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A fost o vreme cînd
cuv`ntul „grup” m\
îngrozea. Pentru c\
f\ceam parte dintr-o

asemenea adunare de oameni,
mi se p\rea un lucru firesc, de
la sine în]eles, [i nu pricepeam
de ce unul dintre noi f\cuse o
obsesie din chestiunea cu pricina,
care p\rea c\-l preocup\ pe
via]\ [i pe moarte. Creaturile
din jurul meu erau ni[te fiin]e
pe care le iubeam f\r\ efort [i
g\seam c\ e firesc s\ mergem
peste tot împreun\, s\ st\m
în vacan]e în acela[i cort uria[,
s\ ne ducem în cîrd la admitere,
s\ facem problemele la mate-
matic\ la gr\mad\. 

A fost un noroc uria[ [i un
fel de a dou\ natur\ tr\itul \sta
la turm\, o turm\ altminteri
ginga[\. Ca atare, am presupus
c\ \sta este un lucru care se
în]elege de la sine [i, cu ru[ine
spun, un lucru care mi se cuvine.
Povestea continu\ a[a-iat\\\,
anii au trecuuut, [iiii.... de atunci
[i pîn\ în zilele noastre lucrurile
mele s-au schimbat mai mult
sau mai pu]in, dar „atmosferiza-
rea” din jur nu pare a fi chiar
cea din capul meu. Binele î]i
creaz\ o obi[nuin]\ dubioas\,
a[a c\ m\ a[tept ca atunci cînd
deschid o u[\, s\ r\sar\ întreb\ri
mari [i mici, s\ vin\ imediat
cineva cu o bomboan\ în staniol,
s\ m\ interesez rapid cam ce
face mama, unchiul, m\tu[a, s\
mergem împreun\ la bal ori
la spital. Mi se pare natural s\ ne apuce un interes brusc pentru triste]ile al\turate, s\ împ\r]im aceea[i cafea, s\ plec\m la
bra] [i s\ st\m pe ciuci pe trotuar [i s\ botez\m copiii celuilalt. Din copil\rie [i pîn\ acum am împ\r]it fericiri nesperate,
înmormînt\rile p\rin]ilor, divor]urile, na[terile, plec\rile la gar\. Unele am\r\ciuni atîrn\ mai greu, dar a[a, la comun, au fost
ale noastre, nu ale mele.  

Întotdeauna mi-a fixat cineva privirea cînd era de jale, am rîs t\v\lindu-m\ ore întregi la telefon, iar prietenul prietenei
a devenit un fel de rud\ apropiat\. 

A[a a fost. 
La serviciu m\ uit neputincioas\ cum st\m de 14 ani al\turi, 10 ore pe zi. Aburul din mintea mea s-a împr\[tiat [i peste

cei de pe hol. Îi privesc sorbind gale[ cafeaua de la tonomat. Nu [tiu s\ spun cît am inventat eu, cît drag a fost [i este, dar
acum iau eu locul prietenului din copil\rie. Avea o boal\ s\ explice la nesfîr[it ce importan]i sîntem noi unii pentru al]ii, ce
multe [i minunate lucru[oare o s\ facem noi, [i asta pîn\ la astenie. Într-o noapte [tiu c\ m\ trezisem cu cuv`ntul „grupul”
în cap, m-am umplut de nervi [i am plonjat, extenuat\, în plapum\. 

Ieri vorbeam cu Lumini]a [i spunea ceva interesant - „Dac\ te iubesc a[a tare p\rin]ii, vei pretinde mereu s\ fii foarte iubit
[i mai tîrziu nimeni nu-]i va mai putea d\rui lucrul \sta”. 

A[a c\ v\zînd o oarecare dihonie pe ici, pe colo, îmi vine s\ fac gesturi necugetate de la Moldova, s\ scriu scrisorele
patetice despre esen]a vie]ii, despre, ah, omul, ah, omul. Doar c\ între timp mai cape]i un fel de sim] care î]i spune s\ taci,
o privire care se închide, un fel de trup care [tie s\ plece. A[a-zisul grup de la serviciu pare a fi o inven]ie. V\d c\ putem, de
fapt, trece foarte lini[ti]i unii pe lîng\ al]ii, ca la metrou. Fiecare cu lumea lui. Prietenul despre care vorbeam la început a
devenit ministru [i analist politic. Cred c\ locuie[te într-un televizor, pentru c\, altfel, de mult nu mai vorbim. Restul prietenilor
mei sînt împreun\ cot la cot în balamucul cotidian. Unii au murit. Al]ii sînt departe. Pîn\ la urm\, tot a r\mas ceva.

Alexandru Matei, Ultimele zzile ddin vvia]a lliteraturii, Editura Cartea Româneasc\, colec]ia „Noua
critic\ & istorie literar\“, Bucure[ti, 2008, 392 de pagini, 29.50 RON

T itlul c\r]ii poate fi citit în dou\ sensuri, iar eseurile care o compun justific\ ambele
lecturi. Într-o viziune optimist\, este vorba despre o încercare de panoramare
a literaturii recente (franceze, de[i în titlu nu este specificat acest lucru!),
intrat\ într-o v`rst\ „post-literar\“ ale c\rei date principale ar fi: globalizarea,

schimbarea suportului, practica editorial\ [i înlocuirea canonului cu topul. Totu[i, dou\
paradigme par a ordona c`t de c`t spa]iul literar francez al ultimelor dou\ decenii:
minimalismul autorilor publica]i la Editions Minuit [i literatura angajat\, incluz`nd naturalism,
autofic]iune, libertinaj [i trash. În cealalt\ viziune, pesimist\, literatura francez\ pare a-[i
tr\i ultimele zile, d`nd „semne prevestitoare ale unei depresii“. De aceea, mai important
dec`t ea devine ast\zi discursul francez despre literatur\, din perspectiv\ cultural\, în
leg\tur\ mai ales cu cultura anglo-saxon\, discurs „scanat” pornind de la c\r]ile unor
Antoine Compagnon, Jacques Rancière, William Marx, Vincent Descombes, Lionel Ruffel.
Scris într-un stil pe c`t de serios pe at`t de relaxat (pe alocuri chiar glume]), pigmentat [i
cu mici r\fuieli cu spa]iul cultural [i politic românesc, volumul lui Alexandru Matei merit\
citit [i de c\tre speciali[ti [i de c\tre mai pu]in ini]ia]i, francofili sau nu, dar oameni ai
ultimelor zile. (M.I.)

ssssccccrrrr iiiieeeeaaaaiiiicccciiii   ppppuuuunnnncccctttt  ccccoooommmm            
mihaela [chiopu

grupul

Acest num\r apare cu sprijinul
Administra]iei Fondului Cultural

Na]ional
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Silviu Gherman, Cele mmai ffrumoase ccreiere, Editura
Cartea Româneasc\, 2008, 176 p., 19 RON.

U n junkie pr\jit, o student\ de la Litere obsedat\
de literatur\ erotic\ [i de sex [i un fanatic religios,
adic\ trei loseri pierdu]i prin Bucure[ti, cu creierele
înecate în droguri, sex [i propagand\ religioas\ -

ace[tia sînt cei trei povestitori confuzi din romanul lui Silviu
Gherman care î[i dezv\luie via]a, traumele [i nesiguran]ele. Pove[tile
celor trei amintesc la modul parodic de debuturile controversate de
la „Ego.Proz\”, de personajele unor Chiva, Bucurenci, Baetica, Golea etc.
Îns\, pe m\sur\ ce cartea se aproprie de sfîr[it, impresia c\ personajele
se leap\d\ de obsesii [i încearc\ s\ evadeze într-un fel de normalitate e
din ce în ce mai puternic\. Pe coperta a patra, Silviu Gherman spune c\ a vrut
s\ scrie „un text ca un South PPark al literaturii române contemporane” [i în
mare i-a reu[it. Cele mmai ffrumoase ccreiere este scris\ cu ironie [i cu exager\ri, iar
personajele încearc\ s\-[i afi[eze în fiecare pagin\ penibilul în toat\ splendoarea
lui, uneori chiar înso]it de citate în francez\, exact cum îi st\ bine unei parodii. (G.D.)

derapaj

Rahan 
din Apuseni

ion 
manolescu

înd vine canicula, cel mai bine e s\ pleci pe munte. 
Prin 2000, eram prin Apuseni, cu-amicii Alex [i Radu. În

Bucure[ti, vara topea asfaltul [i min]ile scriitorilor, dar
nou\ nu ne p\sa. T\iasem jude]ul Alba în dou\ [i-acum ne

l\f\iam în r\coarea p\durilor, sprijini]i de rucsac. Un sat f\r\ [coal\
[i curent electric, dar cu dou\ cîrciumi. Nici Creang\ n-ar fi cerut mai
mult.

Ne termin\m tura, coborîm de pe stînci [i tragem la primul birt:
o poian\ c-un chio[c [i-o plac\ de lemn pe post de b\ncu]\. Alex
vine cu berile, Radu se las\ pe lemn, eu r\mîn în picioare. Ciocnim,
dar n-apuc\m s\ ducem sticlele la gur\. Din spatele chio[cului
iese un zdrahon, gen v\rul lui Rahan, dar mai p\ros [i cu-n roi de
musculi]e-n jurul capului. Într-o mîn\ are un pahar de rachiu,
în cealalt\ un ciomag. Se-apropie de noi, r\cnind cavernos:

- Rupeni ’29! Rupeni!
Ne consult\m din priviri. Enigma fonetic\ persist\. Brusc,

zdrahonul se potole[te [i-arat\ cu bîta spre placa de lemn:
- Aista-i locu’meu!
Instantaneu, Radu a [i luat pozi]ia de drep]i. 
- S\n\tate! deschid eu un canal de comunicare. 
- Ziua bun\! îl întîmpin\ [i Alex. Radu se retrage cu pa[i

mici, ca la fotbal, cînd pui zidul.
Rahan II nu r\spunde nimic. Se-ncrunt\, îl caut\ pe Radu

[i soarbe rachiul. Înghi]im [i noi din bere, cu ochii pe ciomag.
- Frumos îi grîu’ anu’ ista! morm\ie ciobanul, privindu-l fix

pe Radu.
- Adev\rat! zice Radu, repede [i f\r\ s\-l roage nimeni.
- Da’ s-a stricat t\t. Porumbu’-i mai frumos ca grîu’!
- {i asta-i adev\rat! adaug\ Radu.
Conversa]ia se-opre[te, din lips\ de chef sau de vocabular.

Ciobanul se-ntoarce la dughean\, înjur\ [i cere înc\ un rachiu.
Noi ne vedem de beri pîn\ ne plictisim. Pe sear\, mergem înapoi
la gazd\, care ne-a[teapt\ cu brînz\, ceap\ [i ciorb\ de fasole
fiart\-n tuci. Ciobanul e b\rba-su [i n-a f\cut r\u nim\nui,
niciodat\. Doar noaptea, cînd se-mbat\, mai bubuie cu ciomagu’
prin curte. Ultima oar\, a pisat cîinele acu’ o lun\. E-al treilea-n
ultimu’ an. De-atunci, n-au mai luat altul.

Cam asta-i povestea lui Rahan din Apuseni. Prin sat ni s-a
explicat c\ fusese miner în Valea Jiului [i c\ gazda îl luase de pe
drumuri ca s\ aib\ grij\ de vite. Mai multe v\ poate spune Radu.
Ave]i, îns\, grij\: e scriitor [i s-ar putea s\ v\ zic\ alt\ poveste.

IIoonn MMaannoolleessccuu are 40 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).

C

L a pagina 28 din revista pe care tocmai a]i deschis-o, Némethi Barna scrie un articol
documentat [i plin de tîlc despre cum a ap\rut faimoasa Penguin Books. Dincolo de am\nuntele
savuroase [i de mesajul textului (curajul, nonconformismul [i flerul unui editor se pot transforma
în succes), articolul se încheie deschizînd o problem\ foarte important\ a pie]ei de carte din

România momentului. A[ putea spune, riscînd s\ sune pompos, o problem\ a culturii române contemporane.
Problema traduc\torului. Deschide]i cîteva site-uri de edituri române[ti, mari, importante, a[ zice chiar de
succes financiar, c\ci nu cred c\ oamenii de acolo public\ doar de amorul artei. O s\ vede]i pe foarte
pu]ine dintre aceste site-uri prezenta]i traduc\torii. De[i, cum spune Némethi Barna, 80% din pia]a de
carte din România se compune din traduceri. Deci [i produc]iile editurilor respective. Deci [i cî[tigurile lor.
În fericitele cazuri în care numele traduc\torilor apare, nu ni se spune nimic mai mult. Un ins acolo, s\ zic\
mersi c\ i s-a pronun]at numele... Amintesc în treac\t c\ pe site-urile marilor edituri ale lumii civilizate numele
traduc\torului apare exact la acela[i nivel cu numele autorului c\r]ii respective, cele dou\ fiind separate de
o bar\ oblic\. Apoi, în articolele-teasing din ziarele române[ti, atunci cînd redac]iile respective se hot\r\sc
s\ foloseasc\ totu[i spa]iul destinat reclamelor la detergen]i [i în astfel de scopuri inutile, nu apare aproape
niciodat\ numele traduc\torului. Men]ionez doar ca exemplu, ca s\ nu se cread\ c\ vorbesc abstract, fragmentele
din jurnalul lui Che Guevara, la care [tiu, din întîmplare, cît au muncit doi prieteni ai mei. Mai mult, la minunatele
lans\ri de carte de la tîrguri - nu c\ ar avea vreun sens lans\rile triste la standurile [i mai triste ale unor mari
edituri române[ti, dar totu[i - traduc\torii cîteodat\ nici m\car nu sînt invita]i. Nu s\ vorbeasc\ despre munca
lor, s\ ne în]elegem, ci s\ asiste. Nu. Cînd am întrebat, din curiozitate, de ce se întîmpl\ a[a ceva, mi s-a r\spuns
c\ se prefer\ ca vorbitori personalit\]ile cunoscute, eventual de la televizor. Atît despre gloria traduc\torului,
care ar avea avantajul c\ e gratis. 

Despre felul în care sînt pl\ti]i traduc\torii s-ar putea vorbi mult [i bine. Vom încerca s\ o mai facem în
numere viitoare, consecven]i ideii cu care am pornit revista, dedicînd spa]ii generoase traduc\torilor români.
Ce pot s\ spun eu acum ar fi c\ mi-a trecut prin minte urm\toarea strategie: s\-mi înso]esc toate textele
pe care le scriu, în diverse publica]ii [i pe diverse teme, de urm\toarea banderol\: TRADUC|TORII
ROMÂNI CER S| FIE PL|TI}I CA ÎN ALBANIA. Acolo tariful pentru traduceri din limbi str\ine în limba albanez\
se pare c\ ar fi 5 euro/pagin\. Exist\ legi create la presiunea uniunilor de scriitori [i traduc\tori din ]\rile
respective. E o m\sur\ de protec]ie minimal\ pentru culturile care tr\iesc din importuri. La noi, tariful pentru
traduceri e în jur de 2,50 euro/ pagin\. Dac\ se emit preten]ii, ni se r\spunde c\ cu atît traduc [i marii
traduc\tori, premia]i, oameni venerabili. Iar dac\ nu vrem, sigur vin tineri, studen]i, care traduc [i cu
1,87 euro. Situa]ia nu s-ar putea schimba decît prin unirea traduc\torilor într-o breasl\ eficient\. Dar
editorii pot sta lini[ti]i, românii se unesc greu. C\ci pe cine s\ punem, nu, pre[edintele traduc\torilor?
Pîn\ s\ ne l\murim în acest sens, ne uit\m cu jind la fra]ii albanezi. 

În ceea ce m\ prive[te, de[i a[ vrea s\ mai fac [i alte lucruri în via]\, traducerea de c\r]i mi se pare
una dintre cele mai frumoase meserii la care mi-a dat acces Facultatea de Litere. Stau lini[tit\ la
gîndul c\ dac\ o s\ dau faliment în toate celelalte îndeletniciri, o s\ pot oricînd s\ traduc o carte
(sper ca [i dup\ acest articol!). Dar aten]ie, dac\ n-a]i tradus pîn\ acum nici una, s\ nu crede]i c\ e
treab\ u[oar\. Cunoa[terea limbii respective e o condi]ie minim\, dar departe de a fi suficient\.

Traducînd cele dou\ c\r]i de pîn\ acum [i func]ionînd în lumea c\r]ii, am întîlnit [i editori de
toat\ isprava, intelectuali [i oameni de mare calitate. Dar nimeni nu-]i ofer\ mai mul]i bani din

prietenie, iar editurile sînt un business. E nevoie de atitudine [i de reglement\ri. {i de pu]in curaj.
{i propun s\ `ncepem modest, dorindu-ne nu cei peste 20 de euro/pagin\ din UE, ci cei 5

euro/pagin\ din Albania!

lumini]a 
marcu

ed
itoria

l
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Ana CChiri]oiu: Cum v\ explica]i succesul interna]ional al
romanului Coppilul-uumbr\? Nu crede]i c\, în ciuda preocup\rii
dumneavoastr\ estetice evidente în scrierea acestei c\r]i,
datora]i o parte din succesul recept\rii acelui interes al
oamenilor pentru via]a privat\ a altora pe care mai demult
l-a]i criticat? 

P.F.Thomése.: Cred c\ succesul te ia mereu prin surprindere,
pentru c\ atunci cînd scrii nu te gînde[ti la lumea din afara
c\r]ii, iar o carte nu poate avea succes dac\ nu aduce [i o
surpriz\, îns\ asta e cu totul altceva decît scrisul în sine.
Dup\ ce încheie o carte, scriitorul e cea mai u[oar\ fiin]\
din lume. Iar eu sînt foarte curios ce se întîmpl\ cu c\r]ile
mele, ce g\sesc în ele cititorii, ce a[teapt\ de la ele. Îmi pot
imagina c\ pe oameni îi intereseaz\ [i soarta mea personal\,
pentru c\ ce s-a întîmplat aici nu se întîmpl\ oricui, iar
oamenii sînt întotdeauna curio[i. 

A.C.: V\ deranjeaz\ genul acesta reac]ie? 

P.F.T.: Nu, pentru c\ a[ fi avut parte de el [i f\r\ s\ fi scris
cartea. Noi am pierdut un copil, iar cînd pierzi un copil,
oamenii sînt curio[i s\ vad\ cum reu[e[ti s\-]i continui
via]a, s\ supravie]uie[ti. M-am obi[nuit cu reac]ia aceasta.
Într-un fel, am scris cartea ca s\ scap de asemenea întreb\ri
[i s\ scap de a mai da explica]ii. Dar m\ gîndesc tot timpul
c\ cititorii nu vor fi mul]umi]i doar citind cartea. M\ gîndesc
mereu c\ dac\ nu e vorba despre durerea propriu-zis\,
atunci e vorba despre absen]a a ceva sau a cuiva drag. 

A.C.: Dar a]i reu[it s\ formula]i aceast\ absen]\ într-un
mod destul de metaforic; unii critici au spus chiar c\ e prea
abstract\ pentru ca oamenii s\ empatizeze cu subiectul.
A]i inten]ionat de la bun început s\ o scrie]i în acest mod
„abstract” sau metaforic sau a fost singurul mod posibil [i
adecvat de a exprima sentimentele unui p\rinte care î[i
pierde copilul nou-n\scut sau mai degrab\ a fost la mijloc
o ra]iune care avea de-a face cu stilul [i cu crearea unui
sentiment de surpriz\ în cititor? 

P.F.T.: Eu nu cred c\ e prea „abstract\”. Cred c\ multora
le-a venit s\ plîng\ cînd au citit-o, inclusiv mie [i so]iei
mele. Nu spun c\ plînsul ar fi un semn c\ o carte e bun\,
fiindc\ se poate plînge din aproape orice, deci asta nu
înseamn\ c\ romanul e bun, dar în aceast\ cronic\ despre
care vorbi]i s-a petrecut fenomenul c\, atunci cînd ai succes,
oamenii încep s\-]i revizuiasc\ succesul, nu cartea. {i

mai cred c\ „abstract” nu e cuvîntul potrivit pentru a descrie
Copilul-uumbr\.

A.C.: În carte folosi]i limbajul ca pe o metafor\ a pierderii.
C\utarea cuvintelor e precum c\utarea amintirilor. 

P.F.T.: Atunci cînd cau]i ce s\ spui, nu mai po]i spune, nu
faci decît s\ cau]i cuvintele, dar nu le mai g\se[ti. Iar c\utarea
e o tem\ destul de tradi]ional\ în literatur\: unii îl caut\
pe Dumnezeu, al]ii î[i caut\ iubirea pierdut\, iar al]ii caut\
persoane decedate. 

A.C.: Deci cumva subiectul devine personal.

P.F.T.: Dar scrisul însu[i e ceva personal. Eu cred c\ scrii
singur în camera ta, nu vrei s\ mai stea [i al]ii pe lîng\ tine,
vrei s\ fii singur, deci, într-un fel, scrisul e cel mai personal
lucru pe care îl po]i face. 

A.C.: Ar\ta]i cuiva manuscrisul înainte de a-l trimite la tipar? 

P.F.T.: În cazul acesta so]ia mea a citit toate fragmentele,
iar la sfîr[it mi-a spus c\ le-a citit ca pe o scrisoare pe care
i-a[ fi scris-o ei. 

A.C.: I-a]i [i dedicat cartea so]iei dv.

P.F.T.: A fost [i acesta un mod de comunicare. 

A.C.: Am citit pe un site 1 în care v\ face]i cîteva biografii
alternative c\ lega]i Coppilul-uumbr\ de filme precum
L’avventura lui Antonioni, The SSecond CCircle sau Sous lle
sable. Ce au în comun aceste filme cu romanul?

P.F.T.: Întotdeauna cînd scriu am în cap imagini. M\ gîndesc
la muzic\ [i ascult muzic\ în timp ce scriu [i m\ gîndesc
[i la imagini, pentru c\ altfel scrisul ar deveni, poate,
„abstract”. Cred c\ filmele [i muzica sînt mai concrete [i
mai conectate cu sim]urile, cu v\zul [i cu auzul. Bineîn]eles
c\ m-am gîndit la filmele acestea, pentru c\ în The SSecond
Circle e vorba despre o absen]\ - este povestea unui b\rbat
care se întoarce în casa tat\lui lui, care murise, [i pe tot
parcursul filmului te afli împreun\ cu acest om într-o
înc\pere, dar într-un fel înc\perea e goal\. Mi-a pl\cut
dintotdeauna acest film, pentru c\ e o medita]ie despre
absen]\. 

A.C.: Am în]eles din descrierile romanelor dumneavoastr\
c\ temele [i stilul vi se schimb\ foarte mult de la un roman
la altul - de la Het zzesde bbedrijff (The SSixth AAct) - roman

istoric - pîn\ la Coppilul-uumbr\, Izzak [i, apoi, Vladivostock!,
în care este vorba despre via]a contemporan\ agitat\.
Crede]i c\ e important ca un scriitor s\ fie versatil [i s\-[i
surprind\ cititorii cu fiecare carte sau e mai greu - ori doar
mai plictisitor - s\ fii consecvent cu tine însu]i tot
timpul? 

