, ceea ce uram. Aveam dou\ plase, în
fiecare dou\ sticle de plastic de 2l, deci î]i dai seama c\
pîn\ acas\ m\ coco[au. Plus c\, a[a cum zice [i textul \sta,
m\ tot frecau b\ie]ii mai mari din fa]a blocului c\ s\ le dau
[i lor s\ bea [i ajungeam acas\ cu unele sifoane cu
goluri mari [i ai mei îmi f\ceau scandal. Deci sifoanele
astea erau pentru mine un chin. Le uram. Nu ca scriitorul
\sta care î[i aminte[te cu nostalgie de drumurile de genul
\sta. Eu le-a[ blestema dac\ a[ scrie vreo proz\ gen „amintiri
din copil\rie”. A, [i omu’ \sta care avea pr\v\lia cu sifoane,
la parterul unui bloc, într-un garaj, a[a cum zice [i \sta din
text, era tot timpul încruntat [i m\ enerva c\ aveam impresia
c\ m\ trage în piept [i nu îmi umple bine sifoanele. Partea
bun\ era c\ p\rin]i m\ mituiau s\ m\ duc dup\ sifoane,
adic\ îmi l\sau restul, [i mai f\ceam deci [i eu un ban. Deci
eu m\ identific cam pe jumate cu textul \sta, dar îmi place,
probabil c\ pe la 40-50 de ani o s\ am [i eu nostalgii din
astea, din aceea[i serie cu cele dup\ meciurile de fotbal
din spatele blocului [i cu b\tutul covoarelor, oricum sifonul
e în strîns\ leg\tur\ cu astfel de activit\]i, nu?      

Pagin\ realizat\ de Gruia Dragomir 

Dup` sifon
„Din cînd în cînd, dup\-masa, te trimiteau

p\rin]ii s\ aduci sifon de la «domnul sodar
Marghetics». Mergeai la sfîr[itul s\pt\mînii cu
o sticl\ verzuie, îmbr\cat\ cu o plas\ de sîrm\.
Sticla avea un clon] din metal cu un pinten, pe
care venea sifonul pe o ]eav\ din interiorul sticlei.
Cînd te întorceai acas\, beai o parte din sifon
pe drum, puneai gura la pliscul de aluminiu [i
ap\sai pe pîrghie [i pe dat\ n\v\lea din recipient
apa acri[oar\ plin\ de gaz, care î]i d\dea pe
nas. Te puteai [i stropi cu ceilal]i copii; dac\
strîngeai de pîrghie, slobozeai un jet de ap\, a[a
c\, de multe ori, veneai cu sticlele goale acas\. 

Sifon\ria domnului Marghetics se g\sea la
subsolul casei; sunai la sonerie [i a[teptai pe

trotuar cu sticlele în plas\. Venea maistorul
Marghetics, îl auzeai cum z\ng\ne cheile de la
pivni]\, deschidea u[a, rotofei, cu um\rul stîng
mai ridicat; î]i aminte[ti c\ avea ni[te sprîncene
crescute stufos, ca ale poetului Ion Barbu. Întotdeauna
era îmbr\cat cu un halat din postav ro[u, peticit.
Se uita la tine amuzat. {i abia mult mai tîrziu ai
în]eles c\ nu îl amuza ceva anume, avea figura
aceea din cauza unei paralizii faciale. În timp ce
deschidea u[a de la pivni]\, te întreba: «Al cui
e[ti, copile?» [i tu îi spuneai al cui e[ti. Pe urm\
îl urmai înfiorat: era acolo umezeal\, r\coare,
mirosea a praf. Pe stelaje late avea maistorul
în[irate sticlele cu sifon. Într-un col], mai în fund,
se afla instala]ia pentru sifon care î]i p\rea ca
rampa de lansare de la NASA: o roat\ mare din
font\, ni[te pistoane speciale [i buteliile cu
gaz, lunguie]e ca ni[te proiectile.“

C u aaceast\

pagin\ vvrem ss\

spunem uun ssingur llucru:

[i nnelitera]ii ccitesc,

trebuie cc\ ccitesc lliteratur\ nnou\, ddar nnu lle ccunoa[tem

p\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte oo ccarte pproasp\t

ap\rut\, vvom mmerge dde lla ccas\ lla ccas\, ddin sstrad\-nn

strad\, dde lla ffacultate lla ffacultate, dde lla mminister lla

minister, vvom cciti uun ffragment, vvom îînregistra

p\rerile aascult\torilor/cititorilor [[i vvi lle vvom

transpune aaici, îîn „„Populi bboxx”,

nefalsificat, aautentic 1100%.

Daniel Vighi, CCoommeettaa HHaallee-BBoopppp, Editura Polirom,
Colec]ia „Fiction Ltd“, 2007, pp. 77-79.