P.F.T.: Mie îmi este imposibil, nu e nici o op]iune, e ceva ce
se întîmpl\ cu scrisul meu. Mi se pare o minciun\ s\ crezi
c\ e[ti acela[i om pe parcursul timpului, fiindc\ de fapt
te schimbi, [i scrisul t\u se schimb\ [i el.  Cînd am
început s\ scriu, voiam s\ scriu ca mai mul]i scriitori deodat\
- momentul acela cînd nu e[ti înc\ un scriitor recunoscut,
cînd nu e[ti circumscris, clasificat, etichetat, cînd înc\ totul
e posibil [i ai dreptul s\ alegi. Mi s-a întîmplat [i mai
tîrziu s\ trec de la pove[ti amuzante la unele emo]ionante
sau la altele filozofice. 

A.C.: Nu to]i scriitorii pot s\ fac\ treceri de felul acesta.
În]eleg c\ ultimul roman, Vladivostok!, este un roman
preocupat de ni[te probleme sociale imediate. 

P.F.T.: E [i foarte argotic. E scris în limbaj oral. 

A.C.: Cum a ap\rut acest roman, dup\ Coppilul-uumbr\?

P.F.T.: Într-un fel, e chiar o contrapondere a acestuia, fiindc\
în Copilul-uumbr\ e vorba despre semnele limbajului, despre
o medita]ie, despre a fi singur, iar în Vladivostok! nimeni
nu e singur niciodat\, e ca [i cum te-ai afla mereu într-o
camer\ unde e pornit [i televizorul, [i telefoanele sun\
întruna. E o lume zgomotoas\. {i mai este vorba în el [i
despre tr\darea a tot ce e adev\rat, pentru c\ în lumea
noastr\ oamenii folosesc limbajul [i ca s\ mint\ sau ca
s\-]i vînd\ lucruri de care nu ai nevoie. 

A.C.: Izzak este [i el o contrapondere a romanului Coppilul-
umbr\?

P.F.T.: E un fel de continuare, pentru c\ dup\ ce am terminat
de scris Copilul-uumbr\ înc\ îmi doream copii, iar atunci
am avut cel de-al doilea copil, un b\iat, iar eu eram cu totul
prins de lumea aceasta a creaturilor m\runte. {i mi-am
dorit dintotdeauna s\ scriu o carte din punctul de
vedere al unui copil, iar aici este un copil care tr\ie[te în
Indonezia - socrul meu este indonezian, iar so]ia mea e pe
jum\tate indonezianc\ - [i mi-a pl\cut mereu s\ intru în
lumea aceea a lui, care mie îmi este necunoscut\. A[a c\

P.F. Thomése,
Copilul-uummbrr\,
traducere din
neerlandez\ [i
postfa]\ de Andrei
Anastasescu, Editura
Humanitas, colec]ia
„Memorii/Jurnale“,
2008

P.F. TThomése, 50 de ani, prozator olandez, a
debutat în 1991 cu volumul de povestiri
Zuidland (}inutul ddin ssud), pentru care a
primit premiul AKO. Înainte de succesul
interna]ional ob]inut cu poemul în proz\
Copilul-uumbr\, tradus în acest an în limba
român\, a mai publicat dou\ romane:
Heldenjaren (Anii eeroici) [i Het zzesde bbedrijf
(Al [[aselea aact) [i un alt volum de povestiri,
Haagse lliefde && DDe vvieze eengel (Iubire lla
Haga && ÎÎngerul mmizerabil). În 2007 a publicat
Vladiwostok!, un roman satiric despre via]a
din pres\, iar anul acesta i-a ap\rut un alt
volum de fragmente autobiografice, Ner-
gensman. AAutobiografieën (Omul dde nnic\ieri.
Autobiografii).

P.F. Thomése:
„„EE ffooaarrttee mm\\gguulliittoorr ppeennttrruu uunn ssccrriiiittoorr ss\\ ccoonntteezzee îînn vviiaa]]aa aallttccuuiivvaa““
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am scris o poveste despre un b\iat în jungla din Java, în
anii ’40. 

A.C.: E un  fantasy sau un roman realist?

P.F.T.: Ac]iunea e plasat\ într-un context istoric, în timpul
celui de-al doilea r\zboi mondial, cînd Indonezia era colonie
olandez\, iar pe vremea aceea socrul meu încerca s\ scape
de-acolo, îns\ tat\l lui a fost prins de armata japonez\,
iar el a r\mas de unul singur [i i se pare cumva normal s\
fii singur de la vîrste mici. Îns\ pentru mine romanul a
fost o n\scocire, am scris totul ca pe un fel de poveste. 

A.C.: A citit [i socrul dumneavoastr\ romanul? 

P.F.T.: Da, [i, ca to]i imigran]ii sau ca to]i oamenii care încep
o via]\ nou\, el prive[te înainte, refuz\ s\ priveasc\ în urm\,
fiindc\ s-ar înc\rca de nostalgie dac\ ar privi în urm\, dar
probabil el a crezut c\ am descris în carte tinere]ea lui [i a
fost foarte mîndru de asta, numai c\ eu de fapt am inventat
totul.

A.C.: Sînte]i un scriitor care a atins un nivel de succes atît
în receptarea critic\, cît [i în ceea ce prive[te vînz\rile [i
traducerile în limbi str\ine. Ce crede]i c\ face posibile aceste
tipuri - uneori prea distincte - de succes? 

P.F.T.: Am început cu succesul critic, mai mult decît cel de
public, a[a c\ la început eram un fel de scriitor citit de al]i
scriitori, îns\ acum nu m\ mai preocup\ asta, fiindc\ încerc
mereu s\ trec peste lucruri cum ar fi succesul atunci cînd
scriu - cînd scrii, trebuie s\ te gînde[ti la cartea pe care o
scrii, nu la audien]\. Plus c\ sînt foarte timid din fire, iar
dac\ mi-a[ imagina c\ oamenii a[teapt\ o carte de la mine,
a[ fi paralizat. 

A.C.: Dar cînd scrie]i o carte, v\ plasa]i automat în imaginea
pe care v-a]i creat-o prin c\r]ile anterioare. Nu v\ vine în
minte [i gîndul c\, fiind deja cunoscut, e posibil ca urm\toarea
carte s\ fie bine primit\ de critic\ din start? 

P.F.T.: Cînd scrii o carte, [i mai ales cînd editorul t\u chiar
o transform\ într-o carte adev\rat\, visezi întotdeauna la
un public imens, care o va citi de zece ori, dar te gînde[ti
[i la un cititor cum e[ti tu însu]i, iar mie îmi place mereu
s\ fiu surprins, s\ scriu o carte la care nu m-a[ a[tepta.
Dar poate c\ fac exact opusul - îmi stric imaginea public\
de fiecare dat\ cînd scot ceva nou. 

A.C.: Cred c\ e foarte  refreshing s\ scrii diferit de la o
carte la alta. 

P.F.T.: Imaginea unui scriitor e diferit\ de aceea a unui actor
de film sau a unui fotbalist; imaginea acestora are de-a face
cu freza pe care [i-o fac sau cu hainele pe care le poart\,
dar pentru un scriitor e vorba despre o imagine interioar\,
pentru c\ cititorul e singur cu cartea mea, deci e o rela]ie
foarte intim\. Imaginea mea e f\cut\, cred, din cuvinte, din
felul în care scriu, din felul în care gîndesc - din asta se
compune imaginea unui scriitor în ochii publicului. Eu
însumi sînt cititor [i iubesc anumi]i scriitori pentru vocea
lor, nu pentru cum arat\. De fapt, cînd un scriitor arat\ prea
bine, m\ gîndesc mereu c\ poate are ceva mai bun de f\cut
decît s\ stea singur într-o camer\ [i s\ scrie. 

A.C.: Ce v\ încînt\ cel mai mult în termeni de feedback -
vînz\rile mari, premiile literare, aprecierea criticilor sau
reac]iile oamenilor? Care dintre acestea v\ fac cel mai
mul]umit de ceea ce scrie]i? 

P.F.T.: Cel mai mult m\ încînt\ reac]iile oamenilor, e foarte
m\gulitor pentru un scriitor s\ conteze în via]a altcuiva. În
cazul c\r]ii Copilul-uumbr\, cele mai importante lucruri
pentru mine erau scrisorile de la oameni care suferiser\
[i ei pierderi mari [i care mi-au scris: „datorit\ dumneavoastr\
pot comunica din nou cu so]ul meu” - lucruri care sînt mult
prea personale pentru a le discuta, dar pe care în secret
le iubesc. Iar în general cel mai important lucru e s\ fii l\udat
de scriitorii pe care îi iube[ti. 

A.C.: {i care sînt scriitorii pe care îi iubi]i? 

P.F.T.: Unul dintre ei este Jean-Philippe Toussaint - i-am
citit cartea, La ssalle dde bbain, în anii ’80, dup\ care ne-am
întîlnit pe o scen\, la o lectur\. Am f\cut cuno[tin]\, iar el
mi-a spus c\ îmi citise cartea. A fost un compliment uria[

pentru mine. Cred c\ e important pentru scriitori s\ fie
aprecia]i de confra]i pentru c\ ace[tia cunosc [i ei greut\]ile
scrisului, iar aprecierea acestora este în cuno[tin]\ de cauz\. 

A.C.: Face]i parte dintr-un grup sau dintr-un curent în
literatura olandez\? 

P.F.T.: Nu tocmai. În fiecare literatur\ exist\ scriitori care
sînt reali[ti [i scriitori care se folosesc mai degrab\ de
imagina]ie, iar eu a[ spune c\ fac parte din al doilea grup.
Eu cred c\ prea mult realism e o prostie, dar nu a[
formula aceast\ împ\r]ire în termeni de grupuri. Cred c\
grupurile [i lucrurile de felul acesta ]in de trecut, în ziua de
azi ele nu mai exist\ ca atare; cînd m\ gîndesc la grupuri
literare, îmi vin în minte romanticii... 

A.C.: Eu m\ gîndeam la grupuri precum CoBrA, de pild\.

P.F.T.: Da, CoBrA, sau Gruppe 47, din care f\cea parte [i
Günter Grass, dar în ziua de azi orice scriitor poate s\ recurg\
la mass-media [i poate avea acces nemediat la public, pe
cînd pe vremea mi[c\rii CoBrA, în anii ’50, publicul ar\ta

altfel, iar mass-media nu func]iona ca acum, de aceea scriitorii
sau arti[tii trebuiau s\ fie uni]i. Acela[i lucru se întîmpla
[i în secolul XIX. 

A.C.: Adic\ acum în literatura olandez\ nu exist\ anumite
grup\ri care s\ se declare ca atare? 

P.F.T.: Care s\ se declare, nu. Sigur c\ po]i avea prieteni [i
c\ exist\ mode - cum a fost moda romanului istoric,
drept pentru care am scris [i eu unul. Dar acestea sînt mai
degrab\ mode inventate de pres\. 

A.C.: Prin grupuri în]eleg aici [i oameni care se adun\ f\r\
s\ fie neap\rat fanii acelora[i teme sau procedee literare. 

P.F.T.: Care, adic\, beau împreun\ [i pierd vremea. Da, pe
vremuri frecventam [i eu o cafenea din Amsterdam unde
mergeau scriitorii, în fiecare zi, dar asta e mai degrab\ o
driking society decît o societate literar\. 

A.C.: Ie[i]i cu al]i scriitori? Ave]i prieteni printre scriitori? 

P.F.T.: Da, desigur. Cred c\ prietenia are de-a face cu a te
situa în cadrul aceluia[i protocol. 

A.C.: Într-o biografie a]i declarat c\ meseria dumneavoastr\
este aceea de scriitor. Crede]i c\ a fi scriitor e o meserie?
Pute]i, de pild\, s\ tr\i]i din scris? 

P.F.T.: Da, pot. În Olanda e foarte u[or, fiindc\ avem un
sistem prin care, chiar dac\ nu ]i se vînd foarte bine c\r]ile,
prime[ti bani de la guvern, ca un fel de burs\. Eu acum
tr\iesc din vînzarea c\r]ilor mele, dar înainte de Copilul-
umbr\ nu puteam face asta. De vreme ce pot tr\i din vînzarea
c\r]ilor, scriu chiar mai mult decît înainte. Cînd prime[ti
bani pentru ceea ce faci e mult mai motivant s\ scrii. La
început îmi pierdeam timpul [i energia scriind articole
pentru ziare, despre c\r]i sau filme. {i nu îmi displ\cea, dar
uneori scrisul la ziar interfera cu scrisul unui roman, pentru
c\ e vorba despre un alt fel de deadline. 

A.C.: Acum mai scrie]i pentru ziare? 

P.F.T.: Rareori. Doar cînd sînt invitat sau cînd simt nevoia
s\ scriu despre un subiect care m\ intereseaz\; ultima dat\
am scris despre filmul despre Bob Dylan, I’m NNot TThere,
în care Dylan este jucat de [ase actori.

A.C.: Nu a jucat cumva [i Johnny Depp în filmul \sta?

P.F.T.: Nu, dar ar fi putut s\ joace. Era genul de film în
care ar fi putut s\ joace Johnny Depp. E un film amuzant
[i ciudat, iar Dylan a fost un erou al vie]ii mele, a[a c\ mi-a
f\cut pl\cere s\ scriu despre acest film, mai ales c\ ideea
cu cele [ase personaje coincidea cu un proiect de-al meu. 

A.C.: Ce proiect?

P.F.T.: Scriam o carte numit\ Nergensman (Omul dde nnic\ieri),
cu autobiografii la plural, iar titlul vine de la un cîntec de-al
Beatles-ilor, iar în cartea aceasta am scris tot soiul de
autobiografii - unele reale, altele inventate, create din
amintiri pe care nu le am. E o carte amuzant\. A fost publicat\
anul acesta în Olanda. 

A.C.: Deci acum sînte]i în pauz\.

P.F.T.: Nu, nu, scriu altceva. 

A.C.: O ultim\ întrebare: crede]i c\ cititorii de azi î[i
doresc pur [i simplu pove[ti, sau sînt mai degrab\ aten]i
la estetic\ [i la un stil frumos, construit? 

P.F.T.: A[ spune c\ nu po]i c\uta doar cuvinte, cau]i [i
în]elesurile din spatele acestor cuvinte, iar în]elesurile pot
face parte din poveste sau din felul în care tu ca autor
folose[ti cuvintele. În poezie, de exemplu, folose[ti cuvintele
într-un anumit fel. Sînt atîtea cli[ee în lumea asta, încît
pentru mine e foarte important s\ folosesc cuvintele într-un
mod nou, ca s\ evit cli[eele. Acestea te fac s\ nu mai sim]i
nimic în timp ce cite[ti, pentru c\ lucrurile citite î]i sînt deja
cunoscute. {i sînt destule c\r]i pe care, cînd începi s\ le
cite[ti, ]i se pare c\ le [tii deja, pentru c\ nu aduc nimic nou.
Din acest motiv eu încerc s\ folosesc cuvinte frumoase,
pentru a cî[tiga aten]ia cititorului, pentru a-i transmite c\
cite[te ceva nou, ceva ce nu seam\n\ cu nimic altceva
citit înainte. E mai greu de f\cut asta în proz\, dar în
proz\ ai mereu nevoie de o poveste, pentru c\ în procesul
lecturii curiozitatea este un factor important. Majoritatea
cititorilor continu\ s\ citeasc\ o carte fiindc\ sînt curio[i
ce se întîmpl\ mai departe. 

A.C.: Atunci se poate spune c\ povestea este o nevoie a
textului, sau c\ stilul e ceva de care are nevoie povestea ca
s\ atrag\ cititorii? 

P.F.T.: Nu cred c\ pove[tile sînt scopul scrisului, scopul îl
reprezint\ un soi de experien]\ pe care o cî[tigi citind,
povestea nu e atît de important\; eu, cel pu]in, cînd
citesc ceva, uit mereu detaliile pove[tii, dar îmi amintesc
atmosfera [i un fel de experien]\ pe care o port apoi cu
mine, [i care are de-a face cu felul în care scriitorul folose[te
cuvintele. Dar a alege între poveste [i stil e ca [i cum m-a]i
întreba dac\ prefer s\ fiu orb sau surd.

Traducere din limba englez\ 
de Ana Chiri]oiu

1 http://www.uitgeverijcontact.nl/thomese/
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Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro

A
m ppornit sspre îîntîlnirea ccu PP.F. TThomése
[tiind cc\ nnu vvom vvorbi ddespre ddetaliile
concrete aale cc\r]ii ssale, ppe ccare oo ccitisem
în uurm\ ccu ccîteva ss\pt\mîni, Copilul-

umbr\. NNu ccred cc\ aar ffi ffost pprea mmulte dde sspus îîn
acest ssens. IIar ddespre aautor nnu aapucasem ss\-mmi
fac oo iimpresie „„omeneasc\” îîn uurma ccelor ccitite;
Copilul-umbr\ e îîn aasemenea mm\sur\ oo sscriere
literar\, ffiltrat\ eestetic, îîncît oorice ddetaliu
biografic ddespre aautor îî]i rr\mîne sstr\in.
M\rturisesc cc\ nnu [[tiam dde uunde aar pputea pporni
discu]ia, ddar mmi-aam ccalculat, ppreventiv, îîn ccap,
cîteva ssolu]ii dde rrezerv\. IInutile. LL-aam gg\sit ppe
autor aa[ezat cconfortabil ppe oo ccanapea; ppe mmasa
din ffa]a llui eera uun eexemplar ddin Fear and
Loathing in Las Vegas, ddespre ccare nnu ppot ddecît ss\
presupun cc\ îîl aajuta ppe TThomése ss\-[[i oomoare
timpul îînainte dde ssosirea jjurnali[tilor ccare uurmau
s\-ll iia lla îîntreb\ri, ssau ppoate ss\-[[i ffac\ ccuraj îîn
fa]a aavalan[ei dde îîntreb\ri [[i ccuriozit\]i. EE pposibil
ca aacest ddin uurm\ ccaz ss\ ffi ffunc]ionat, bba cchiar ss\
m\ ffi mmolipsit [[i ppe mmine, ffiindc\, ppe pparcursul
discu]iei, aam rreu[it ss\ iizbucnim aamîndoi îîn rrîs dde
cîteva oori. TThomése ppare uun aautor ddestul dde
conservator, iiar iideile ssale, cchiar [[i sspuse pprintre
glume [[i zzîmbete, aau uun vvag aaer „„reac]ionar”, ddar
nimic bb\trînicios, aacrit ssau rresentimentar;
dimpotriv\, aam ddescoperit ccu uu[urin]\ uun sscriitor
delicat, aamuzant, [[i ccu uun oorgoliu bbine ccînt\rit.
Am îîn]eles ffoarte rrepede cc\ ddiscu]ia nnoastr\ nnu
va ffi îîngreunat\ dde ssubiectul cconcret aal cc\r]ii, cci vva
fi oo cconversa]ie ddespre lliteratur\, ffilme, cc\r]i,
scris. CCred cc\ eera ssingurul mmod dde aa ddiscuta ccare
s\ îîi ffac\, îîntr-aadev\r, ddreptate cc\r]ii. ((A.C.)

Coperta edi]iei
olandeze

Autofic]iune 
ca la carte
Ana Chiri]oiu

Copilul-uumbr\, de P.F. Thomése, poate trece drept
una dintre acele c\r]i-eveniment care trec dincolo
de delimit\rile - devenite, în lumina acestor c\r]i,
frivole - dintre realitate [i fic]iune, pentru c\ vorbe[te
despre lucruri care ar putea apar]ine foarte bine [i
uneia, [i alteia, f\r\ s\ mai conteze prea mult. Sînt
lucruri ultime, imposibil de roman]at, care î]i pot
inhiba o vreme sentimentul c\ te afli în fa]a unei c\r]i
[i c\ ea trebuie receptat\ cu mijloace specifice c\r]ilor,
nu [tirilor macabre. Tocmai în asta ar consta pierderea

unui cititor care ar deschide Copilul-uumbr\ (sau
Portretul llui MM) în c\utarea detaliului frisonant.
Hot\rîrea de a transforma un accident biografic într-
o carte aduce cu sine, în cazul unui scriitor adev\rat,
determinarea de a face din aceast\ carte un produs
estetic, nu o relatare lacrimogen\, duioas\ sau patetic\.
Voin]a de a lucra cu frazele pîn\ î[i pierd orice reziduu
de sentimentalism facil [i pîn\ devin literare, nu doar
confesive sau exhibi]ioniste, trebuie solicitat\ oric\rui
autofic]ionar, indiferent de subiectul s\u. {i ea e cu
atît mai mult de admirat atunci cînd subiectul e unul
care î]i las\ atît de pu]in spa]iu de manevr\: moartea
propriului copil nou-n\scut. Nu [tiu de cîte ori [i-a
rescris Thomése cartea pîn\ s\ fac\ din ea un poem
atît de articulat al pierderii [i al absen]ei; dac\ o
ve]i deschide, ve]i g\si în ea literatur\, nu dram\, [i
cu atît mai pu]in senza]ionalism. Nu [tiu nici din ce
impuls s-a apucat autorul s\ o scrie - poate c\

ini]ial a fost o motiva]ie terapeutic\, poate c\ a fost
un jurnal care abia apoi, dup\ multe rescrieri, a devenit
o carte publicabil\. Habar n-am din ce impuls o vor
deschide cititorii (precis nu datorit\ copertei, pe care
o g\sesc extrem de inexpresiv\), dar a[ putea s\
recomand Copilul-uumbr\ doar celor care vor s\ citeasc\
o carte foarte bine scris\, aproape ca un manual de
a face [i de a citi autofic]iune, [i în nici un caz celor
curio[i de felul în care [i-a relatat autorul drama
pierderii copilului nou-n\scut. Este foarte cert c\
Thomése nu e un exhibi]ionist, nici m\car în sensul
cel mai bun al cuvîntului, ba dimpotriv\, pare a fi unul
dintre autorii ata[a]i de o no]iune mai degrab\
modernist\ de literatur\, care nu e dispus s\ fac\ nici
o concesie în dauna esteticului; chiar dac\ se poate
s\ nu c\dem de acord asupra principiilor, e foarte
clar c\ rezultatul este o carte care te poate urm\ri,
destul\ vreme, întocmai ca o umbr\.



Ana CChiri]oiu: Spuneai într-un interviu acordat unei reviste
britanice c\ ai vrut, cu aceast\ carte, s\ umpli un gol în
literatura rus\ - faptul c\ nu se scria despre tineri. }i-ai
propus ca acest roman s\ fie un fel de manifest?

Irina DDenejkina: Nu m-am gîndit s\ declar ceva scriind
aceste povestiri. Mama mea, în tinere]e, prin anii ’60,
colec]iona t\ieturi din revista Tinere]e, unde se publicau
povestiri pe aceast\ tem\. Le-am citit de cîteva ori [i mi-am
dat seama c\ a[ fi vrut s\ citesc mai multe, dar n-am mai
g\sit nimic asem\n\tor cu ele [i a trebuit s\ scriu eu. M-am
gîndit a[adar, pur [i simplu, la cititori, la ce ar vrea ei s\
citeasc\, dar nu în sensul de a face o declara]ie.

A.C.: În aceast\ carte mizezi mai mult pe autenticitate
sau pe  entertainment? 

I.D.: Pe autenticitate. Partea de entertainment este asigurat\
în literatur\ de tot felul de c\r]i de buzunar. Iar aceast\
carte a[ fi vrut s\ fie ceva mai profund, în sensul c\ a[ vrea
ca fiecare cititor s\ se reg\seasc\ în ce am scris, poate chiar
s\-[i rezolve unele probleme citind. 

Gruia DDragomir: Cî]iva recenzen]i ai c\r]ii au subliniat c\
mottoul genera]iei despre care scrii pare s\ fie „nimeni nu
datoreaz\ nimic nim\nui”. Cum explici asta?

I.D.: Acest motto a devenit foarte popular în ultima vreme
[i se folose[te atît cu o ]int\ precis\, cît [i f\r\ ]int\. De
exemplu, ideea c\ nimeni nu datoreaz\ nimic nim\nui
se poate referi [i la faptul c\ nimeni nu e dator s\ dea locul
unui b\trîn în autobuz. Eu îns\ am avut în vedere
aceast\ fraz\ într-un sens legat de sentimente. M\ refer
mai mult la dragoste, iar aici sentimentul cap\t\ valoare.
Sigur, eu n-am avut în vedere prin aceast\ idee faptul c\
nu trebuie s\ aju]i pe cineva, pentru c\ literatura sovietic\
chiar f\cea o propagand\ privind ajutorul pentru
b\trîni, femei îns\rcinate, copii sau invalizi. Acest lucru
chiar lipse[te unor persoane în ziua de azi.

G.D.: Cum te plasezi, tu [i genera]ia ta, fa]\ de trecutul
comunist?

I.D.: Îl privim de departe. Bunica mea spune în continuare
c\ în timpul comunismului se g\seau de toate [i era
bine. Sigur c\ în tinere]e e bine oriunde. De[i, avînd în
vedere c\ tinere]ea ei avea loc în timpul r\zboiului, nu cred
c\ era chiar minunat. Întotdeauna au fost oameni boga]i
[i oameni s\raci, eu în]eleg aceast\ nostalgie a comunismului,
îns\ sigur c\ nu o împ\rt\[esc, nu o adopt. 

A.C.: Dar exist\ [i un curent printre tinerii de vîrsta ta de
condamna comunismul?

I.D.: Nu, a[a ceva nu exist\, dar exist\ tineri care sus]in
comunismul, am un bun prieten care îmi este [i coleg [i
care e membru al unui partid comunist [i sus]ine intens
ideile lor. {i îl iube[te pe Maiakovski.

G. DD.: Ce sugereaz\ titlul c\r]ii în rus\, Dai mmne! (D\-mmi)?
Ce cere?

I.D.: Este un vers dintr-un cîntec al prietenului meu, care
este în aceast\ carte [i pe care îl cheam\ Leapa. Cartea
se nume[te astfel deoarece a[a se nume[te una dintre
povestiri, pentru c\ e ca [i cum a[ alerga dup\ acest Leapa
[i i-a[ cere dragostea. Dar este un cîntec foarte potrivit.

A.C.: Dar subtitlul edi]iei anglo-saxone a c\r]ii, Songs ffor
Lovers, se potrive[te cu cartea sau e ironic?

I.D.: Da, se potrive[te, este denumirea unei alte povestiri
[i este titlul unei melodii. 

A.C.: Titlul românesc te mul]ume[te?

I.D.: A[a au numit [i francezii cartea, pentru c\ au spus c\
titlul original, D\-mmi, nu sun\ bine în francez\. Nu [tiu cum
sun\ în limba român\, dar sigur c\ [i acesta, Votca-CCola,
e un titlu care atrage aten]ia. De[i eu nu am foarte mult\
votc\ acolo, e mai mult\ bere, iar o alt\ explica]ie a titlului
ar fi c\ votca-cola e un fel de amestec între cultura rus\
[i cea european\. 

G.D.: Cum se face c\ ai publicat aceste proze mai întîi pe
net?

I.D.: Pentru c\ nu credeam c\ la o vîrst\ atît de mic\ a[ fi
putut s\ public o carte. Am scris aceste povestiri pentru
mine [i poate pentru cîteva prietene, apoi am vrut s\
aflu [i p\rerea altor persoane, de care nu eram apropiat\,
care nu erau precum prietenele mele, care puteau s\ încerce
s\-mi fac\ doar complimente. M-am gîndit c\ dac\ o s\ fie
foarte mult\ critic\, o s\ trebuiasc\ s\ fiu mai atent\ [i s\
m\ asigur de acest lucru, ca s\ nu aduc ru[ine asupra familiei
mele; de aceea am [i publicat, pe internet, sub un pseudonim,

sora negrului. Cei de la editur\ m-au observat, m-au l\udat
[i mi-au publicat cartea. 

A.C: Care a fost reac]ia prietenilor t\i? A fost alta decît
reac]ia criticii literare?

I.D.: Reac]ia criticii mi-a pl\cut foarte mult: fie m\ laud\
mult, fie m\ critic\ mult, dar nu r\mîne nimeni indiferent.
Iar prietenii mei s-au bucurat foarte mult. Problema este
c\, atunci cînd faci cuno[tin]\ cu oameni noi, e[ti deja
cunoscut; de fapt, pe strad\ oamenii nu m\ recunosc,
dar cînd îmi spun numele de familie, mul]i m\ pot identifica.
S-a întîmplat chiar ca unii oameni s\ vrea s\ se împrieteneasc\
cu mine numai pentru a ob]ine un avantaj, pentru a se
l\uda c\ m\ cunosc. 

A.C.: Te deranjeaz\ etichetele puse volumului t\u de o
parte a criticii literare - roman despre droguri, despre sex,
despre alcool, lipsit de inhibi]ii?

I.D.: Cred c\ datorit\ acestui lucru cartea se vinde mai bine.
Iar cititorul care o va cump\ra [i o va citi va în]elege c\
nu sînt narcotice chiar pe fiecare pagin\. Sigur c\ uneori
e deranjant s\ ai o asemenea faim\ de scandal. De exemplu,
cînd i-am luat un interviu unui jurnalist rus foarte cunoscut:
cînd a aflat c\ vreau s\-i iau un interviu, a refuzat, pentru
c\ i s-a spus c\ primul lucru pe care i-l voi cere la interviu
va fi s\-[i arate organul acela. El a spus c\, dac\ îl voi
ruga s\-mi acorde un interviu, se va ridica [i va pleca.
Dar în final i-a pl\cut foarte mult, ba chiar am r\mas de
vorb\ o or\ dup\ interviu. {i mi-a spus c\ sînt un om normal. 

A.C.: Te flateaz\ eticheta dat\ de critici povestirilor tale,
„Trainsppotting á la russe”?

I.D.: Eu nu sînt ata[at\ de droga]i. Nu-mi place faptul c\
dependen]ilor de droguri - care sînt [i foarte numero[i
în ora[ul nostru - li s-a creat un fel de cult. Pentru c\ de fapt
ei sînt ni[te nimeni.

G.D.: C\rui ingredient din cartea ta crezi c\ i se datoreaz\
succesul?

I.D.: Sincerit\]ii în primul rînd. {i anumitor modalit\]i de
expresie. Citind povestirile despre care spuneam, în revista
Iumnes, mi-am dat seama c\ pentru a pl\cea cititorilor nu
trebuie s\ fii grafoman, s\ scrii foarte mult, dar trebuie
ca ceea ce scrii s\ fie cu adev\rat o poveste. 

A.C.: E un fenomen s\ fii tradus în 14 limbi înc\ de la debut.
Cum s-a petrecut asta?

I.D.: Am avut o editur\ foarte bun\, cu care îns\ acum nu
mai colaborez. Ei aveau cele mai bune leg\turi cu alte
edituri din foarte multe ]\ri.

Interviu realizat în cadrul Festivalului interna]ional 
„Zile [i Nop]i de Literatur\”, Neptun, iunie 2008

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir

Traducere sincron\ din rus\ în român\: 
Natalia Polikarpov
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irina DENEJKINA: 

„Pentru a pl\cea cititorilor 
trebuie ca ceea ce scrii 
s\ fie cu adev\rat 
o poveste”

Irina Denejkina a primit Premiul Festivalului „Zile [i
Nop]i de Literatur\” de la Neptun, acordat de Prim\ria
ora[ului Mangalia [i elaborat de un juriu format din cî]iva
membri ai staff-ul revistei România lliterar\ - Nicolae
Manolescu, Gabriel Dimisianu [i Alex {tef\nescu. Îi r\sfoisem
volumul de povestiri, Votca-CCola, cu ceva vreme înainte
de festival [i nu ne-a fost u[or s\ cupl\m impresiile de
lectur\ (e drept, pe atunci vagi) cu ceea ce credeam c\
[tim despre preferin]ele celor trei critici. De aceea a fost
cu atît mai pl\cut s\ ne l\s\m lua]i prin surprindere. Am
abordat-o pe Irina imediat dup\ festivitatea de premiere,
de[i probabil am fi f\cut-o [i f\r\ s\ fie premiat\, avînd
în vedere c\ era cam cea mai tîn\r\ scriitoare participant\
la festival. Ne-a r\spuns cu amabilitate, dar, cum se
vede [i mai jos, destul de parcimonios. Am pus asta pe
seama dorin]ei de a nu abuza de timpul traduc\toarei,
care a avut amabilitatea s\ ne transpun\ discu]ia direct
din rus\ în român\ [i invers, ca s\ nu ne mai pierdem
noi prin meandrele limbii engleze, pe care Denejkina
nu se ar\ta prea sigur\. Chiar [i a[a, scurt [i mediat, dialogul
a fost pl\cut [i ne-a f\cut s\ alerg\m, la întoarcere, dup\
un volum de Votca-CCola. Ceea ce v\ dorim [i vou\. (A.C.)

Sex, DDrugs&Coca-CCola?
Gruia Dragomir

V\ intereseaz\ cum î[i face de cap tineretul sictirit din
Rusia? Citi]i VVoottccaa-CCoollaa. De[i nu o s\ g\si]i prea multe diferen]e
între preocup\rile tinerilor ru[i [i cele ale liceenilor români
în[irate pe la [tirile de la ora cinci sau prin ziare. Tentative
de sinucidere, be]ii, sex alandala la vîrste fragede, petreceri,
droguri [i alte excese la care împinge plictiseala combinat\
cu o atitudine sictirit\ [i confuz\, toate justificate de expresia
„Nimeni nu datoreaz\ nimic nim\nui”. Ce atrage cel mai
mult la cartea aceasta s`nt tocmai acele cuvinte-cheie vehiculate
în jurul ei, care, de fapt, vînd cel mai bine unele produse
(ziare de scandal, filme, c\r]i etc.): sex&drugs. Dac\ nu e de
ajuns, al]ii scriu c\ în cartea Irinei Denejkina ar exista „ecouri
din Salinger [i Hemingway”, iar al]ii v\d aceast\ combina]ie
completat\ [i de Welsh; de fapt, mul]i se gr\besc s\ catalogheze

orice carte care are sex [i droguri ca fiind „un fel de TTrraaiinnssppoottttiinngg”.
Îns\ în VVoottccaa-CCoollaa nu g\se[ti nimic care s\ î]i aduc\
aminte de Salinger sau de Hemingway [i nici m\car de
TTrraaiinnssppoottttiinngg, dac\ la[i deoparte lucrurile evidente precum
drogurile [i sexul. Prozele Irinei Denejkina nu sînt despre
ceva anume; peste unele se poate s\ri lejer f\r\ s\ pierzi
nimic, pentru c\ par ni[te simple pauze publicitare sau de
respiro sau abera]ii pe care le întîlne[ti pe toate blogurile
(MMooaarrtteeaa ppee cchhaatt), unde personajele vorbesc în gol, dialogul
este slab („- La dracu’..., f\cu Tanka smîrcîind din nas. Ce s-a
întîmplat? Sper ca n-am acostat pe careva?/ - N-ai... [i e p\cat.
}i-ai fi g\sit un tip ]ap\n... / - Ca oul de elefant, da? rican\
Tanka [i gîndi cu voce tare, cu obrazul sprijinit în pumn: Tipii
insipizi sînt de regul\ ni[te fraieri. Pe cînd \[tia sînt tipi ca
lumea. Normali. / - {i prin ce se deosebesc \ia de \[tia? / -
P\i, insipizii, îi explic\ Tanka, sînt \ia care url\: „Î]i stîlcesc
mutra!”. / - {i ]apenii? / - }apenii ]i-o stîlcesc.”). Dac\
votca-cola este o b\utur\ proast\, [i textele de aici sînt pe
m\sura titlului c\r]ii, slabe, long-drinks [i nu shot-uri care
s\ ]i se urce direct la creier, consumi multe pîn\ s\ dai de aia,

VVaasseeaa, care s\ te bage într-un trip cît de cît decent. Dar [i
atunci trip-ul este exagerat, horror, cu ni[te creaturi verzi,
urît mirositoare, cu limbi lungi, antropofage - s-o asem\n\m
deci pe Denejkina cu Stephen King, de ce nu?

Despre VVoottccaa-CCoollaa se mai spune c\ ar fi o carte-manifest
a Genera]iei Y, probabil c\ acest lucru este mai aproape de
adev\r decît compara]iile enumerate mai sus, de[i eu unul
a[ vedea o astfel de carte un pic diferit, cel pu]in într-o formul\
care s\ includ\ ceva mai mult glamour, f\r\ s\ mai aib\ pe
coperta a patra descrieri ce con]in cuvintele MTV, McDonald’s,
familia Simpsons - atît de anii ’90, atît de GGeenneerraa]]iiaa XX a lui
Coupland (o carte care poate chiar este demn\ de a purta
subtitlul de manifest al unei genera]ii). 

De ce s\ te îmbe]i cu Votca-Cola cînd o po]i face mai bine
cu White Russian sau Black Russian, Cuba Libre, Mojito sau
Singapore Sling? VVoottccaa-CCoollaa e un cocktail literar la fel ca
b\utura cu acela[i nume: simplu, ieftin [i slab, dup\ care
te treze[ti cu un gust dulceag în gur\, de care vrei s\ scapi
citind orice altceva - cel mai bine un american, poate, de[i
mai vechi, cum ar fi TThhee RRuumm DDiiaarryy.

FFFF oooo tttt oooo ::::   MMMM iiii hhhh aaaa iiii   CCCC uuuu cccc uuuu
Irina Denejkina, VVoottccaa-CCoollaa,
traducere din limba rus\ de
Denisa Fejes, Editura Curtea
veche, edi]ia a II-a, 2008

Irina DDenejkina, 27 de ani, este
o scriitoare controversat\ care s-a
f\cut remarcat\ prin publicarea
unor proze scurte pe internet în
anul 2000; în 2002, prozele au fost
publicate în volum la Editura Limbus
Press [i traduse ulterior în 14 limbi.
Titlul anglo-saxon al volumului este
Give MMe [Songs ffor LLovers]. În 2007,
cartea este tradus\ [i în român\,
de c\tre Denisa Fejes, la Editura
Curtea Veche, sub titlul Votca-CCola.
În iunie 2008 ob]ine Premiul Festivalului
„Zile [i Nop]i de Literatur\”, la
Neptun. În 2004 a primit Premiul
Na]ional „Bestseller” al Rusiei.
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Amy Tan, SSaallvv`̀nndd
ppee[[ttiiii ddee llaa `̀nneecc,
traducere din limba
englez\ [i note de
Ioana Miruna
Voiculescu, Editura
Polirom, 2008

P e Amy Tan amatorii de traduceri din România au
ajuns s\ o cunoasc\ foarte bine din seria romanelor
ap\rute la Polirom. Înc\ de la prima carte, Clubul
norocoaselor - ecranizat\ [i inclus\ deja în varii manuale

-, scriitoarea american\ de origine chinez\ s-a instalat în topul
autorilor ‘etnici’ ([i nu numai), culeg`nd premii [i nominaliz\ri
dintre cele mai diverse. Explor`ndu-[i propria experien]\ între
dou\ comunit\]i distincte din punct de vedere cultural [i spiritual,
a cucerit prin relat\ri amuzante [i sensibile ale rela]iilor dintre
genera]ii de femei unite [i desp\r]ite de procesul de adaptare
[i re-definire identitar\.

Printre punctele forte ale prozei scriitoarei Amy Tan se num\r\
observarea atent\ a transform\rilor individuale: de la gesturi,
obiceiuri, mod de a g`ndi [i interac]iona p`n\ la elementul cel mai
evident, dar poate [i cel mai ofertant pentru un scriitor - limbajul.
Auzul format pentru particularit\]ile vorbitorilor de englez\ ca
limb\ str\in\ o ajut\ s\ redea un tip de discurs autentic, [i, implicit,
reflexele condi]ionate ce ne fac s\ ne traducem în formule aparte.
Inspirat\ - cum m\rturisea adesea - de engleza st`lcit\ dar extrem
de expresiv\ a propriei mame, romanciera o folose[te pe
alocuri pentru a conferi vitalitate [i personalitate crea]iilor sale.

Mai mult, Tan face parte din familia celor ce deap\n\
pove[ti cu relaxare [i cu o nedisimulat\ pl\cere a descoperirii.
Personajele se contureaz\ treptat, prin voci multiple, din detalii
[i acte profund personale, de preferin]\ pe fundalul nara]iunii
la persoana înt`i. Se las\ astfel loc de desf\[urare subiectivit\]ii,
oralit\]ii, intimit\]ii. Rezult\ istorii de via]\ credibile, desf\[urate
preponderent în spa]iul fizic [i mental dintre America [i China,
colorat at`t de memoria c`t [i de imagina]ia protagonistelor.
Romanele se înscriu în zona fic]iunii cu nuan]e autobiografice,
document`nd inventiv un tip particular de experien]\.

Dac\ toate aceste ingrediente compun re]eta succesului în
varianta Amy Tan, cea mai recent\ carte, Salv`nd ppe[tii dde lla îînec,
ap\rut\ în traducere [i la noi, pare a-[i propune s\ se desprind\
de model. Saga de familie nu mai formeaz\ nucleul epic, gama
de personaje se l\rge[te considerabil, incluz`nd figuri masculine
[i reduc`nd la minimum distribu]ia de actori asiatici în rol principal.
Aten]ia cititorului e pus\ la încercare de aglomerarea de evenimente
[i destine din cele 600 de pagini ale unei aventuri cu debut
detectivistic. Mai mult, doza de plauzibil pare diluat\ prin alegerea
naratorului: Bibi Chen, monden\ excentric\ [i iubitoare de art\,
din San Francisco, proasp\t ucis\ f\r\ prea multe explica]ii.

Printr-un procedeu ce îmbin\ omniscien]a unui observator
deta[at cu implicarea subiectiv\ [i aminte[te de cartea Alicei
Sebold, Minunatele ooase, Tan încredin]eaz\ povestirea unui spirit
nelini[tit. Prins\ între dou\ lumi, Bibi c\l\tore[te al\turi de prietenii
pentru care organizase o excursie în China [i Birmania. Cititorului
mai pu]in dispus s\ î[i „suspende neîncrederea” metoda îi va crea
probleme de a lua în serios mai cu seam\ pasajele polemice pe
marginea imperialismului, regimurilor politice, efectelor media
sau drepturilor omului, prin care Tan încearc\ racordarea la imediat.

Intriga - compus\ din peripe]iile în decor exotic ale
turi[tilor americani da]i disp\ru]i de întreaga pres\ interna]ional\
- este stufoas\. La fel de grandios pare a fi proiectul c\r]ii: „Mi-am
dorit întotdeauna s\ scriu ceva asem\n\tor Povestirilor ddin
Canterbury, în care 12 oameni pleac\ într-o c\l\torie, fiecare cu
propria poveste. Cu to]ii ajung la un han [i vorbesc cu hangiul,
care ascult\ totul [i li se al\tur\. În povestea lui Chaucer,
numele lui e Harry Bailley. În cartea mea, Harry Bailley e cel ce
r\m`ne în urm\ [i interpreteaz\ toate pove[tile […]Am împrumutat
modalit\]i fic]ionale dintr-un num\r de genuri. S`nt 12 c\l\tori [i
12 sau chiar mai multe tipuri de scriitur\ în carte: discurs criminalist,
romantic, picaresc, comic, poli]ist, realism magic, fabul\, mit, fars\
politic\ etc” i. Tan mai adaug\ romanul de mistere, însemn\rile
de c\l\torie, romanul de aventuri, toate condimentate cu umor
(frecvent scatologic).

Salv`nd ppe[tii dde lla îînec este un experiment ce sufer\ de prea
mult\ ambi]ie. Povestitoarea redutabil\, talentat\ la a îmbina
buna dispozi]ie cu nostalgia [i la a-[i înv\lui protagoni[tii într-o
aur\ cvasi-magic\, pare a se risipi de ast\ dat\ între multiplele
bune-inten]ii. Concentrarea se disipeaz\, personajele voit stereotipe
aduc a figurine de plastilin\ înscrise într-o curs\ cu prea multe
ocoli[uri. Luat ca metafor\ a complexit\]ii existen]ei, medita]ie
asupra responsabilit\]ii [i a înl\n]uirilor de cauze [i efecte, itinerariu
ini]iatic sau chiar pur\ fars\, romanul poate func]iona de sine
st\t\tor. El st`rne[te îns\ dorul de mai vechea Amy Tan. Care
merit\ luat\ în vacan]\.

i interviu accesibil la http://www.amytan.net/InterviewWithAmyTan.aspx

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
nesigurantze

despre ghiuluri 
[i biblioteci

C `nd eram în [coala general\, aveam
o coleg\ a c\rei mam\ era gestionar\
la o alimentar\. Raluca [i mama ei
purtau foarte multe bijuterii de aur.

Acum Raluca are propriul ei magazin alimentar,
s-a m\ritat, [i ultima oar\ auzisem c\ are [i
un copil. M\ bucur pentru ea. Problema era c\
mama ei, fiind gestionar\ la alimentara [i av`nd
multe bijuterii de aur, î[i permitea s\-i fac\
doamnei înv\]\toare diverse cadouri, motiv
pentru care eu [i Raluca împ\r]eam mereu
gloria coroni]ei [i locul în poza premian]ilor ([i
eram am`ndou\ plinu]e). Bunic\-mea era foarte
trist\. Cadourile cu care mama Raluc\i cump\ra
premiul înt`i îi umbreau pu]in bucuria c\ eu
eram a[a o elev\ eminent\. Mult\ vreme am
crezut c\ am\r\ciunea asta vine dintr-un
sentiment de dreptate, onestitate etc. etc. etc.
P`n\ c`nd am fost în vizit\ la Raluca. Împreun\
cu bunic\-mea. Acas\ la Raluca erau foarte
multe bibelouri, vaze de cristal, veioze cu prin]i
[i prin]ese sus]in`nd în pa[i de dans abajurul,
[i altele asemenea. Bunic\-mea le-a admirat
politicos. A gustat expert cafeaua oferit\ (bunic\-
mea fusese secretar\, [i de fapt cumva coleg\
cu mama Raluc\i, pentru c\ fusese secretar\
la Direc]ia Alimentar\, sau ceva de genul \sta).
Eu eram convins\ c\ bunic\-mea e pur [i simplu
politicoas\, c\ în sinea ei dispre]uie[te opulen]a
aia de prost gust. C`nd am ajuns acas\, bunic\-
mea m-a chemat în dormitor. A deschis [ifonierul.
A deschis raftul din mijloc (în care, cu toate
expedi]iile mele, nu g\sisem dec`t decora]iile
din r\zboi ale lui Mo[u, batiste cu miros de
naftalin\, carnetele de partid, c`]iva nasturi [i
c`]iva butoni desperechea]i). Ei bine, sub toate
astea, învelit\ bine într-o batist\ de doliu, mai
era ceva ce eu nu g\sisem - o caset\ de plastic-
imita]ie de marmur\. Bunic\-mea a deschis
caseta. În caset\ era un ghiul mare de aur, de
dam\. Destul de vechi [i de frumos lucrat,
dar totu[i ghiul, totu[i mare, [i totu[i de aur.
Mai erau un lan] de aur [i o pereche de cercei
mari de aur. Bunic\-mea a scos ghiulul [i mi
l-a ar\tat. Mi-a spus: „Uite, [i tu ai! S\ ]ii
minte c\ ai [i tu!”. Cred c\ a fost pu]in dezam\git\
de reac]ia mea, dar eram în clasa a 4-a [i inelul
îmi era foarte mare. C`nd am împlinit 18 ani,

bunic\-mea mi-a dat ghiulul. Eu am rugat-o
s\-l p\streze pentru mine, ca s\ nu fiu tentat\
s\-l v`nd. Asta a speriat-o pu]in, dar a [i con-
vins-o s\-l mai p\streze. Acum am 28 de ani.
Eu locuiesc la Bucure[ti [i bunic\-mea locuie[te
la Bra[ov. De c`te ori pleac\ la ]ar\, bunic\-mea
m\ sun\ s\-mi spun\ dup\ a c`ta carte din
bibliotec\ a ascuns ghiulul, în caz c\ merg la
Bra[ov [i m\ hot\r\sc s\-l iau. C`nd bunic\-mea
i-a cunoscut pe p\rin]ii iubitului meu, la ei
acas\, a admirat biblioteca. Tat\l iubitului meu
a sugerat c\ biblioteca este a iubitului meu.
„Zestrea lui”. Bunic\-mea s-a sim]it un pic
invidioas\ c\ nu are ce s\ pun\ la b\taie pe loc,
dar s`nt sigur\ c\ se g`ndea la ghiul [i îi p\rea
r\u c\ nu-l port în clipa aia. Tat\l iubitului meu
a sim]it cred dezechilibrul de for]e [i, fiind o
gazd\ amabil\, s-a dus la faimoasa bibliotec\
[i a scos din ea Halterofilul ddin VVitan, a[ezat
la loc de cinste. Eu am înghe]at. Eu nu-i spusesem
bunic\-mii despre carte, pentru c\ [tiam c\
n-o s\-i plac\. A doua zi, înainte s\ plece la
Bra[ov, bunic\-mea s-a pref\cut c\-[i aduce
aminte de carte [i mi-a cerut-o „s\ se uite
prin ea”. A citit, l`ng\ mine, p`n\ pe la pagina
15. Apoi mi-a spus „E foarte frumoas\ prefa]a”.
At`t. Apoi a plecat. Ultima dat\ c`nd m-a sunat
s\-mi zic\ de ghiul, i-am zis c\ o s\-l iau mai
încolo. Am întrebat-o dac\ vrea s\-i dau cartea.
Mi-a zis c\ mai încolo.  

P.S. Prefa]a e scris\ de Lumini]a Marcu [i
este într-adev\r foarte frumoas\. Cred îns\
c\ bunic\-mii i-a pl\cut mai mult ideea c\ cineva
a scris frumos despre mine. Un fel de coroni]\,
chiar dac\ nemeritat\. Cred c\ în sf`r[it bunic\-
mea a în]eles-o pe mama Raluc\i. Iar dac\ o
ve]i vedea vreodat\ pe Lumini]a cu ghiul de
aur... :) 

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 28 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 ciuda „exotismului” manifest înc\ din titlu [i din fotografia de pe copert\,
publicul românesc al volumului Citind „„Lolita” îîn TTeheran va recunoa[te în vocea
autoarei iraniene teza rezisten]ei prin cultur\ [i a diziden]ei intransigente ̀ n fa]a
unei dictaturi cu care l-au obi[nuit rememor\rile hardcore ale comunismului.

Subiectul c\r]ii e simplu: o profesoar\ excedat\ de abuzurile de putere pe care le
f\cuse posibile Revolu]ia Islamic\ din 1979 p\r\se[te, în anii ’90, catedra universitar\
unde pred\ [i organizeaz\ întîlniri literare s\pt\mînale la ea acas\, cu [apte dintre
cele mai bune studente, pentru a discuta autori occidentali clasici interzi[i de noul
regim - cele patru p\r]i ale volumului sînt intitulate dup\ numele a patru dintre ei:
Nabokov, Fitzgerald, Henry James, Jane Austen -, iar filia]iile [i intertextualit\]ile sînt
duse foarte departe, cu o bun\ [tiin]\ a metodei studiilor culturale. În discu]iile literare
[i, mai ales, în rememorarea lor, f\cut\ dup\ aproape zece ani (cartea a ap\rut în 2003,
iar ac]iunea se petrece între 1995 [i 1997), î[i fac loc frecvente referiri la regimul islamic
sever, redate în detalii de via]\ cotidian\. Citind „„Lolita” îîn TTeheran e un cocktail bine
dozat [i foarte (de fapt, prea) conving\tor în care se amestec\ dou\ teme „tari” [i
extrem de actuale: orientalismul ca opresiune [i feminitatea reprezentat\ corporal.
Pentru cineva care nu se înc\p\]îneaz\ [i azi s\ cread\ c\ posibilit\]ile vestimentare
ale femeilor din Republica Islamic\ Iran se reduc obligatoriu la feregeaua neagr\ [i
la ve[mintele lungi pîn\-n p\mînt, Citind „„Lolita” îîn TTeheran r\mîne un exemplu de
manipulare prin apel la dou\ instan]e vulnerabile, insuficient documentate [i inten]ionat
mistificate: Orientul [i feminitatea. 

Schimbînd ce e de schimbat - adic\ o dictatur\ cu alta -, în literatura postcomunist\
româneasc\ combina]iile de acest fel nu sînt prea numeroase, dar probabil c\ urmeaz\
s\ prolifereze. Aviz amatorilor: Citind „„Lolita” îîn TTeheran poate fi un bun manual
despre cum se pot lega experien]ele subiective privind ultragierea spa]iului intim
[i analizele academice ale c\r]ilor interzise; ideea de „rezisten]\ prin cultur\” î[i g\se[te
aici o reprezentare sofisticat\ care l-ar face invidios chiar [i pe Gabriel Liiceanu. Chiar
dac\ opresiunea politic\ din Iran avea o surs\ religioas\, [i nu economic\ precum
aceea din comunismul est-european, tonul virulent al diziden]ei pare a fi universal.
Singurul lucru bun pe care îl g\sesc aici e c\ nu stric\ s\ se [tie c\ abuzurile de
putere [i invadarea spa]iului intim n-au fost exclusiv prerogativele regimurilor de
dincoace de Cortina de Fier [i c\ ele au fost posibile, iat\, [i într-o teocra]ie cum era
aceea din Iran în anii 1980, sub conducerea Ayatollahului Khomeini, nu doar în
comunismul ateu [i plebeu. Într-un anumit sens, cartea scris\ de Azar Nafisi e chiar
mai impresionant\ decît memoriile est-europene de deten]ie, pentru c\ prezint\ o
lume aflat\ în imediata proximitate a celei normale, un cotidian care ar putea fi al
oricui - cu c\r]i, prieteni, ceaiuri [i confort -, distorsionat la r\stimpuri de interven]iile
brutale ale regimului. Compara]ia pe care o f\cea Cristian Moraru într-un Observator
cultural din 2005 (în num\rul 257) între Citind „„Lolita” îîn TTeheran [i Jurnalul dde lla
P\ltini[ era, în sensul acesta, cît se poate de just\; traducerea româneasc\ a c\r]ii e
un bun prilej pentru a o reitera. Intransigen]a pe care o manifest\ autoarea fa]\ de
lumea iranian\ (din mijlocul c\reia, de altfel, pleac\ pentru a-[i scrie cartea în SUA),
la 14 ani dup\ ce regimul instaurat de Revolu]ia Islamic\ se schimbase (Khomeini a
fost înlocuit în 1989 de Ayatollahul Khamenei, care este [i în prezent lider suprem
al Iranului), sufer\ de o striden]\ artificial\ - pe care cititorii români o pot de asemenea
depista în multe dintre condamn\rile comunismului - mai ales atunci cînd le face
dintr-o perspectiv\ emo]ional\; jocul dintre subiectiv, cultural [i ideologic e greu
de st\pînit într-o carte care vrea s\ con]in\ „memorii despre c\r]i” [i care nu face decît8

Azar Nafisi, CCiittiinndd „„LLoolliittaa”” îînn TTeehheerraann.. MMeemmoorriiii
ddeesspprree cc\\rr]]ii, traducere de Silvia Osman, Editura RAO,
Bucure[ti, 2008, 444 p.

Alexandru B\l\[escu, PPaarriiss eelleeggaanntt,, TTeehheerraann
iinncciittaanntt:: ccoorrppuurrii eesstteettiiccee,, ssuubbiieeccttee ppoolliittiiccee, traducere
de Irina Ohanisian, Editura Curtea Veche, Bucure[ti,
2008, 294 p.

ram cu un prieten scriitor la o narghilea în pasajul Villacrosse. Nu mai
[tiu dac\ cioara se u[urase pe haina mea neagr\ înainte de discu]ia asta
sau înc\ nu se decisese care va fi norocosul în seara respectiv\. 

Povesteam despre experien]ele „literare” str\ineze, despre cît de
curios e publicul s\ vin\ la lecturile autorilor, s\-i vad\ în carne [i oase, s\-i întrebe
diverse lucruri. 

El participase la mai multe manifest\ri de felul \sta. Dar pentru c\ amîndoi
trecuser\m pe la Viena, la o distan]\ de cîteva luni, puteam s\ compar\m publicul,
senza]iile. Sigur c\, prin peregrin\rile mele solitare, am c\utat cafeneaua
Einstein (despre care prietenul meu îmi spusese înainte de plecare) pîn\ mi-a venit
r\u [i nici sup\ de dovleac (pe care tot el mi-o recomandase cu c\ldur\) n-am apucat
s\ m\nînc. Dar ce mai conteaz\...

Fiind prima dat\ cînd treceam prin experien]a „live” în fa]a unui auditoriu, am
avut emo]ii, mi-a fost team\ c\ n-o s\ vin\ nimeni într-o dup\-amiaz\ de miercuri,
într-un ora[ în care au loc, în medie,100 de evenimente culturale pe zi.  

S-au strîns, îns\, vreo 30 de persoane. M-am sim]it bine, am ascultat cuminte
cum Katharina Stemberger, o actri]\ dr\gu]\ [i foarte în vog\ (o v\zusesem cu o
sear\ înainte într-un film la televizorul de la hotel), a citit vreo 10 pagini din romanul
meu, traduse în german\. De la un punct încolo mi se p\rea c\ în]eleg, c\ suna
familiar chiar [i într-o limb\ complet necunoscut\. La sfîr[it, cineva a zis c\ ar
vrea s\ aud\ o bucat\ de text [i în române[te. Am ales un fragment din carte [i,
în felul \sta, pot s\ zic c\, la prima mea lectur\ public\, am [i citit, de fapt...

Dup\ discu]ia vienez\, nu [tiu cum am ajuns la teoria legat\ de faptul c\ scrii
exact a[a cum e[ti. Nu te po]i ascunde. Ca [i cînd, în felul în care alegi cuvintele [i
le pui unele lîng\ altele, ar interveni o combina]ie chimic\. Foarte asem\n\toare
cu cea responsabil\ de mirosul pielii, de exemplu. Vorbesc despre ceva care în
limbajul clasic se nume[te „stil”. Numai c\ e mult mai crud [i mai neiert\tor. 

M-am gîndit de nenum\rate ori, atunci cînd citeam, ce se ascunde în spatele
unor texte. Unii scriu în]epat, al]ii sinuciga[, ca [i cînd s-ar arunca în gol, f\r\ nici
o plas\ de siguran]\. Mai sînt cei c\rora le pute tot, cei b\trînicio[i, tic\i]i [i calcula]i,
frico[ii, petrec\re]ii, cei care ar face orice s\ ias\ în eviden]\, cei care se ascund
în pliurile textului...  

S-ar putea s\ nu existe nici o logic\ în teoria mea, dar nu ]in minte s\-mi fi jucat
feste. De fiecare dat\ cînd s-a întîmplat s\ citesc un text al cuiva [i, apoi, s\-l cunosc
pe autor, s-a dovedit c\ era exact a[a cum mi-l imaginasem. Purta cu el acel „aer”
pe care i-l depistasem [i-n scris. 

Încerca]i! Poate fi distractiv sau trist, dup\ caz...

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 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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s\ alimenteze cli[eele orientaliste livrate de presa mainstream de la 9/11 încoace.
Tenta]ia exotiz\rii e [i azi la fel de mare cum era pe vremea lui Columb, care îi redacta
regelui Spaniei descrieri am\nun]ite ale sirenelor [i ale oamenilor cu coad\
întîlni]i în noile teritorii de peste Atlantic; imaginarul este, bineîn]eles, altul, [i el are
de-a face, în secolul nostru, mai ales cu clivajul dintre public [i privat, dar, în ultim\
instan]\, rezid\ tot în detalii vizuale.

Nu întîmpl\tor, o mare parte dintre abuzurile relatate de Nafisi se refer\ la
invadarea de c\tre stat a corpului: reglement\ri privind îmbr\c\mintea, ]inuta pe
strad\, necesitatea ca femeile s\ fie înso]ite. (Probabil c\ reac]iile orientalist-feministe
la acest volum au fost numeroase; eu îns\ am preferat, de data asta, s\ le re]in pe
cele politice.) Limita dintre corpul social, politic [i corporalitatea intim\ e un subiect
sensibil, care ne-am obi[nuit s\ fie abordat îndeob[te din perspectiva regimurilor
totalitare, uitînd c\ [i capitalismul cel de toate zilele î[i aduce o vie contribu]ie la
fluctua]iile ei. În explicarea acestui aspect intervine volumul lui Alexandru B\l\[escu,
Paris eelegant, TTeheran iincitant: ccorpuri eestetice, ssubiecte ppolitice, care, în ciuda
nout\]ii sale în peisajul antropologiei române[ti, nu s-a bucurat înc\ de întîmpinarea
mediei culturale locale; probabil criticii no[tri (care în mod vizibil nu-[i pun mintea
cu frivolit\]ile modei) au crezut c\ e o carte destinat\ exclusiv doamnelor ([i domnilor)
trendy. Dar Alexandru B\l\[escu nu e un fel de Ovidiu Buta ceva mai intelectual, ci
un antropolog; a[a încît cartea lui nu e un inventar de mod\ pariziano-iranian\, ci
un studiu argumentat [i documentat cu minu]iozitate asupra modului în care
subiectivitatea se articuleaz\ sub presiunea unor imperative ale pie]ei - în cazul
acesta, al modei. Prin lectura `n paralel a celor dou\ volume se dezv\luie înc\ un
abuz al autoarei Azar Nafisi: denun]ul pe care îl face ea cu privire la restric]iile islamice
referitoare la corporalitate sufer\ de o cert\ nuan]are occidental\, nu e deloc adaptat
islamismului [iit, în care modestia, acoperirea corpului, libertatea [i mobilitatea sînt
percepute cu totul altfel decît în cultura vestic\ [i ]in de o „construc]ie comunitar\
a sinelui”. Din sinteza lui Alexandru B\l\[escu afl\m, de pild\, c\ istoria modei în
Iran nu a devenit tumultuoas\ odat\ cu Revolu]ia Islamic\: în anii 1930, marca]i de
dorin]a unui alt regim de a alinia Iranul civiliza]iei occidentale, oamenii se împu[cau
între ei din motive legate de purtarea unor p\l\rii de provenien]\ vestic\. {i c\ în
epoca actual\ regimurile vestimentare iraniene sînt, în realitate, foarte dinamice,
adaptîndu-se mai multor tipuri de spa]ii (domestic, oficial, casual sau intim) [i variind
foarte mult în func]ie de clasa social\ [i de posibilit\]ile financiare pîn\ într-acolo
încît creatorii de mod\ vestici, fie ei haute couture sau prêt-á-porter, î[i adapteaz\
o parte din produc]ie la cererile generoasei pie]e orientale. 

Azir Nafisi e îns\ prea preocupat\ s\ revigoreze „din\untru” teza opresiunii
islamice [i a urgen]ei anul\rii ei ca s\ mai lase loc pentru asemenea nuan]e. Dar
pierderea lor face un deserviciu în]elegerii - oricît de fragmentate sau par]iale - a
feminit\]ii [i a culturii orientale. Din resentiment sau din exces de zel, Azir Nafisi scrie
exact ce ne dorim s\ citim [i ce putem s\ în]elegem în leg\tur\ cu aceste dou\
teme a c\ror explorare se dovede[te delicat\, controversat\ [i misleading - întocmai
ca privirile aruncate pe sub chador prin care ne-am obi[nuit s\ ne reprezent\m
feminitatea islamic\.

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..

tau pe teras\ la o cafenea. Fumez,
beau cafea [i m\ uit în jur. Pia]a e
însorit\ [i plin\ de lume. Cîini f\r\
st\pîn se apropie timizi s\ adulmece

cîini cu st\pîn. Eu [tiu c\ n-au nici o [ans\, dar
ei nu. O mîn\ de copii de trei-patru ani, care
par s\ se fi cunoscut abia aici, alearg\ îndîrji]i
prin iarba din centrul pie]ei de parc\ ar fi
urm\ri]i de avioane de bombardament. Se
poticnesc, cad, rîd, iar cînd ajung la cap\tul
paji[tii, se întorc [i o iau în sens invers, razant
cu p\mîntul, ca un stol de pui înc\ nedeprin[i
s\ zboare. Pe alee p\rin]ii îi privesc cu duio[ie.

În jurul meu zumz\ie vocile celorlal]i clien]i
de pe teras\. Sorb din cafea, m\ las pe
spate [i oftez de încîntare. În clipa urm\toare
aud o voce vesel\ [i strident\:

- Salut, b\i!
Simt o b\taie pe um\r. Întorc privirea [i

mi-o ciocnesc de ochii veseli ai unui ins cu
barb\, care se uit\ atent la mine.

- Ce mai faci, omule? zice el, tot vesel.
- Bine, îngaim eu, apoi, mai avîntat: Beau

[i eu o cafea. Uite ce frumos e afar\!
- Grozav! îmi r\spunde tipul.
Între timp mintea mea deruleaz\ disperat\

imagini de cunoscu]i, încercînd s\ suprapun\
una dintre ele pe chipul omului din fa]a mea.
Colegi de serviciu, prieteni, prieteni de-ai
prietenilor, fo[ti colegi de facultate. Ajung
pîn\ în anii liceului, dar f\r\ nici un rezultat.
Mi s-a mai întîmplat - de fapt asta m\ sperie.

- Pot s\ stau un minut cu tine? m\ întreab\
tipul.

- Desigur! zic eu foarte entuziast.
Se a[az\. Apare chelnerul. Insul comand\

o bere, apoi se întoarce spre mine.
- Ei, [i ce mai faci? m\ întreab\ el.
- Bine... omule. Muncesc.
Tihna mea s-a dus. Caut prin memorie,

lucrînd contra cronometru, [i a[tept cu sufletul
la gur\ momentul cînd o s\ ajung\ la întreb\rile
personale concrete. Între timp, amicului
necunoscut îi sose[te berea.

- Pe Dan l-ai mai v\zut? m\ întreab\ el
dup\ ce soarbe din sticl\.

- Pe... Dan. M\i... omule... adev\rul e
c\... în ultima vreme...

{i creierul meu reia procesul de identificare,
ad\ugînd acum [i variabila „Dan”.

- Cum? N-ai mai apucat s\-l vezi? se
mir\ tipul. P\i, omul a [i plecat! Mi-a telefonat
acum o s\pt\mîn\ din Canada. E în Toronto.

OK. Bag în ecua]ie „Canada, Toronto”, dar
m\ încîlcesc [i mai tare.

- {i... cum se descurc\? îngaim în timp
ce rulez prin minte zeci de imagini [i nume
de cunoscu]i emigra]i în Canada.

- P\i, acum î[i caut\ de lucru. Da’ în
orice caz i-e mai bine ca aici.  }i-aduci
aminte ce nec\jit era? Cu problemele pe care
i le f\cea [eful \la de dinainte..

Nu, nu-mi aduc aminte. Nu-mi aduc aminte
nici ce probleme îi f\cea [eful de dinainte lui
Dan, nici de [eful de dup\ el, nici de Dan cel
plecat în Canada, nici de Cristina asta despre
care spune ceva acum... poate Danci? Petrescu?
Sau aialalt\, cum o chema... Cristina Achim?
Ioachim? {i Dan. {i...

- Pot s\-]i iau o ]igar\? îmi zice prietenul
meu irecognoscibil.

- Sigur... omule, r\spund repede [i întind

pachetul spre el.
- Mersi. {i, cum ziceam, Cristina a ie[it

cu Marius... pe Marius sigur nu-l [tii, n-ai de
unde...

Uf! R\suflu u[urat. Pe Marius n-am de
unde s\-l [tiu. Tot e bine. {i nici pe Dan, „cel\lalt
Dan”, cum îmi precizeaz\ acum b\rbosul,
prietenul... Apoi mai comand\ o bere. Eu m\
simt oricum penibil [i îngaim din cînd în cînd
ceva, dintr-un reflex de polite]e. Între timp
îmi zic c\ s-a dus dracului relaxarea mea,
îmi pierd r\bdarea [i concentrarea [i probabil
c\ scap ceva nepotrivit pe gur\, fiindc\ îl aud
pe b\rbos cum schimb\ tonul.

- Ce-]i veni? zice el. Ce zici tu acolo...?
Nu [tii cine sînt, a[a-i? ia el un ton autoritar.

- |\\...
- Nu m\ mai ]ii minte? Bravo, m\i! Bravo!

Ai m\car idee cum m\ cheam\?
Ridic neputincios din umeri [i casc gura

ca un pe[te, încordîndu-mi f\lcile, de parc\
a[ putea na[te chiar acum un ghem de sunete
salvatoare cu numele amicului. 

- Î]i mai iau o ]igar\... zice el scurt.
- Da, sigur! întind repede pachetul.
Tipul s-a enervat, iar eu m\ simt teribil de

vinovat.
- Frumos! Fain\ treab\! În via]a mea n-am

mai p\]it a[a ceva! {i tocmai tu, omule, tocmai
tu!

Înal] iar din umeri. El ia ]igara, [i-o aprinde,
se ridic\ în picioare [i bomb\ne:

- Nici n-ar fi trebuit s\ te bag în seam\!
Halal!

Îmi mai arunc\:
- S\ nu m\ recuno[ti! Ei, te pomene[ti

c\ te-ai ajuns [i tu!
M\ uit cum se duce, cum traverseaz\ demn

pia]a, [i oftez ca [i cum a[ fi pierdut un prieten.
Poate chiar am pierdut un prieten, doar c\
nu-mi aduc aminte pe care, iar asta m\ nec\je[te
[i mai mult. Nici nu mai am chef s\ stau la
teras\.

Chem chelnerul.
- Dou\ cafele am avut, zic eu.
- {i berile? arat\ el spre sticlele goale

r\mase în fa]a mea.
- {i berile, oftez resemnat.
M\car atîta pot face [i eu.

*   *   *

Dup\ vreo s\pt\mîn\ ajung seara pe terasa
unui birt de cartier. Iau o cafea [i o bere [i m\
uit prin jur. E spre amurg, e r\coare, iar rumoarea
de la mesele din jur m\ lini[te[te teribil.

Cum stau [i-mi savurez cafeaua, aud brusc
la o mas\ din apropiere o voce strident\ [i
vag familiar\:

- Ce mai faci, omule?
Ridic privirea [i-l v\d pe amicul meu b\rbos,

care îl bate pe um\r pe un tîn\r în sacou, ce
st\tea [i el singur la o mas\. Tîn\rul în
sacou se uit\ nesigur la amicul b\rbos [i
îngaim\ slab:

- Bine... omule. Beau [i eu o bere.
- Grozav! zice b\rbosul. Pot s\ stau un

minut cu tine?
- Sigur, morm\ie tîn\rul.
Cînd d\ s\ se a[eze, b\rbosul se întoarce,

m\ observ\ [i îmi arunc\ o privire grea, înc\rcat\
de repro[. Bag repede capul între umeri [i îmi
plec privirea ru[inat.
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AA m primit acum cîteva zile de la Adela
(Adela Greceanu, cunoscut\ ca poet\,
dar care e [i realizatoarea unei emisiuni
radio) înregistrarea cu prezentarea pe

care am f\cut-o Florii dde mmenghin\, cartea Svetlanei
(Cârstean), la Tîrgul de carte. Am întrebat-o pe Adela
dac\ a[ putea-o folosi [i, iat\, acum dau drumul la...
voce. Vocea mea cu care nu reu[esc s\ fac priz\...
Aia pentru public, în care eu descop\r ce mi-este
str\in. Decid s\ transcriu ceea ce am spus acolo
despre Svetlana, dar trebuie s\ ajustez, s\ îndrept,
din mers. În fond, titulatura rubricii mele la asta
trimite. La dezordinea volubilisului, la spontaneitatea
care cre[te în mai multe direc]ii deodat\ [i care are
nevoie de forme de ordonare natural\.

A[adar... o mostr\. Dau drumul la band\ ([i la
foarfec\):

O s\ încep cu o confesiune. În 1994 publicam
o carte, Juventus - un poem lung despre ce înseamn\
s\ fii tîn\r, adic\ nu frumos [i puternic, ci f\r\ viitor,
nepreg\tit pentru via]\, foarte vulnerabil, într-o
lume care nu ]i se potrivea de nici un fel (cea de
dinainte de 1989 [i imediat dup\). {i cineva mi-a
spus, dup\ ce a ap\rut cartea asta a mea: „{tii, e o
fat\, Svetlana Cârstean o cheam\, care scrie cam
cum scrii tu, sau, în orice caz, dac\ o s-o cite[ti
vreodat\, o s\ descoperi în ea o prieten\”. 

{i-aveam s\ v\d asta dup\ un an de zile, cînd
am citit un poem numit Floarea dde mmenghin\ în
volumul colectiv Tablou dde ffamilie. Era un poem
extraordinar de puternic, despre ce înseamn\ s\
fii nepreg\tit pentru via]\, foarte tîn\r, vulnerabil,
într-o lume care nu ]i se potrivea de nici o culoare...
Ea a g\sit o emblem\ frumoas\, ca sonoritate [i
ca metafor\ vreau s\ spun, realit\]ii \leia sinistre
în care am crescut, copii, adolescente, [i eu, [i ea.
„Floarea de menghin\” era patria noastr\, care
nu ni se potrivea, era societatea aia ca o fabric\comunist\
în care tr\iam, „floarea de menghin\” putea fi
facultatea în care am „studiat” amîndou\, „floare
de menghin\” puteau deveni, uneori, chiar familia
sau prietenii t\i. „Floarea de menghin\” puteai fi
tu însu]i/îns\]i pentru tine. În fel [i chip! Svetlana
a exorcizat frica interioar\ [i nebunia exterioar\
reprezentate de „floarea de menghin\” scriind
despre ea, „floarea”... ([i-n timp ce transcriu îmi
vine în minte floarea aia devorant\ din filmul The
Wall al celor de la Pink Floyd - [i-aia de menghin\,
în felul ei! )

Am v\zut acum cî]iva ani un film minunat, la
care ]in foarte mult: Oblio, povestea copilului cu
cap rotund care se na[te într-o lume de capete
]uguiate. P\rin]ii îi pun un ]ugui ca s\ semene cu
to]i ceilal]i, dar cînd e descoperit, cînd îi cade ]uguiul
[i vede toat\ lumea c\ el e un „cap rotund”, e alungat
în p\dure, unde ar trebui el s\ se r\t\ceasc\ pentru
totdeauna [i... s\ dispar\. 

„P\durea” în care Svetlana a stat ascuns\ mult\
vreme nu e o p\dure cu copaci, ci cu flori - doar
c\ florile sînt cam sinistre, pentru c\ sînt „de
menghin\”. Menghina e o metafor\ a constrîngerii
[i a greut\]ii de a fi într-o lume care te sufoc\ în
f\lcile ei (te poate [i zdrobi!). 

Svetlana e o scriitoare cu care eu am afinit\]i.
E, cu adevarat, o „asem\n\toare”, cu un cuvînt al
lui Gellu Naum (c\ruia îi este dedicat un poem
din carte). Vreau s\ spun c\ mult\ vreme, mai
ales la începutul anilor ’90, m-am sim]it tare singur\
în literatura român\. {tiam c\ mai e Svetlana, dar
ea nu se vedea. Ap\ruser\ unii cu care nu aveam
nici o leg\tur\, cel pu]in asta era senza]ia mea
atunci. Dar au început, încet-încet, s\ se adune [i
al]ii, tot mai mul]i. Printre ei, [i „asem\n\tori”. A[a
c\ pot zice c\ m\ simt bine acum în „tabloul de
familie” pe care încerc s\-l construiesc, a[a cum a
f\cut [i Svetlana cîndva, ca s\ reziste, printre atîtea
„flori de menghin\”, cu varii aspecte. Tabloul ei „de
familie” din anii ’90 e frumos, cu prieteni - unii au
disp\rut din cadru, dar n-are nimic, apar al]ii. Mereu

apar al]ii! Înainte s\ ajung aici, am ascultat pe site-
ul C\r]ii Române[ti promo-ul cu vocea Svetlanei:
vocea ei de copil care cite[te o list\ de nume...
tabloul ei de familie! În care sper s\ intru [i eu!

S\ mai spun c\, în afar\ de faptul c\ am o mare
pre]uire pentru ea ca scriitoare, am [i o mare pre]uire
pentru ea ca om. Eu am început din ce în ce mai
mult s\ m\ uit nu numai la cum scriu scriitorii, ci
[i la ceea ce sînt ei ca oameni. Svetlana e un om
adev\rat. A [tiut s\ a[tepte - incredibil! - mai
mult de 10 ani... Putea s\ publice. Numai cine n-a
vrut nu [i-a publicat o carte de poezie în anii
\[tia. Puteai s\ publici la începutul anilor ’90 pe
banii t\i - cred c\ s-ar fi g\sit ace[ti bani. Sau vorbind
cu cineva, nu? S-ar fi g\sit un prieten, un amic, un...
binevoitor. Ea este îns\ o fiin]\ orgolioas\ [i miza
ei e mare, mai mare decît publicatul unei c\r]i. O
pre]uiesc [i pentru faptul c\ a [tiut s\ a[tepte atît
de mult... în orgoliul ei, protector... [i, pentru faptul
c\ nu s-a gr\bit [i n-a dat din coate de nici un fel,
o respect din tot sufletul. Poate c\, a[a cum spunea
[i Mircea (C\rt\rescu) mai devreme: Cei din urm\
vor fi cei dintîi...

Aici se termin\ banda. Mai spuneam eu ceva
despre floarea absent\ din buchetul \la despre
care vorbe[te undeva Mallarmé. Ziceam c\, de cîte
ori apare un poet nou, se adaug\ o floare (acum
„de menghin\”) la buchet. C\ e un poem al anilor
’90, despre lumea comunist\, cu tot sistemul ei
de „menghine”, altfel v\zut\ decît aveau s-o descrie
cei mai tineri decît noi. C\ lucrurile astea ar fi
bine s\ fie puse/citite în contextul în care au ap\rut.
Publicat ast\zi, în alt timp, poemul trebuie citit,
ca întreaga carte în care e integrat, ca o pledoarie
pentru libertatea individual\ - care înflore[te, pîn\
la urm\, în pofida naturii mereu, mereu schimb\toare
a constrîngerilor de tot felul („menghinelor”). Ar
mai fi fost de ad\ugat ceva despre cel\lalt volet
al c\r]ii ei, simetric „menghinei” - cofet\ria. Coffet\ria
- poem în care exist\ [i un Mare Cofetar cu care
naratoarea vorbe[te despre „cofet\rie” - rimeaz\
bine aici cu poezie! -, iar Marele Cofetar e... chiar
Gellu Naum. Dac\ o lu\m
pe direc]ia asta, volumul
e [i unul despre poezie.
{i o confesiune. Poveste.
Despre cum transformi
„floarea de menghin\”
în aliatul t\u, despre cum
e s\ locuie[ti în floarea
de menghin\ [i s\ te
întrebi: „Cine pe cine,
floare de menghin\?”.
Despre cum te po]i
transforma - de bun\ voie
[i nesilit de nimeni - în
floare, sfidînd menghina!
Volumul ascunde multe
alte surprize, ca orice
carte adev\rat\.
Semnifica]ii, cum s-ar
zice. Sau, ca s-o citez
pe Svetlana: „There/ are/
new messages in your
box!”. {i cînd nu te a[tep]i.

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).

V olumul Svetlanei Cârstean, Floarea dde mmenghin\
(Cartea Româneasc\, 2008), mi s-a p\rut cea
mai frumoas\ „apari]ie“ poetic\ de la Bookfest-
ul de anul acesta. De aceea, at`t floarea, c`t [i cartea,

nu ar avea nevoie de explica]ii, de decript\ri, de asocieri [i
compara]ii: e suficient c\ exist\, c\ au ap\rut, exact la timp,
de[i mult-a[teptate de autoarea lor.

Totu[i. Spun „exact la timp“ pentru c\ volumul iese
cumva din durata obi[nuit\: începe la sf`r[it [i se termin\ la
început, put`nd fi reluat o dat\, înc\ o dat\ [i tot a[a, f\r\ ca
nimic din frumuse]ea lui bizar\ s\ se epuizeze. Obiectul
poetic „floarea de menghin\“ tr\ie[te, virtual, înc\ din primul
poem, într-un timp al lui propriu, închis aparent în
„spa]iul îngust ca între dulap [i perete“ al insomniei,
„între ziua de ieri [i cea de m`ine“. Apoi, dintr-odat\, el
iese la iveal\, r\sare [i î[i spune povestea, pentru ca, simetric,
abia în „Epilog“ s\ afl\m c\ totul s-ar fi putut petrece pe
apele visului din somnul de diminea]\ (de toamn\) al
celei care scrie: „{i dac\ acestea s`nt coapsele mele? Stinghere,
albe, în[el\toare. Le arunc o ultim\ privire înainte s\ alunec
în înc\perea ad`nc\ a somnului de diminea]\.“ În comunism
(epoca „menghinelor“), somnul, visul [i c\r]ile erau spa]iile
ideale pentru tot ce în „realitate“ nu avea loc: „Somnul t\u
spune totul despre tine. Acolo vizitezi str\zile pe care nu
po]i s\ mergi ziua. Acolo m`ng`i [i te la[i m`ng`iat\ de b\rba]i
pe care nu i-ai v\zut niciodat\ sau pe care i-ai v\zut, dar
nu ai îndr\znit s\-i m`ng`i. Acolo ]ipi sau pur [i simplu spui
ce nu ai spus la lumina soarelui, acolo te mi[ti încet c\ci ai

tot timpul din lume.“ Îns\ pe de alt\ parte, tot visul, cu ciud\]eniile, cu
suprapunerile, cu hibrizii lui seam\n\ cel mai bine, paradoxal, cu realitatea
din acea perioad\: mereu la limit\, o continu\ confruntare care pe care,
„cine pe cine“, între putere [i sl\biciune, între dulce [i amar, între sclavi
[i ferici]i, între firesc [i absurd.

În lumea/lumina florii de menghin\ muncitorul din fabric\ devine
el însu[i, prin for]a oboselii unei absurde munci continue la bancul de10

marieva
ionescu

Svetlana Cârstean, FFllooaarreeaa ddee mmeenngghhiinn\\,
Editura Cartea Româneasc\, 2008
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S ingura manier\ de a mai fi ast\zi eroic
f\r\ a avea, totu[i, cazier, este s\ fii filosof.
Sau, cel pu]in, a[a ne place s\ credem.
E una dintre [mecheriile cu care ne m`ndrim

[i care ne permite s\ ne m`ndrim cu [mecheriile
noastre. E o meta[mecherie. Se nume[te dialectic\.
Dialectica este o spectaculoas\ desf\[urare a g`ndirii
concretizat\ într-un bilet dus-întors, evident p`n-
aici. Omul obi[nuit trece strada pe verde - [i c`]i
dintre cei care trec strada pe verde r\m`n în istorie?
Omul [i mai obi[nuit trece strada pe ro[u, dar nici
el n-apuc\ s\ intre în istorie, c\ci sf`r[e[te rapid în
registrul poli]iei, sub o ma[in\, sau de partea cealalt\
a carosabilului. În schimb filosoful trece strada pe
verde cu a[a un entuziasm înc`t ai putea s\ juri c\
nu trece strada pe verde ci pe cel mai aprins ro[u.
Subversiunea lui e conformismul, [i el justific\ asta
perfect dialectic argument̀ nd c\, în fond, conformismul
este subversiune. 

„În zilele noastre, criminalul cel mai periculos
este filosoful modern... În compara]ie cu el, ho]ii [i
bigamii s`nt ni[te indivizi morali [i, în sufletul meu,
îi comp\timesc. Ei recunosc idealul esen]ial al omului,
dar îl caut\ în chip eronat... În ceea ce îl prive[te pe
filosof, el nu încearc\ s\ schimbe lucrurile, ci s\ le
anihileze”1. „Il se trouve que le sujet philosophique,
c’est-à-dire révolutionnaire, se constitue précisément
par le fait qu’il s’approprie la raison diabolique, qui
reste dissimulée et agit dans la pénombre du
paradoxe, et la transforme en raison dialectique
par sa mise en langage”2.

Într-adev\r, mult\ lume a observat în decursul
istoriei poten]ialul neb\nuit de subversiune al
filosofului. Sau de conformism, tot una-i. E,
poate, cazul atunci s\-i inspect\m temuta arm\ de
distrugere în mas\ pe care o ascunde cu at`ta agilitate
pe sub maieu. 

Ce este dialectica? S\ ne lu\m pentru început
mapele [i s\ ne îndrept\m îng`ndura]i c\tre [antierul
teoriei lacaniene, c\tre acest, în fond, dac\ nu
m\-n[el, adev\rat Urgrund de veritabil materialism
dialectic. Sau, mai exact, adev\rat abgrundische
Urgrund  veritabil [i autentic, ca s\ o spunem în
heideggerian\, [i cu condi]ia s\ ]inem cont de gradul
sc\zut de precizie pe care germana mea mi-l îng\duie
în acest moment: c\ci e vorba despre un materialism
at`t de coerent dialectic cu sine însu[i [i de entuziasmat
de traversarea carosabilului înc`t nici nu mai e obligat
s\ se preocupe de groapa ce i se deschide la picioare
sau de producerea vreunei eventuale sinteze (c\ e
de semnifica]ie conceptual\ sau politico-revolu]ionar\,
hegelian\ sau marxist\, în teorie sau în practic\, n-are
importan]\, c\ci tot una-i, fiind noi instala]i deja
confortabil în dialectic\). 

Faza cu psihanaliza lacanian\ [i, în spe]\, cu
teoria ei despre dialectic\, c\ci despre ea încerc\m
s\ vorbim aici, este urm\toarea: adev\rul [i cunoa[terea
s`nt fatalmente str\ine unul de cealalt\, [i nu
po]i, adic\ n-ai cum, deci e imposibil s\ [tii [i s\ ai
dreptate în acela[i timp: „La vérité est en résorption
constante dans ce qu’elle a de perturbant,
n’étant en elle-même que ce qui manque à la
réalisation du savoir”3. Prin urmare nu se poate.
Numai paranoicul poate. Numai el [tie c\ are dreptate.
Un paranoic e, cum s-ar spune, întotdeauna dublu:
e unul care-[i d\ mereu dreptate. E fatalmente el
plus un punct de vedere. Prin urmare Hegel, care
avea impresia c\ [tie [i c\ mai are [i dreptate pe
deasupra, c\ adic\ nu numai c\ scrie istoria adev\rat\
a tot ceea ce exist\, dar c\ Napoleon îl mai [i
vede cum îi face cu m`na de la fereastr\, era un
paranoic. Chiar dac\ Lacan l-a catalogat drept isteric.
Omul mai gre[e[te diagnosticul din c`nd în c`nd, cu
at`t mai mult cu c`t ]i se înghesuie pacien]ii unii
peste al]ii în anticamer\ [i nu mai po]i s\ [tii care
dintre ei se d\dea drept Hegel. Poate nici eu nu-s
obsesional, a[a cum cred în unanimitate to]i cei
prezen]i acum în camera asta. Dar ce-i sigur e c\
dialectica hegelian\ este puternic paranoid\.

{i totu[i asta nu înseamn\ c\ ea ar trebui l\sat\
balt\. Dimpotriv\, îi putem g\si îndat\ o întrebuin]are

propice. S-o ridic\m deci din [an]: „Les énoncés
hégéliens, même à s’en tenir à leur texte, sont
propices à dire toujours Autre-chose. Autre-chose
qui en corrige le lien de synthèse fantasmatique,
tout en conservant leur effet de dénoncer les
identifications dans leurs leurres. C’est notre
Aufhebung à nous, qui transforme celle de
Hegel, son leurre à lui, en une occasion de relever,
au lieu et place des sauts d’un progrès idéal, les
avatars d’un manque”4.

Dar ce se înt`mpl\ atunci cu sinteza? R\m`ne ea
oare astfel în urm\, abandonat\ în balt\, uitat\ în
[an]? Nicidecum. Istoria filosofiei e un r\zboi à
l’americaine, adic\ o [tafet\ cu zero victime (de
partea noastr\, se-n]elege). Prin urmare, în mar[ul
nostru for]at de la Hegel la Lacan [i de-aici, în sprint,
c\tre Marx, nimeni nu r\m`ne de c\ru]\, [i cu at`t
mai pu]in sinteza. Ea reintr\ bine mersi în echip\,
doar c\ într-o pozi]ie pu]in deplasat\ fa]\ de cea
în care se obi[nuise s\ evolueze. Mai exact, identitatea
dintre particular [i universal, faimosul coup de
foudre  dintre Hegel [i Napoleon, reconcilierea
franco-german\ mult c\utat\ [i care avea loc, de
obicei, în capul lui Hegel, se realizeaz\, de data asta,
la vreo doi metri mai încolo, adic\ într-o pozi]ie
fatalmente „disjoignante du sujet”. Cu alte cuvinte,
dialectica hegelian\ a con[tiin]ei se realizeaz\ în-
tr-adev\r [i puncteaz\ printr-o sintez\ chiar [i în
psihanaliza lacanian\, doar c\ aici dialectica este
întotdeauna deja suspendat\ înaintea împlinirii
sale, iar sinteza e mai degrab\ un fel de „disjonction
du sujet”5.  

Deci de aici înainte cine mai pretinde c\ [tie [i
c\ are dreptate, cine mai e prins c\ r`nje[te la semafor
[i trece pe verde cu un aer de parc\ ai zice c\
traverseaz\ Rubiconul, va fi diagnosticat drept
hegelian, dup\ care va fi decorat [i trimis în vacan]\.
De aici înainte sinteza particularului cu universalul
[i con[tiin]a de sine a Zeitgeist-ului se vor împlini
ca la un semn prin scindarea ineluctabil\ a omenirii
în dou\ mari grupuri: cei care stau pe loc [i ezit\ s\
treac\ strada, de[i e verde, [i cei care se pr\p\desc
de r`s [i arat\ cu degetul spre ei de pe partea celalt\.
Cam asta-i sinteza la care mai putem spera, ba mai
r\u, e chiar sinteza liberal\ pe care o tr\im. 

Dar, desigur, cineva ar putea comenta spun`nd
c\ atare sintez\ n-arat\ deloc a sintez\, c\ nu poate
fi vorba despre reconciliere în condi]iile de fa]\,
în care unii stau [i transpir\ la soare în timp ce ceilal]i
se distreaz\ la umbr\ spun`ndu-[i bancuri rawlsiene
despre overlapping consensuses, [i c\ în nici un
caz nu putem fi de acord cu aceast\ produc]ie
cinematografic\ dubioas\ în care Hegel [i Napoleon
nu sf`r[esc prin a se c\s\tori, a[a cum ar trebui. La
toate aceste probleme grave [i pentru to]i cei care
refuz\ astfel s\ se împace cu Fukuyama, Rawls,
Derrida [i cu to]i ceilal]i agen]i de circula]ie care
patruleaz\ prin zon\, psihanaliza lacanian\ mai
propune o solu]ie de sintez\ dialectic\, concretizat\
de data asta realmente într-o singur\ bucat\: [i
anume obiectul a. Doar c\ obiectul a este, cum
spuneam, întotdeauna la vreo doi metri mai încolo,
uitat sub mas\, suspendat în col]ul camerei sau
ascuns cu grij\ într-un sertar al noptierei mele. 

___________
1 G.K. Chesterton, OOmmuull ccaarree eerraa jjooii, Edinter, Bucure[ti,

1991, p. 40.
2 Boris Groys, LLee ppoosstt-ssccrriippttuumm ccoommmmuunniissttee, Libella -

Maren Sell, Paris, 2008, pp. 40-41.
3 Jacques Lacan, EEccrriittss, vol. 2, Seuil, Paris, p. 156.
4 Ibid., p. 202.
5 Cf. Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Le titre de

la lettre. (Une lecture de Lacan), Galilée, Paris, 1973, p. 125.

AAlleexx.. CCiisstteelleeccaann, 29 ani, doctorand  ̀ n Teorie politic\. A publicat
volumul de eseuri VViiaa]]aa ccaa ffiillmm ppoorrnnoo.. PPrroottooccooaalleellee LLaaccaann, Editura
Aula, 2007, care a ob]inut Premiul pentru debut al revistei OObbsseerrvvaattoorr
ccuullttuurraall .
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lucru, vis\tor (vis în vis); iar Oblomov - burghezul, scriitorul, vis\torul -
redevine, prin for]a „st\rilor“ lui colec]ionate ca ni[te plante într-un ierbar,
muncitor, îns\ unul conotat pozitiv, eliberat, care nu mai poart\ „echipamentul
de protec]ie“, ci îl prive[te doar ca pe o carcas\ goal\ [i inutil\. Tot în
aceast\ lume, autoritatea, oricare ar fi ea, se face de r`s [i e luat\ în r`s:
maistrul mic [i r\u devine un fel de p\pu[\ uria[\ de c`rp\, alungit\ [i
tr\ind doar prin mi[c\rile spasmodice ale m`inilor [i picioarelor, tovar\[a
Popescu, directoarea [colii, se sperie de onani[tii din parcul de la Oper\,
iar vocea care anun]\ obsesiv „Bun\ diminea]a, muncitori“ [i, implicit,
„nu ave]i voie s\ dormi]i“ nu mai are nici o putere asupra muncitorului
care cade într-un somn ad`nc, de dragoste (î[i îmbr\]i[eaz\, incon[tient,
menghina-pern\). În plus, într-o ordine f\cut\ de cel care de]ine, de fapt,
toat\ puterea universului, ordinea lumii celeilalte, „Cei r\i s`nt desp\r]i]i
de cei buni./ Pedeapsa e mare [i cizmarului r\u i se va lua calapodul./
Strungarului r\u i se va lua strungul./ Gr\dinarului r\u i se va lua sapa./
{i tuturor echipamentul de protec]ie.“

Nu este vorba, totu[i, numai despre comunism [i despre personajele
lui în volumul Svetlanei Cârstean. Personajul cel mai important
r\m`ne, firesc, „eu“: înt`i fiin]a-nefiin]\ din burta mamei, apoi un
b\ie]el c\ruia la un moment dat i s-au împletit codi]e, apoi o feti]\
vis`ndu-[i iubitul în pielea unui prin] japonez, apoi o fat\ c\reia dintr-odat\,
într-o singur\ zi, i-au crescut s`nii; urmeaz\ domni[oara cu unghii nevopsite
[i cu mereu acelea[i haine at`rn`nd pe corpul înc\ neformat, femeia
transformat\ provizoriu într-o doamn\ „organizat\, st\p`n\ pe sine, care
se demachiaz\ de dou\ ori pe zi, bea ap\ plat\“ [i, în sf`r[it, „mama
nemiloas\,/ care-[i îmbr\]i[eaz\ copilul,/ p`n\ la sufocare,/ îl face iar\[i
una cu ea îns\[i“. Toate înv\luite într-un fel de singur\tate de Inbox gol,
ca cel din ultimul poem, unde Svetlana Cârstean îi scrie singur\ un mail
Svetlanei Cârstean. 

Cele dou\ universuri, exterior - „Nu una, nenum\rate menghine
r\s\rite trufa[ într-un gazon f\r\ sf`r[it./ Un banc de lucru uria[“, [i interior
- „Întotdeauna am avut febrilitatea asta,/ de a spune în am\nunt ce fac
pe din\untru“, au îns\ ceva în comun: fiecare este guvernat de c`te o
„divinitate“. Peste exteriorul „închis“ într-un vis domne[te prin]ul Akihito,
fals [i r\u cofetar, oferindu-i feti]ei care îl viseaz\ un tort uria[ dar otr\vitor
prin chiar dulcea]a lui infinit\, „c\ci mai amenin]\tor e tortul dec`t Akihito“.
Din contr\, peste interiorul „deschis“ în întreaga lume domne[te „Marele
Cofetar“, bun st\p`n descris în cel mai lung [i mai... puternic poem al
volumului. El nu ofer\ o pr\jitur\ mare [i iluzorie, ci las\ mo[tenire fiec\rui
vizitator întreaga cofet\rie creat\ de tat\l s\u. „Îns\ AKIHITO nu s-a înt`lnit
niciodat\ cu MARELE COFETAR.“

Floarea dde mmenghin\ este o carte foarte atent [i delicat construit\,
pentru c\ a c\p\tat, a[tept`nd s\ fie publicat\, ad`ncime [i un contur
special. Din primul ciclu de poeme - Cartea muncitorului sau Floarea
de menghin\, ap\rut înt`i în volumul colectiv Tablou dde ffamilie din 1995,
pornesc o mul]ime de fire c\tre celelalte trei „c\r]i“ - Cartea p\rin]ilor
sau „S`nt cuminte, promit“, Cartea iubirii sau Akihito [i Cartea singur\t\]ii
sau Do You Yahoo? Mici imagini c\l\toresc prin v`rste [i prin spa]ii diferite
(vis, amintire recent\, „realitate“), de la un personaj la altul (aproape
toate personajele fiind, în fond, „fe]e“ ale celei care scrie) [i astfel
cartea mare ia exact forma tulbur\toare a florii de menghin\, cu „petalele
ei în nenum\rate culori“. Nu se mai [tie, de aceea, cine pe cine a creat
[i ce a fost la început - menghina sau floarea, autoarea sau cartea, cartea
sau cei care o citesc: „Altfel, eu, care am s\dit-o [i am îngrijit-o, am a[teptat
cu ner\bdare s\ creasc\ [i s\ dea roade, voi r\m`ne pe veci prizonier al
aripilor ei, ca o s\m`n]\ neînsemnat\, aruncat\ în umbra ]esuturilor ei
delicate./ Voi respira odat\ cu ea [i voi rodi numai prin ea. P`n\ la
urm\, voi locui t\inuit în\untrul ei, eu însumi un ]esut printre altele.“ 

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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R ar mi se înt`mpl\ s\ nu pot rezuma o carte. {i cu at`t mai bizar e
c`nd o astfel de p\]anie se petrece în fa]a unui roman. De
aventuri. „De epoc\” (ar fi ad\ugat tata cu o nostalgie nemascat\).
Nu mai lungesc vorba. Am citit de cur`nd Turnul dde aap\, roman

semnat de Nicolae Strâmbeanu [i publicat în colec]ia „Cartea de pe noptier\”
de la Humanitas. Mai mult, citim pe pagina de prezentare c\ romanul
„este scris special pentru colec]ia Cartea de pe noptier\ [i pentru cititorii
ei”. 

Premisele de la care am pornit erau bune. Colec]ia e una dintre favoritele
mele. Pu]ine titluri publicate p`n\ acum m\ dezm\giser\. Autorul era bine
cotat în ochii mei dup\ ce, prin Evanghelia ddup\ AAraña, îmi d\duse speran]a
c\ ar putea fi o combina]ie d`mbovi]ean\ fericit\ de Amin Maalouf [i
Arturo Pérez-Reverte. {i totu[i, Turnul dde aap\ e, pentru mine, un fiasco
total. O înt`mplare bizar\ în fa]a c\reia nu pot privi dec`t înm\rmurit. E
o carte pe care nu am putut s\ o citesc. În care, oric`t mi-a[ încorda aten]ia,
dup\ cel mult cinci-[ase r`nduri, g`ndurile îmi zboar\ în toate cele patru
z\ri. 

Am priceput c\ e vorba despre un spaniol, un v`ntur\-lume, care
pentru bani, mici glorii personale [i un strop de farmec al vie]ii se
angajeaz\ în diferite aventuri, b\t\lii [i p\]anii într-o Europ\ medieval\
agitat\. În care ungurii, turcii, spaniolii [i valahii rup [i leag\ alian]e [i
se ciond\nesc din te miri ce pricini. Povestea v\zut\ prin ochii lui
Antonio Represa, personajul-narator, îmbr\cat\ într-un strai epistolar

(discursul adresat mai mereu Licen]iatului), este
coloana vertebral\ a romanului. Ce cuprinde ea,
r\m`ne s\ descoperi]i. Eu, m\rturisesc, nu prea am
reu[it. 

E c`t se poate de evident c\ între text [i
cititor exist\ o puternic\ barier\ de ordin lexical,
pe alocuri chiar morfo-sintactic. Pe de o parte,
num\rul uria[ de cuvinte vechi [i de regionalisme
prelucrate (uneori, b\nuiesc, chiar inventate), pe
de alt\ parte structuri frastice [i flexionare pu]in
familiare românei contemporane, rupte parc\ din
cursurile de „ilere” din facultate. A[adar, pe un tipar
de construc]ie a frazelor destul de neobi[nuit, se
grefeaz\ în[iruiri nesf`r[ite de cuvinte pe care nu le
po]i pricepe dec`t cu dic]ionarul în fa]\. Glosarul din
final e binevenit [i bine alc\tuit (felicit\ri redactorilor
care îmi închipui c\ au avut destul de furc\ cu el) dar,
din p\cate, insuficient. Impresia e de striden]\, de
culoare ]ip\toare. E aici ceva sup\r\tor [i for]at care
îl îndep\rteaz\ la ani lumin\ pe Strâmbeanu de un
Foar]\ de pild\ (singurii autori la care am auzit un

cuv`nt care mi-e drag, sfarog). Vocabularul e din cale-afar\ de colorat. Parc\
nu ar exista cuv`nt vechi sau cu rezonan]e arhaice pe care autorul s\ nu îl
foloseasc\ m\car de c`teva ori. Triste]ea îns\ vine atunci c`nd d\m peste
cuvinte argotice c`t se poate de noi [i de proaspete prin intermediul
c\rora se urm\re[te „împestri]area” vorbei personajelor. S\-mi fie cu iertare
dar l`ng\ un cuv`nt minunat precum cel pe care l-am pomenit mai sus,
sfarog ([i l`ng\ at`tea altele: bombarde, g\itane, deprinderi, ambrazuri, primenire,
g`tlej etc), d\m peste un altul care ne love[te în moalele capului, „bulangii”.
Cum a[a? Cum vine chestia? S\ însemne... ce [tim cu to]ii c\ înseamn\ în ziua
de azi, ar fi abuziv. S\ fie oare vorba despre homosexualitate? Ar fi [i mai abuziv.
S\ avem de-a face cu un cuv`nt care, prin sufix (-giu), s\ defineasc\ o întreag\
na]ie (turcii)? Nu [tiu ce s\ cred, dec`t c\ o astfel de gre[eal\ de compozi]ie, nu
[tiu altfel cum s\ o numesc, arunc\ în aer întregul demers epic, care [i a[a st\tea
s\ se sufoce sub ap\sarea cuvintelor peste care se a[ternuse praful. 

S\ fim bine în]ele[i, nu acuz sub nici o form\ folosirea cuvintelor vechi, pre]ioase,
regionale. Multe dintre ele s`nt mici bijuterii. Ce m\ sup\r\ e abuzul. A[a dup\ cum
simt c\ n-am aer în zeci de autofic]iuni dou\miiste în care cuvinte cu p, m [i f î[i dau
m`na pe fiecare r`nd, tot la fel de asfixiant mi se pare [i un roman precum Turnul dde
ap\. În loc de încheiere, de concluzii sau de judec\]i de valoare cred c\ s-ar cuveni s\ las
textului [i autorului spa]iul r\mas. Un drept la replic\ pe care îl consider meritat.

„În acea dup\-amiaz\, s-a hot\r`t un corp de [ase sute [aizeci de cavaleri care s\ ia
Csanadul [i s\-l lase acolo, dup\ r`nduial\, pe onorabilul Nagy, cu o parte dintre ei. La
nici o zi dup\ asta, Perez, Villandrada [i Castelluvio venir\ înapoi cu oamenii no[tri, ar\t`nd
c\ t`lharii Prin]ului Turcesc î[i luaser\ picioarele la spinare de cum îl v\zuser\. În \st chip,
r\m\seser\ acolo Peter Nagy dimpreun\ cu to]i ungurii, mul]i dintre ei oameni ai b\l]ii, ce
juraser\ s\-i fac\ pe turci una cu sm`rcul, de-ar fi cutezat a se întoarce. 

- R\u lucru! încheia senor Rodrigo Villandrada. Ulama împreun\ cu Sat`rgi au urmat calea
Lippei, cu porunc\ s\ ]in\ cetatea p`n\ la prim\var\... Se zice c\, de cum se zv`nt\ [leaurile, Prin]ul
Turcesc însu[i se va urni c\tre Banat [i Temeschburg, spre a-[i înfige tuiurile aici, în metereze...

- Dac\ a[a st\ scris în ceruri - în\l]\ don BernalAldana ochii c\tre Dumnezeu -, s\ ne ]inem
cuv`ntul, cum a f\cut [i acest Ulama! Represa, la noapte scoate-i pe labagii c\tre Bencsek [i d\-le
drumul! F\-o a[a, înc`t ei, tac-su [i tot neamul s\ ]in\ minte!...” (p. 85).   

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.

Nicolae Strâmbeanu,
TTuurrnnuull ddee aapp\\, Editura
Humanitas, Colec]ia
„Cartea de pe noptier\“,
Bucure[ti, 2008, 180 p.  
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VV înd dup\ aceea terenul \la de lîng\ Bac\u, vorbesc cu Bitu despre trecerea în intravilan întîi,
poate îmi trag [i gaze. Cu banii \ia iau ceva lîng\ Ploie[ti. Bine, mai pun [i ce iese din ultimul
transport de ]ig\ri. Cred c\ îmi mai r\mîn vreo zece mii s\-i dau fraierului de la fisc care se
sp\rgea în figuri ieri [i m\ amenin]a cu hîrtia. Îmi vînd repede dou\ apartamente din Bucure[ti

c\ am g\sit doi fraieri belgieni care vor s\ investeasc\ aici în imobiliare. Bag banii în chestia aia cu Gigi,
cu fabrica de ciment. {i-i iau [i Sînzianei ma[ina aia decapotabil\ - mi-o d\ Sile ieftin c\ vrea s\ scape
de ea, dup\ ce aia a plecat cu Racu în Argentina. Mai am zece mii de dat la biseric\, trebuie s\ dau c\,
dac\ aude Malac c\ iar am s\rit rîndul, m\ scoate din chestia cu p\durile din Suceava. 

E plecat\ [i nevast\-mea, [i Sînziana, a[a c\ dau o fug\ la Sinaia unde m\ a[teapt\ alea dou\
fofoloance. M\ mai cost\ vreo trei mii weekendul asta, trebuie s\ sun s\ fac rezervare c\ n-am chef s\
stau în cocina lor. Îmi place mai ales blonda micu]\ c\ îmi poveste[te tot timpul despre prietenul ei
student. Aia e genial\. {i e [i de[teapt\ - a luat de la primar un teren spre Tavern\ foarte bun; prostul
\la amestec\ banii cu feti]ele de doi lei kilul. A[a ceva nu se face, pur [i simplu.

Nu prea pot s\ dorm acum pentru c\ m-am întîlnit cu Tic, prietenul meu din liceu. Am b\ut cîteva
beri [i i-am povestit în ce rahat era s\ intru acum dou\ luni [i cît de frumos m-am scos. Eu mi-am deschis
inima, i-am spus cum era [i el m-a luat cu faze de intelectual. Nu suport chestia asta. I-am zis tot,
cum m-am dus cu tolomacul \la în discoteca de la M\r\[e[ti - ce m-o fi apucat, Doamne - [i cum am
luat-o pe aia cu ma[ina s-o aducem la Foc[ani - ce-o fi c\utat [i aia pe acolo, Doamne; cum i-am zis
pe la jumatea drumului, pe la 5 diminea]a, c\, dac\ nu [i-o trage, o l\s\m acolo în cîmp; cum tipa s-a
l\sat, dar n-am putut niciunul dintre noi, poate \la s\ fi reu[it pu]in, dar nu ne venea a[a cînd o
vedeam cum se sprijin\ de copac; cum aflu a doua zi c\ taic\-s\u e mare mah\r cu depozit de vopsele
pe lîng\ ora[ [i c\ a pus poli]ia pe urmele noastre; cum eu st\team lini[tit, c\ doar nu putuser\m
s\ facem nimic, dar gaborii m-au smuls din ma[in\ [i mi-au rupt urechile cu pumnii; cum am
sunat repede la Pite[ti, unde [tiam [i eu pe unul [i i-am [ters a[a din mers o datorie; cum m-am
întîlnit cu fata [i cu taic\-s\u, [i cu un procuror mare trimis de pila mea s\ m\ scoat\ din mîinile
\luia; cum eu repetam ca papagalul c\ n-au dovezi [i securistul \la cu mîinile cît roata de
tractor mi-a dat un capac [i procuroru’ s-a b\gat între noi c\ nu mai suportam; cum \la a sunat
un judec\tor [i l-a pus s\ cînte la telefon ca s\-mi dau eu seama cine e; cum pîn\ la urm\ am
c\zut la în]elegere [i i-am b\gat un transport de ]ig\ri spre nu [tiu ce prieten cu hipermarket
la juma’ de pre]; cum abia mi-am scos banii.

I-am spus tot [i el mi-a spus c\ îi pare r\u c\ s-a întînit cu mine, c\ chiar nu mai avem ce
vorbi. Adic\ ce mare lucru i-am spus? Am fost sincer [i atît, n-am omorît pe nimeni. {i el m\
ia cu lec]ii, c\ ce-a fost în capul meu de-am vrut s\ violez o minor\, c\ cine sînt eu, c\ el nu
m\ mai recunoa[te. I-am zis c\ b\, b\iatule, tu dac\ ai frustr\ri c\ nu pui mîna pe liceence
s\ nu m\ faci pe mine de rahat acuma [i las\ [i vocea mai jos c\ se uit\ \[tia la noi. El s-a
ridicat [i a b\gat înjur\tura aia...

I-am dat cu sticla în cap. M-am sim]it bine, acuma nu pot s\ dorm. S-a mai dus un
prieten, mare scofal\, nu m\ deranja, mai ales c\ a fost m\gar. I-am spus ce-am f\cut
eu, nu nevast\-sa! Dar l-am sunat pe Gigi s\-mi povesteasc\ despre Tic [i de ce are a[a
ditai b\]ul în cur [i \la mi-a povestit cum l-au dat aia din ora[ afar\ cam de peste
tot, de la liceu pentru c\ n-a vrut s\ vînd\ BAC, de la un ziar pe care l-a cump\rat
Opri[an dup\ jum\tate de an [i cum face naveta la o [coal\ dintr-un sat plin de copii
[i adul]i be]i. 

Mi se pare cam de rahat ce-am f\cut. Îl sun [i m\ înjur\ calm [i ap\sat de
mam\ [i eu nu mai zic nimic. Îmi zice c\ \[tia ca mine i-au stricat via]a, \[tia care

nu mai [tiu ce-i \la viol, ban furat sau curat. Eu îi zic c\ am putea lucra împreun\
s\ facem un magazin dac\ el se ocup\ de administra]ie. El m\ înjur\ de mor]i

[i închide. Mai stau cinci minute. Sun iar: Auzi, da’ nu vrei s\ mergem în
weekend la Sinaia? |sta începe s\ rîd\ [i închide iar. 

__________
* 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.
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C`r]i pe p\ine...

Simona PPopescu

Vara asta am început-o citind corectura unui roman care urmeaz\ s\ apar\ curînd: Rubik.
Acum citesc pe ecran ce mi-a trimis prin e-mail, de la Viena (unde studiaz\ politologia),

Ovidiu (Pop). Primul volum al unei trilogii! A[teapt\ s\-i zic cum mi se pare; [i, dup\ 40 de
pagini, mi se pare deja ceva super-interesant. 

Tot în computer am romanul trimis de Daniel Vighi, pe care l-am întrerupt pentru c\ am
avut b\taie de cap pîn\ mai ieri cu lucr\rile de licen]\ ale absolven]ilor no[tri. Fain ce-a
f\cut Vighi! Vorba neam]ului: Klasse! 

Trebuie s\-i dau urgent înapoi lui Virgil catalogul unei case de licita]ie, un c\r]oi exquis.
Dar \sta e mai mult de privit. Am v\zut acolo c\ pre]ul pentru Castelul OOrbilor al lui Gellu
Naum porne[te de la 4.200 de RON. 

Lui Mihai D.G. ar fi cazul s\-i înapoiez urgent Autobiografia lui John Stuart Mill [i ultima
carte despre Bucure[ti a lui Majuru. Anul trecut pe vremea asta începusem cartea despre
Bucure[tiul de pe la 1900 a lui Frédéric Damé. C\r]i informate, cu statistici, c\ vreau s\ m\
l\muresc documental (sic!) cum era cu ora[ul meu de adop]ie, hulitul. 

Am de terminat [i cartea Slavenk\i Drakulić, Cafe EEuropa. LLife aafter CCommunism, pe
care mi-am luat-o la Praga, dup\ ce am stat cu Dan Sociu mai mult de o or\ la libr\ria Anagram.
M-ar fi tentat [i o carte a lui Jachym Topol, City SSister SSilver, mai era una cu pove[ti despre
Praga scrise de cî]iva autori contemporani (m\ gîndeam c\ s-ar putea scrie ceva pe ideea asta
[i despre Bucure[ti, cred c\ ar fi tare util). 

Fiindc\ am pomenit-o pe Slavenka Drakulić: am mai citit de ea, în române[te, Balkan
Express, dar n-am v\zut nici o cronic\ pe nic\ieri, n-am g\sit nimic pe Internet (la noi toate-s
aiurea, se scrie, mai mult din iner]ie, despre a[a-zise bestselleruri, unele plicticoase ca naiba). 

Începusem [i Je ssuis uun éécrivain jjaponais a lui Dany Laferrière, pe care mi-am cump\rat-o
pentru c\ mi-a pl\cut titlul (el fiind un scriitor de culoare din Haiti [i care tr\ie[te acum în
Miami, dup\ ce a stat prin Canada). Cartea am r\t\cit-o. Nu cred s-o g\sesc prea curînd în
tona de hîrtie din cas\. 

Pentru c\ am terminat tot ce se poate din Nicolas Bouvier, m-am apucat de Imperium a
polonezului Ryszard Kapuscinski. Nu [tiu dac\ o s-o iau cu mine „la deal”, unde ne vom retrage
într-o c\su]\ m\rginit\ de p\dure pîn\ în septembrie. 

De la Tîrg mi-am luat Victor BBrauner ((d’apres DDuchamp) a lui Cristian-Robert Velescu.
{i-am mai luat, din cauza lui Horea Poenar (al c\rui op, Semnul ccelor ppatru, l-am prezentat
la standul Paralelei 45), A SStudy iin SScarlet. El scrie teorie literar\, de fapt un text
transgresiv, [i d\ mottouri din Arthur Conan Doyle. {i-am mai cump\rat Totul eeste iiluminat
(al doilea exemplar, c\ pe primul l-am uitat într-un metrou parizian - nici m\car n-o s\ se
bucure cineva de el!). Nu prea aveam chef de Foer, c\-i prea VIP, dar mi-a pl\cut r\u de tot
de la bun început. M-am apucat [i de Extrem dde ttare [[i iincredibil dde aaproape. Mi-era team\
c\ este o tîmpenie (11 septembrie v\zut prin ochii unui copil, cum scrie presa), dar - neverosimil!
- îmi place. Dac\ a[ sta de vorb\ cu J.S.F. i-a[ spune [i ce nu merge, dar, chiar dac\ sînt
chestii aiurea, ce conteaz\. E o energie acolo [i entuziasmul cuiva care are chef s\
vorbeasc\ despre multe. {i este emo]ie. Ca [i cum totul ar fi... iluminat! Citesc cu ]îrîita, ca
s\ se termine cît mai tîrziu. 

Mi-am pus deoparte [i Prof ppe ddrum a lui Codrescu. M-a prins tonul \la... american. 
Pentru cartea despre Str\in\tate vreau s\ recitesc Le PPaysan dde PParis, Alexanderplatz [i

Privind ddinspre ggolful SSan FFrancisco (asta din urm\ e a lui Czeslaw Milosz). Peste var\ musai
s\ citesc [i propria mea tez\ de doctorat pe care o s-o predau, dup\ destui ani de sertar,
unei edituri (am fost somat\ de [eful de catedr\ de la Facult\). {i pentru ea mai trebuie s\
rev\d unele, altele. M-am uitat pe Ryu H. (uf!). Nu [tiu pe unde e Lunar PPark a lui B.E.E., pe care
am mai început-o de cîteva ori. O s\ m\ uit, din nou, peste Hermeneutica ssubiectului a lui
Foucault, cursurile lui de la Collège de France despre care am vorbit la un moment dat cu o
fat\ de[teapt\ care are un blog. O s\ caut [i cartea despre Autor pe care mi-a trimis-o
cîndva Mihaela Ursa, de la Cluj. În fond, avem acela[i subiect. Volumul ei nu ap\ruse cînd
îmi terminasem teza. 

Ce-a[ mai lua cu mine? Domnule, parc\ a[ lua [i o carte de critic\. De pild\, ce-a publicat
recent Alexandru Matei despre literatura francez\ actual\. O, dac\ ar exista un critic tîn\r care
s\ [tie despre literatura român\ cîte [tie Alexandru despre cea francez\... Care s\ aib\ [i
onestitatea [i dezinvoltura pe care ]i-o d\ distan]a - distan]a fizic\, vreau s\ spun... 

A! [i era s\ uit de c\r]ile care vor fi principala ]int\ a interesului meu, volumele I [i III din
Sferele lui Sloterdijk. Îmi promisese Alexandru acum un an sau doi c\ mi le împrumut\,
pîn\ la urm\ am cump\rat eu din Fran]a dou\ c\r\mizi. Poate îmi împrumut\, totu[i, Globes,
pe care n-o am. 

Cam asta ar fi. Deocamdat\! Mai las [i pe toamn\. Pe Esterházy. Poate o s\ citesc [i c\r]ulia
aia a lui Almodovar, Patty DDiphusa, nu de alta, dar mi-a pl\cut cum se întreab\ el în
„cuvîntul înainte” dac\ ce-a scris e roman sau eseu. În sfîr[it, numai [i numai pentru citate,
Lumea VVr\jitorului, ap\rut\ prin 1996. M\ opresc aici.

P.S. Are cineva cartea din 2006 a lui Jonathan Franzen, The DDiscomfort ZZone (în fr. sau
engl.?)

Michel Foucault, HHeerrmmeenneeuuttiiccaa
ssuubbiieeccttuulluuii.. CCuurrssuurrii llaa CCoollllèggee
ddee FFrraannccee ((11998811-11998822)), traducere
de Bogdan Ghiu, Editura Polirom,
2004, colec]ia „Plural“, 552 p.

Slavenka Drakulićć, BBaallkkaann EExxpprreessss,
Perennial, 1994, 208 p.

Slavenka Drakulićć, „„CCaaffee EEuurrooppaa::
LLiiffee AAfftteerr CCoommmmuunniissmm““,, Norton,
213 p. 

Andrei Codrescu, PPrrooff ppee ddrruumm,
traducere de Ioana Av\dani,
Editura Curtea Veche, colec]ia
„Andrei Codrescu“, 2008, 232 p.

Jonathan Safran Foer, EExxttrreemm
ddee ttaarree ssii iinnccrreeddiibbiill ddee aapprrooaappee,
traducere de Andra Matzal,
Editura Humanitas Fiction, 2007

Jonathan Safran Foer, TToottuull eessttee
iilluummiinnaatt, traducere de Fraga
Cusin, Editura Humanitas Fiction,
2008

Jonathan Franzen, TThhee
DDiissccoommffoorrtt ZZoonnee:: AA
PPeerrssoonnaall HHiissttoorryy, Farrar,
Straus and Giroux,
2006, 208 p.

Aragon, LLee PPaayyssaann ddee PPaarriiss, Gallimard,
1998

Dany Laferrière, JJee ssuuiiss uunn
ééccrriivvaaiinn jjaappoonnaaiiss, Boreal,
2008, 262 p.

Cristian-Robert Velescu, VViiccttoorr
BBrraauunneerr dd’’ aapprrèèss DDuucchhaammpp ssaauu
DDrruummuull ppiiccttoorruulluuii cc\\ttrree uunn
ssuupprraarreeaalliissmm „„bbiinnee tteemmppeerraatt””,
Institutul Cultural Român, 2007,
268 p.

Din zelul cîtorva redactori de reviste [i al multor PR-i de editur\, sintagma
„c\r]i de vacan]\” a început s\ fie asociat\ mai degrab\ cu lecturile u[oare,
de consum, numai bune de citit pe plaj\ [i targetate mai ales c\tre cei care
nu apuc\ s\ deschid\ o carte decît în concediu. Nu e r\u s\ încurajezi
lectura prin toate mijloacele, numai c\ pentru mul]i dintre noi vacan]ele nu
sînt destinate c\r]ilor de vacan]\ în sensul marketizat, ci mai degrab\ lecturilor
de care n-am avut timp înc\ [i pe care sîntem gata s\ le lu\m cu noi peste
tot pe unde mergem sau „de care s\ ne îndr\gostim”, a[a cum poveste[te
R\zvan Mihai N\stare - uneori e vorba despre clasici ai literaturii al c\ror nume
te intimideaz\ atunci cînd e vehiculat în conversa]ii („Cum, n-ai citit Dostoievski???”),
pe care ai vrut s\-i cite[ti înc\ din liceu, dar, cumva, n-ai apucat niciodat\,
alteori despre autori de care te-ai ata[at dintr-o pur\ întîmplare, pe un blog
sau într-o revist\, [i pe care n-ai avut timp s\-i cite[ti în detaliu, iar alteori
despre c\r]ile care ]i se strîng pe noptier\ de-a lungul cîtorva luni, lecturi
planificate, dar ratate. Simona Popescu [i-a întocmit o list\ eclectic\, cu
care î]i vine s\ te înarmezi cînd pleci prin libr\rii; Lumini]a Marcu a scris despre
un autor cu c\r]ile c\ruia [i-a petrecut acest început de var\, recent descoperit,
iar Gruia Dragomir despre verile cu filme [i cu c\r]i care [i-au g\sit drumul
spre el aproape accidental, dar cu autorii c\rora a dezvoltat o rela]ie durabil\;
Maria Manolescu, în fine, scrie despre muzic\ [i despre c\r]i - asocia]ia, ve]i
vedea, nu e întîmpl\toare. Grupajul urm\tor se adreseaz\, a[adar, celor
care sînt dispu[i s\-[i petreac\ o parte din vacan]\ [i pentru a descoperi autori
[i c\r]i în care este posibil s\ se piard\ sau s\ se reg\seasc\. (A.C.)
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C`r]ile prin care 
m-am \ndr`gostit 
de ei
R\zvan MMihai NN\stase

Amorurile mele cu feluri]i scriitori str\ini, tradu[i sau
netradu[i la noi, au fost cum nu se poate mai diferite. {i
cum în literatur\ nu e rost de gelozie, m-am g`ndit s\
împ\rt\[esc cu c`t mai mult\ lume c\r]ile de care s`nt
îndr\gostit [i s\ v\ îndemn s\ v\ iubi]i, la vreme de var\,
m\car cu c`teva dintre ele. 

Primul scriitor hard peste care am dat într-o vacan]\
torid\ de var\, pe la sf`r[itul liceului, e Marquez. Pe care
mi-ar fi pl\cut s\-l descop\r cu povestiri (candida Erendira
r\m`ne dup\ mine capodopera sa absolut\), dar n-a fost
s\ fie. Am avut parte în schimb de Toamna ppatriarhului,
o carte în care numeri aliniatele pe degetele de la o
m`n\ [i în care punctul e doar un intrus nedorit. O carte
despre putere, b\tr`ne]e [i boli, un roman vierm\nos [i
la propriu [i la figurat, fascinant [i seduc\tor.

Cu Murakami a fost o alt\ poveste. În cc\utarea ooii
fantastice, o carte cump\rat\ de la Gaudeamus [i citit\ pe
ner\suflate într-o noapte, mi-a deschis ochii c\tre cel mai
cald stil de a povesti din c`te cunosc. Recunosc, la prima
lectur\, stranietatea [i sentimentul de dejà-vu (sau mai
bine spus dejà-lu ) m-au toropit de tot. N-a[ putea s\
povestesc mai nimic despre povestea în sine. {tiu doar c\
se termin\ exploziv [i cuprinde cele mai minunate declara]ii
de dragoste adresate unor urechi (da, a]i citit bine) din
cîte am pomenit vreodat\.

Pentru momentele molcome de dinaintea unui
somn pl\cut recomand copertele galbene ale romanelor
lui P.G. Wodehouse. Primul dintre ele care mi-a c\zut în
mîn\ a fost Gre[eala llordului EEmsworth. Atmosfera tihnit\
a britanicilor, micile intrigi de culise [i pref\c\toriile,
impostorii care fac din ]în]ar arm\sar [i momentele de
glorie etern\ pe care ]i le poate aduce o purcic\ ce prime[te
medalia de argint la un concurs de frumuse]e regional s`nt
tot atîtea motive ca s\ m\ îndr\gostesc instantaneu.
Iremediabil, pe veci, de Wodehouse.

Destul cu Gluma. Trecem la lucruri mai serioase. La
Kundera. C\ruia i-am citit prima oar\ romanul despre care
tocmai v-am scris cu bold. Recunosc. Captatio s-a petrecut
prin capitolele scurte. 1. 2. 3. Cîteva pagini [i gata. Aveam

senza]ia c\ zburd printr-o carte, altminteri destul de mare.
Viteza lecturii nu a prejudiciat în nici un fel savoarea textului.
Admir abilitatea de a aduce o critic\ aspr\, demolatoare
comunismului, contrapunînd structurii sale monolitice
frînturi din via]a unor oameni simpli, înghi]i]i sau regurgita]i
de sistem. De re]inut ar mai fi melancolia dulceag\, alc\tuirea
„melodic\” a textelor [i, cum era s\ uit, suculen]a. Nu e
chiar un Henry Miller dar nu e deloc de lep\dat.

Foarte mult îmi plac pove[tile care p\streaz\ fie [i
un strop din romantismul, ac]iunea, aventurile [i din
misterul romanelor din copil\rie. Aici intr\, la pachet, de[i,
sincer s\ fiu, s`nt tare diferi]i, Arturo Pérez-Reverte [i Amin
Maalouf. Din Reverte nu rata]i Clubul DDumas, Tabloul
Flamand [i Comuniunea ddin SSevilla. Fac parte din specia
rar\ a c\r]ilor pe care le recite[ti cu drag oricînd, de[i finalul
e o surpriz\ uria[\. {i, de obicei, odat\ [tiut\ surpriza,
interesul se duce pe apa sîmbetei. Maalouf merge în direc]ia
unor, uf, cum s\ le spun ca s\ nu sune prea preten]ios,
istorii umanizate. Recompune epoci [i pove[ti de demult,
dar nu din perspectiva mai marilor vremii, nici a unor
indivizi reprezentativi pentru o anumit\ categorie social\
ci, dimpotriv\, a unor oameni în acela[i timp simpli [i
excep]ionali. Pute]i începe periplul prin lumea autorului
libanez cu Baldassare Embriacco ([i un manuscris demonic)
[i s\-l sf`r[i]i pe St`nca llui TTanios (cu portocale parfumate
[i triste). Micile escale prin Gr\dinile lluminii sau în
Primul ssecol ddup\ BBeatrice pot avea farmecul lor. 

Am l\sat la urm\ un apel. Disperat. C\tre editori, c\tre
to]i cei care [tiu olandez\. {i c\tre to]i iubitorii de literatur\.
Marea mea iubire literar\ e un domn despre care nu se [tiu
prea multe pe la noi [i care trebuie urgent tradus! Care nu
e pe primul raft, chiar dimpotriv\. Hubert Lampo. Un scriitor
despre care umbla vorba prin tîrg c\ ar cocheta cu realismul
magic, dar pentru care zic eu c\ nu s-a inventat înc\ un
curent potrivit. Din cîte [tiu, doar dou\ c\r]i s-au tradus
la noi. Oarecum recent, în „Cartea de pe Noptier\“, Madona
din NNedermunster, un volum de povestiri care l-ar fi f\cut
foarte gelos pe Eliade. Din p\cate (sau din fericire), se mai
g\se[te înc\, la reduceri. Al doilea volum e ap\rut p`n\
în 1989, un roman mic [i fabulos, Sosirea llui JJoachim SStiller.
Îl ve]i g\si în colec]ia de buzunar a Universului, Globus.
Dac\ l-a]i citit, sper c\ îmi în]elege]i entuziasmul. Dac\ nu,
nu-l rata]i. Nu v\ spun mai mult decît c\, al\turi de el,
una dintre cele mai frumoase c\r]i din secolul 20, Maestrul
[i MMargareta p\le[te complet. Sau poate îmi joac\ vederea
feste? O fi de la soarele de-afar\.

Vacan]\ pl\cut\ [i c\r]i frumoase!

O var` cu Juan José Millás
Lumini]a Marcu

Juan José Millás este unul dintre acei scriitori care te pot con-
vinge c\ literatura e un domeniu profitabil. Sigur, e vorba despre un
context spaniol, adic\ un loc în care se întîmpl\ cîteva concursuri [i
premii literare în fiecare zi [i unde un tîn\r scriitor, dac\ e harnic, poate
tr\i doar din participarea la asemenea certámenes literare. Cazul lui
Juan José Millás e cu atît mai spectaculos cu cît el nu este un autor
comercial, facil, atent doar la gustul simplu al vremii. S-a format cu
greutate, de unul singur, citind [i scriind în timp ce lucra ca
func]ionar la po[t\ [i apoi ca PR pentru compania aerian\ Iberia,
echivalentul Taromului nostru. Ast\zi, nu doar c\ este unul dintre cei
mai cunoscu]i scriitori spanioli, dar a cî[tigat cu Premiul Planeta de
anul trecut 600.000 de euro, cu o alt\ carte, Dos mmujeres een PPraga,
un alt premiu, de 200.000 de euro (Premio Primavera) [i lista ar
putea continua. A[ putea spune c\ mi-am petrecut vara în compania
scriitorului spaniol, de[i nu l-am cunoscut înc\ în carne [i oase.
C\r]ile lui se g\sesc la Institutul Cervantes [i le-am purtat cu mine
într-o geant\ încolo [i încoace, citind fragmente în fiecare r\gaz pe
care l-am avut. Nu s-au tradus înc\ în române[te, dar am în]eles c\

urmeaz\ s\ apar\ la Humanitas, în colec]ia „Cartea de pe noptier\”.
Curios e c\ pentru pia]a româneasc\ Millás este un autor de c\r]i
mici, care se potrivesc unei colec]ii de tip pocket. El nu scrie romane
voluminoase, ba chiar merge în direc]ia novela corta, dar în edi]iile
spaniole, cu litere generoase, cu pagini aerisite [i `n formate cît mai
u[or de mînuit, n-ai spune c\ e vorba despre c\r]i mici. Dos mmujeres een
Praga, de pild\, a fost într-adev\r scris\ [i trimis\ (cu pseudonim) la un
concurs literar dedicat a[a-numitului „roman scurt”, de aproximativ
200 de pagini, dar edi]ia care a ap\rut în urma concursului, de
format mare, cu copert\ colorat\ ([i, aten]ie, f\r\ turlele Prag\i la orizont,
cum ar fi fost desigur într-o edi]ie româneasc\!), are un confortabil
num\r de 230 de pagini. 

A[ spune, f\r\ s\ le fi citit absolut pe toate - Millás a scris peste
cincisprezece romane -, c\ Dos mmujeres een PPraga e preferatul meu. O
poveste care se desf\[oar\ la Madrid, ca mai toate pove[tile lui
Millás, [i unde Praga e doar... imaginar\. Dou\ femei [i pove[tile lor,
reale sau contraf\cute, pentru c\ cele dou\, Luz Acaso [i María José au
obiceiul s\ fabuleze enorm. Umorul lui Millás e magistral, imaginile
curioase [i potriveli uimitoare de cuvinte r\sar pe fiecare pagin\, se
simte meseria de scriitor, grija de a nu plictisi, dar [i dorin]a ([i putin]a)
de a g\si semnificativul în micile chestiuni cotidiene. Madridul [i
mica via]\ personal\, acestea am putea spune c\ sînt obsesiile, temele

Arturo Pérez-Reverte, CClluubbuull DDuummaass,
traducere de Mihai Cantuniari, Editura
Polirom, 2004, colec]ia „Biblioteca
Polirom“

Gabriel Garcia Márquez,, TTooaammnnaa
ppaattrriiaarrhhuulluuii, traducere din limba spaniol\
de Tudora {andru-Mehedin]i, Editura
RAO, 2005, Colec]ia „Biblioteca Gabriel
Garcia Márquez“, 256 p.

Juan José Millás, EEll MMuunnddoo,
Editorial Planeta, 2007, 233 p.

Milan Kundera, GGlluummaa, traducere de
Jean Grossu, Editura Humanitas, 2002,
seria de autor „Milan Kundera“, 448 p.

Haruki Murakami, ÎÎnn cc\\uuttaarreeaa ooiiii ffaannttaassttiiccee,
traducere de Andreea Sion, Editura
Polirom, colec]ia „Biblioteca Polirom“,
edi]ia a 2-a, 2005, 368 p.



15

d
osa

r: c`
r]i p

refera
te, c`

r]i d
e va

r`

noua literatur`..............................................................................................iunie 2008..................................................................................................num`rul 16

Vara pe terase printre
filme, c`r]i [i reviste

Gruia Dragomir

Odat\ cu o anumit\ vîrst\, despre vacan]ele de var\
nu se mai poate vorbi decît cu nostalgie, decît ca despre
ceva dintr-un trecut ce pare din ce în ce mai îndep\rtat.
Acum avem concedii pl\tite sau nu (eu a[ prefera prima
variant\). Gata cu vacan]ele. Cuvîntul „vacan]\” a r\mas
într-un vocabular al unei alte vîrste. Plictiseala a devenit
un lux atît de rîvnit acum, cînd în fiecare lun\ trebuie
s\ fac fa]\ facturilor, ratelor [i deadline-urilor. Anii trecu]i
îmi petreceam verile tol\nit pe terase printre Mojitos,
Singapore Sligs, cîteva beri [i un pachet de ]ig\ri,
descoperind autori despre care nici un prof nu ne vorbea
la facultate. Nop]ile mi le petreceam pîn\ aproape spre
diminea]\ în fa]a calculatorului organizînd sesiuni lungi
de vizionat filme. Cele mai interesante aveau mai tot
timpul o carte la baza scenariului. A[a am dat peste
William Burroughs, dup\ ce am v\zut pe „cd-uri pe care
le d\deam mai departe” Naked LLunch. În libr\rii am
g\sit traducerea romanului, Prînzul ddezgolit, pe care
l-am citit în mai multe reprize pe teras\ la Motoare.
Au mai trecut cîteva beri [i terminasem deja [i Pederast
[i Junky, apoi Ora[ele nop]ii purpurii, Ghemul ffund\turilor
[i T\rîmurile vvestice - nu neap\rat în aceast\ ordine.
Acum, cînd mai ajung pe la Anthony Frost, m\ tot
bate gîndul s\-mi cump\r [i The SSoft MMachine sau The
Wild BBoys, pentru atunci cînd o s\-mi iau concediu, dar
în concediu trebuie s\ mai îngr\m\desc [i altele prin
bagaje, s\ îmi fac timp pentru oameni în carne [i oase
sau pentru al]i autori care a[teapt\ s\ fie descoperi]i,
a[a c\ îl las pe Burroughs pe alt\ dat\ [i îi citesc pe James
Frey [i pe John Fante, care m\ plictisesc repede. În
alt\ vacan]\, dup\ ce v\zusem Fear aand LLoathing iin LLas
Vegas, într-o atmosfer\ demn\ de a fi anexat\ acestui
film - dar asta e alt\ poveste pentru o alt\ rubric\ -, [i
dup\ ce am aflat c\ filmul era f\cut dup\ un roman în
mare parte autobiografic, am început s\ caut în disperare
c\r]ile lui Hunter S. Thompson. Nu am g\sit nimic. Nimeni
nu auzise de Dr. Gonzo. Mi-am disperat to]i prietenii
pîn\ cînd o cineva care tocmai se întorsese din str\in\tate
mi-a f\cut cadou un exemplar din Fear aand LLoathing iin
Las VVegas, cartea. Am citit-o tot la Motoare, iar Thompson
a devenit [i a r\mas unul dintre scriitorii mei prefera]i.
De la al]i prieteni dragi am mai primit [i The CCurse oof
Lono [i The RRum DDiary, iar eu la rîndul meu am dat
mai departe un exemplar piratat (nu m\ judeca]i prea
aspru) din Hell’s AAngels. De la Thompson a fost foarte
u[or s\ ajung la un alt jurnalist gonzo, Tom Wolfe [i la
romanul lui despre LSD [i the Merry Pranksters, The
Electric KKool-AAid AAcid TTest. Pe Kurt Vonnegut l-am

descoperit înc\ din liceu [i dup\ ce i-am citit Abatorul
cinci i-am r\mas fan pe via]\. An dup\ an, teras\ dup\
teras\ (deBufet, Propaganda, Argentin, Pardon etc.), i-am
citit toate traducerile în român\ pîn\ la ultima, Un oom
f\r\ dde ]]ar\, dar [i altele care înc\ a[teapt\ s\ fie traduse,
cum ar fi Jailbird. De curînd am aflat c\ Thompson [i-a
dorit s\-l cunoasc\ pe Vonnegut [i în 1973 i-a scris
într-o scrisoare: „I was planning to have a drink with
you in Miami, but things got weird. Maybe we can make
a human connection when I come east in mid-July to
have a look at the Watergate situation...”. {i eu pl\nuiesc
de mult s\-mi g\sesc ni[te timp pe care s\-l petrec pe
o teras\ cu ultima achizi]ie semnat\ Thompson, Fear
and LLoathing iin AAmerica: TThe BBrutal OOdyssey oof aan
Outlaw JJournalist 11968-11976. Dar things always get
weird sub presiunea constant\ a deadline-urilor. 

Tot în urma unor ecraniz\ri, acum cîteva veri, i-am
descoperit [i pe autorii Chuck Palahniuk (Fight CClub),
Augusten Burroughs (Running wwith SScissors) [i Mitch
Cullin (Tideland). În prezent, de ceva vreme, în fiecare
lun\ cînd apare revista Esquire, o iau de la cel mai apropiat
chio[c [i fug s\ o r\sfoiesc pe oricare dintre terasele din
Drumul Taberei. Revist\ glossy este cam impropriu
spus, pentru c\ Esquire este mai mult un fel de antologie
glossy de proze scurte. Pîn\ [i textele despre gadgeturi
sau pe diverse teme care la prima vedere nu par atît de
ofertante sînt scrise de multe ori ca ni[te proze, foarte
bine, pe un ton relaxat [i fresh. O adev\rat\ ciud\]enie,
avînd în vedere celelalte reviste de pe pia]a noastr\.
Probabil din aceast\ redac]ie vor ie[i ni[te prozatori
care vor aduce un aer mai proasp\t în peisajul literar
românesc. 

Pentru urm\toarea perioad\, de concediu s\-i zicem,
caut prin libr\rii o alt\ ciud\]enie: pe striptueza cu studii
superioare de jurnalism, cî[tig\toare a premiului Oscar
pentru cel mai bun scenariu original, ce apare în toate
pozele existente pe net expunîndu-[i tatuajul de pe
mîna dreapt\ cu o tip\ în bikini deasupra c\reia scrie
Candy GGirl, [i afi[înd un zîmbet inocent [i fermec\tor.
Diablo Cody este cea care a scris scenariul filmului Juno,
iar Candy GGirl este romanul ei de debut, autobiografic,
despre perioada în care, de[i putea s\-[i aleag\ un
job confortabil în redac]ia oric\rui ziar sau revist\ glossy,
a ales s\ se angajeze ca striptuez\. Pîn\ una-alta, o mai
citesc din cînd în cînd pe net. 

Un alt debutant (destul de recent, iunie 2007) pe
care o s\ încerc s\-l g\sesc este Paul Neilan, cu romanul
s\u Apathy aand OOther SSmall VVictories. Tot citind pe net,
am în]eles c\ este despre un loser într-o lume plin\
de ciuda]i, în]elege]i ce vre]i, [i c\ este comparat cu
Palahniuk, dar mi-am dat seama c\ aceste compara]ii
de multe ori sînt atît de superificiale încît merit\ ignorate,
vezi Votca-CCola [i compara]ia cu Trainspotting. {i probabil
c\, de la un autor la altul [i din link în link, se vor mai
aduna c\r]i de pus în rucsac. Doar c\, pe lîng\ citit, a[
vrea s\ mai am timp [i de altele.

lui Millás. Apar [i în cea mai cunoscut\ carte a lui, dup\ care
s-a [i f\cut un film anii trecu]i, La ssoledad eera eesto: o femeie
de 40 de ani într-un moment de cump\n\. Cred c\ dac\
ar [ti române[te, lui Millás i-ar pl\cea aceast\ expresie,
„momente de cump\n\”, momentele teribile, de criz\, dar
[i de iluminare, momente bine ascunse în via]a metropolitan\
a personajelor sale. Varianta masculin\ a crizatului
contemporan: în romanul Tonto, mmuerto, bbastardo ee iinvisible
(cel care poart\ toate aceste teribile adjective e... [omer)
sau varianta unei alte teme vechi de cînd literatura: întoarcerea
acas\, întoarcerea la copil\rie: El mmundo, romanul autobiografic
cu care a ob]inut mult-rîvnitul Planeta în 2007. Acesta
din urm\ nu se g\se[te înc\ la biblioteca de la Cervantes,
dar poate fi cump\rat u[or de pe net sau poate fi adus de
prieteni c\l\tori prin Spania, dac\ ave]i. 

În fine, vreau s\ apuc în aceast\ foarte scurt\ prezentare,
menit\ doar s\ v\ fac\ un pic de poft\ de Millás, s\ v\ spun
[i cîteva cuvinte despre „articuentos”, adic\ ceva ce editorilor
români nu prea am apucat s\ le spun, pentru c\ „proza
scurt\ nu se vinde”. Aceste legi de pia]\ m\ dep\[esc,
tot ce [tiu e c\ Millás a devenit faimos [i datorit\ acestor

articole-proze publicate de ani de zile în fiecare vineri în
El PPaís. Se pot citi [i pe net, autorul le-a adunat [i în volume,
primul în 2001, intitulat chiar a[a, dup\ specia pe care el
însu[i a inventat-o, Articuentos. Sînt texte de aproximativ
o pagin\, pornind de obicei de la un fapt de via]\, o [tire,
un am\nunt, o observa]ie, care se dezvolt\ apoi în sensuri
nea[teptate, cîteodat\ chiar fantastice, dar de cele mai
multe ori articuento-urile sînt un fel de panseuri simpatice,
cu mult\ concrete]e, care ]in loc de moral\ [i care nu vor
s\ ne arate tuturor cum ar trebui s\ stea lucrurile, a[a
cum se întîmpl\ în multe dintre textele de ziar ale în]elep]ilor
României. Juan José Millás e deopotriv\ scriitor [i jurnalist,
reprezentant al acelui „nuevo periodismo” care a adus în
paginile unui cotidian de imens tiraj, a[a cum e El PPaís,
multe nume de scriitori contemporani. 

Paul Neilan, AAppaatthhyy aanndd OOtthheerr SSmmaallll
VViiccttoorriieess, Editura St. Martin's Griffin,
2007, 240 p.

Kurt Vonnegut, UUnn oomm ff\\rr\\ ddee ]]aarr\\,
traducere din limba englez\ de
Gabriel Stoian, Editura Rao, 2008, 
156 p., 32.99 RON

Juan José Millás, AArrttiiccuueennttooss, Alba
Editorial, 2001, 295 p.

Hunter S. Thompson, FFeeaarr AAnndd
LLooaatthhiinngg IInn AAmmeerriiccaa, Editura Simon &
Schuster, 2000, 758 p.

Diablo Cody, CCaannddyy GGiirrll:: AA YYeeaarr iinn tthhee
LLiiffee ooff aann UUnnlliikkeellyy SSttrriippppeerr, Editura
Gotha, 2005, 224 p.
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Ce m` (mai) leag`
de literatur`

Maria MManolescu

De c`nd m\ [tiu, am asociat pove[tile
(literatura, cititul) cu muzica. Repertoriul
bunic\-mii, în fiecare sear\ a copil\riei
mele, a constat dintr-o poveste (mereu
alta, mereu inventat\), [i c`te o roman]\
- de cele mai multe ori „Pe l`ng\ plopii f\r\
so]”. C\r]ile pe care le-am citit în liceu îmi
evoc\ mereu muzica pe care o ascultam
atunci. Procesul [i Nirvana, Fra]ii KKaramazov
[i Pink Floyd, Cehov [i V`so]ki. C`nd scriu,
ascult muzic\. De cele mai multe ori aceea[i
muzic\. 

{i totu[i, îmi place muzica mai tare
dec`t literatura. Mi se pare mult mai uman\.
Mai emo]ionant\. Mai pe „limba inimii”
(apropo de Ghea]a lui Sorokin, pe care
am citit-o ascult`nd Devendra Banhart,
pentru echilibru termic). Îmi place mai
mult muzica pentru c\ un copil c`nt\ mai
degrab\ dec`t scrie pove[ti. Pentru c\
muzica e mai sincer\ [i mai visceral\.
Pentru c\ minte mai greu. Pentru c\ ajunge
la mai mul]i oameni. {i la plante [i la
animale. Pentru c\ John Lennon [i Jim
Morrison [i Janis Joplin [i ceilal]i au vrut
cu adev\rat s\ schimbe lumea [i au [i
reu[it pu]in, mai mult dec`t orice scriitor
de pe lumea asta. Pentru c\ po]i dedica
cuiva un c`ntec pe care nu l-ai scris tu, dar
nu po]i dedica un roman pe care nu l-ai
scris tu. Pentru c\ în muzic\ harul nu se
poate mima. Pentru c\, pe muzic\, temele
[i cuvintele mari nu sun\ a[a de penibil

ca pe h`rtie. Pentru c\ în literatur\
apare mereu discu]ia „omul [i/sau opera”,
pe c`nd în muzic\ treaba asta nu se înt`mpl\
niciodat\. Pentru c\ n-are nevoie de
traducere. Pentru c\ [tiu staruri rock, dar
nu [tiu staruri realism magic. Pentru c\
nu po]i s\ dansezi sau s\ faci dragoste
citind un roman. Pentru c\ eu nu pot s\
fac muzic\.

Am mul]i scriitori prefera]i [i multe
c\r]i care m-au marcat. Dar cea mai intens\,
cea mai frumoas\, cartea pe care a[ lua-
o cu mine pe o insul\ pustie este „P\m`ntul
de sub t\lpile ei”. Pentru c\ este cartea
care se apropie cel mai mult de muzic\.
Pentru c\ perfec]iunile c\r]ii evoc\ [i
reconstituie [i reproduc magia muzicii,
iar imperfec]iunile c\r]ii transmit, cu
sf`[ietoare nostalgie, neputin]a literaturii
de a fi muzic\. Asta e cartea pe care a[ fi
vrut s\ o scriu eu. Iar piesa de teatru pe
care a[ fi vrut s\ o scriu este Crave (Sarah
Kane), în care exist\ urm\toarea replic\:
„I don’t have music, Christ, I wish I had
music but all I have is words.”

Scriu pentru c\ nu pot s\ fac muzic\.
Citesc pentru c\, atunci c`nd ascult muzic\,
trebuie s\-mi umplu mintea cu ceva ca s\
uit c\ eu nu pot s\ fac muzic\. 

A[a c\ p`n\ la urm\, la sf`r[itul zilei,
lucrul care m\ împac\ cu mine îns\mi,
care m\ ajut\ s\ m\ accept [i s\ merg mai
departe [i care e cu mine la bine [i la
r\u, ca o so]ie iubitoare care te iart\
c`nd ai c\lcat str`mb - e literatura, [i nu
muzica. Poate c\ ar trebui s\-mi urmez
inima [i s\ m\ lupt pentru o dragoste
p\tima[\, fie ea [i neîmp\rt\[it\. Dar
trebuie s\ r\m`nem împreun\ din cauza
copiilor.

Sarah Dunant, Transgresiuni, traducere de Carmen Ciora [i Domnica Drumea,
Editura Humanitas Fiction, 2008, Colec]ia „Raftul Denisei“, 29 RON

M
-am apucat s\ citesc cu mare
disponibilitate, pentru c\ nu m\
feresc de literatura de consum
inteligent\, ba chiar cred c\ î]i poate
oferi bune ore de relaxare, iar În

compania ccurtezanei chiar m-a binedispus, dar de
data asta nu a fost o lectur\ la fel de satisf\c\toare.
Parc\ prea se vede re]eta... [i lucrurile merg atunci
cînd ai decor de epoc\ [i te joci cu pitici [i Vene]ie
medieval\, pentru c\ recuzita face mult, dar atunci
cînd vrei s\ scrii despre singur\tate, desp\r]ire, despre
st\ri urbane [i despre alte lucruri contemporane, se
pare c\ nu mai e a[a u[or. Cel pu]in de data asta nu
cred c\ Sarah Dunant a reu[it s\ g\seasc\ formula,
cartea nu m-a convins. (L.M.)

Lucia Etxebarria, Dragoste, ccuriozzitate, pprozzac [[i îîndoieli, traducere de Ana Maria
Tama[, Editura Pandora M, 2006 (7 RON în Penny Market)

A
m g\sit aceast\ carte într-un hipermarket
de provincie, pe nume Penny. Era aruncat\
printre alte vreo trei c\r]i, toate cu pre]ul
de 7 RON, toate de la aceea[i editur\.
S-ar putea s\ fi fost o întîmplare, pentru

c\ apoi n-am mai v\zut c\r]i în acel magazin, foarte
anti-cultural de altfel. Faptul c\ am cump\rat-o le-a
derutat profund pe vînz\toare. {tiam cîte ceva despre
autoare, genul de copil teribil spaniol care spune
lucrurilor pe nume. Cartea e îns\ chiar istea]\, te
]ine, iar angoasa metropolitan\ feminin\, în cele trei
variante (so]ie, femeie de afaceri, nonconformist\),
foarte bine surprins\. (L.M.)

Mitch Albom, Înc\ oo zzi, traducere din limba englez\ de Dana Ionescu, Editura Humanitas
Fiction, Colec]ia „Raftul Denisei“, 2008, 206 p., 23 RON.

D
up\ moartea mamei sale, Charley
„Chick” Benetto, fost juc\tor de baseball,
ajunge un alcoolic depresiv, p\r\sit
de to]i cei din jur [i, în cele din urm\,
alege s\ se sinucid\. Îns\ i se mai ofer\

o [ans\. Prins între via]\ [i moarte, Chick are la dispozi]ie
înc\ o zi cu mama lui, pentru a se împ\ca cu trecutul.
Este o poveste despre leg\tura puternic\ dintre fiu
[i mam\, despre cît de departe poate merge aceast\
leg\tur\ - în cazul de fa]\, pîn\ dincolo de moarte.
Exist\ în aceast\ carte fragmente care pur [i simplu
î]i r\mîn în cap, te bîntuie: „Sper s\ nu auzi]i niciodat\
aceste cuvinte. Mama ta. A murit. Nu seam\n\ cu alte
cuvinte. Sînt prea mari ca s\ încap\ în urechi.”

Înc\ oo zzi este o povestea emo]ionant\ [i tulbur\toare,
foarte bine scris\, foarte bine dozat\ în capitole scurte
în care flashback-urile alterneaz\ cu ac]iunea din
prezent, o formul\ care te ]ine în priz\ pîn\ la ultima
pagin\, [i, nu în ultimul rînd, o traducere foarte bun\. Nu este o poveste cu fantome,
cel pu]in nu una clasic\, de[i, „de vreme ce a fost vorba [i despre o stafie, pute]i
spune c\ este o poveste cu stafii. Dar ce poveste de familie nu este o poveste cu
stafii?”. (G.D.)

Dusan Mitana, O ddupp\-aamiazz\ ccanicular\, traducere din limba slovac\ de Corneliu
Barboric\, Editura Paralela 45, colec]ia „Fic]iune f\r\ frontiere“, 2007, 216 p, 15 RON

P
rozele lui Dušan Mitana cultiv\ paradoxul [i
cruzimea. Înainte s\ ajungi la finalul fiec\reia,
nu ai zice c\ aceasta e ra]iunea lor de a fi, dar
ultimele paragrafe reu[esc întotdeauna s\
te surprind\ într-un mod pe care, chiar [i

dup\ ce crezi c\ te-ai deprins cu stilul autorului, nu îl
po]i anticipa. Pove[tile se deap\n\ lini[tit, m\surat, întocmai
cum curg norii pe cer într-o dup\-amiaz\ canicular\, pîn\
cînd, brusc, un vînt nea[teptat aduce cîteva tunete venite
nu se [tie de unde. În mijlocul unei atmosfere care, dup\
cîteva pagini, reu[ise s\ î]i devin\ familiar\, î[i face loc o
nea[teptat\ senza]ie de unheimlich pe care o prime[ti în
plin [i de care nu po]i decît s\ te bucuri, dac\ ai gustul
paradoxului. (A.C.)
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\nt\mplare sau design.
vorbe de prin edituri.

barna némethi 
eroul clasei muncitoare

CC `ndva în 1935, Allen Lane a[tepta un tren în gar\. Tocmai o vizitase pe Agatha Christie
[i se gîndea, st`nd [i a[tept`nd trenul, c\ nu avea ceva bun de citit. L`ng\ el apare un
pinguin, [i culmea!, vorbe[te: De ce ai vrea s\ publici o carte despre un evreu a c\rui
mam\ e catolic\ [i tat\l e convertit la protestantism? Mirarea lui Allen dispare brusc,

sictirit: Pentru c\ domnul Bloom poate s\ explice înc\ o dat\ englezilor cine s`nt Telemachus sau
Nestor [i c\ a existat c`ndva Ithaca. Pinguinul vrea s\ spun\ ceva dar Allen continu\: {i pentru c\
Joyce este un autor al Angliei! E inadmisibil s\-l publice americanii, francezii [i noi înc\ s\ think
about it. Pinguinul: Eu nu cred c\ englezii s`nt prea interesa]i de analogii mitice în[irate într-un
flux de g`ndire care folose[te un vocabular de 30.000 de cuvinte. Nici m\car nu cunosc at`tea
cuvinte. Allen începe s\ se agite: Tocmai, nu cunosc destule cuvinte, nu cunosc destul\ istorie, c`nd
citezi într-o discu]ie vreun filozof din secolul al XVII-lea, chiar [i englez, se consider\ c\ î]i aduci
prietenii s\ te apere. Nu e normal. C\r]ile trebuie s\ fie ieftine, c`t un pachet de ]ig\ri [i nu
entartainment-ul upper-middle class-ului. Deja agitat [i furios, asemenea zeului care arunc\ un
animal [i îl transform\ într-o constela]ie, Allen prinde pinguinul de cap [i îl azv`rle pe o copert\:

apare Penguin Books.

C`nd Allen Lane înfiin]a Penguin Books, conceptul
lui de normal ascundea un echivoc foarte puternic.
Normal este ceea ce ar trebui s\ fie. Nu se g`ndea la un

bine spre care societatea transcede, ci la o baz\ comun\, de bun sim], la o stare de facto a celor
[apte ani de-acas\ în educa]ie/cultur\/spirit. Pentru restul englezilor, [i pentru majoritatea editorilor
ai vremii, normal reprezenta ceea ce este: obi[nuin]\, procedur\, rigori. Înver[unat, Allen Lane [i
oamenii care s-au str`ns în jurul lui au reu[it s\ schimbe pia]a de carte, cea a designului de carte
(interior [i copert\) [i s\ zdruncine mentalitatea englezilor privind cititul. C`teva exemple:

Allen Lane era manager editor la Bodley Head înc\ din 1925. Dup\ ce public\ în 1935 Ulysses
de James Joyce este înl\turat de c\tre boardul de conducere al editurii. Fondeaz\ Penguin
Books [i, hot\r`t ca o carte s\ coste c`t un pachet de ]ig\ri, tip\re[te ceea ce ast\zi numim paperbacks.
Normalul de atunci considera acest pas un mare compromis de calitate [i nimeni nu acorda prea
multe [anse proiectului, astfel Allen poate cump\ra drepturi de publicare incredibil de ieftin. La
începutul lui 1936, la mai pu]in de 11 luni de la apari]ia primului titlu, peste un milion de c\r]i au
fost tip\rite. G`ndirea paperback a dus la dou\ consecin]e imediate: str\zile, pie]ele, sta]iile s`nt
invadate de mici libr\rii [i tarabe. Primul „penguincubator” apare la Charing Cross Road. Apoi,
num\rul mare de titluri cer un design care s\ permit\ diferen]ierea lor dar [i apartenen]a la editur\.
Înc\ de la început, succesul brandului Penguin s-a datorat designului.

Edward Young avea doar 20 de ani c`nd a desenat primul logo Penguin [i a ales un font sans
serif, cel creat de Eric Gill, pentru autor [i titlu. A f\cut careul colec]iei [i a optat pentru un cod de
culoare pentru genurile diferite. Portocaliu pentru Fiction, verde pentru Crime, albastru pentru
biografii de orice fel, ro[u pentru Non-Fiction. 

Printre art-directorii Penguin, de-a lungul timpului, s`nt nume precum Hans Schmoller, Germano
Facetti, Romek Marber, David Pearson, Alistar Hall. Unul dintre cei mai revolu]ionari a fost Jan
Tschichold, care a reinventat typeface-urile [i a revenit asupra designului interior implement`nd
canonul Van de Graaf. A urmat o munc\ monstruoas\ de a consolida [i a finisa întreaga evolu]ie
a designului la Penguin, munc\ des\v`r[it\ prin redactarea The Penguin Composition Rules.

Allen Lane ar fi trebuit s\ devin\ eroul cultural al clasei muncitoare, doar c\ nimeni dintre cei
care au beneficiat de cheap good quality paperbacks nu [tiu cine este. Allen Lane a f\cut mereu
ceea ce i s-a p\rut normal [i atunci m\ întreb ce e normal la noi? Penguin are v`nz\ri într-o s\pt\m`n\
c`t întreaga industrie româneasc\ de carte într-un an. Normal? Hmm, presa, c`nd vorbe[te
despre un autor, nu men]ioneaz\ editura la care e publicat, iar despre numele traduc\torului s\
nu mai vorbim. Asta av`nd în vedere c\ peste 80% din pia]a de carte româneasc\ se bazeaz\ pe
traduceri. Normal? 

BBaarrnnaa NNéémmeetthhii, 23 de ani, regizor [i scenarist (RRiieenn nnee vvaa pplluuss,
2007, UUrrmmuuzz, 2006), creative director la Griffon&Swans.

cezar paul -
b`descu

deloc
literatur`
fecundare, 
p\n` la un punct

LL umea ne credea fra]i, c\ sem\nam foarte tare. Eventual, chiar fra]i
gemeni, pentru c\ p\ream de aceea[i vîrst\. În realitate, era diferen]\
de o lun\ între noi - deci nu puteam fi nici fra]i, nici gemeni.
Eram veri primari.

Cum locuiam la vreo zece minute unul de altul, ne petreceam mult
timp împreun\ [i astfel mai toate experien]ele copil\riei ne-au fost
comune. Apoi, cînd am mers la [coal\, ne-au dat în aceea[i clas\.

Bineîn]eles, ne mai [i b\team, ca b\ie]ii, dar în general ne
în]elegeam bine.

La [coal\, de exemplu, eram amîndoi [efii commando-ului de b\ie]i
care mergea în expedi]ii de explorare & cucerire pe la clasele vecine.
Asta a fost la început, dar, dup\ o vreme, trebuie s\ recunosc c\ v\ru-
meu începuse s\ se deta[eze ca lider. El era mai b\t\ios, mai activ, iar eu
preferam de multe ori s\ nu m\ mai bag în tot felul de combina]ii.

Tot cu v\ru-meu Cristi am petrecut, prin clasa a cincea, zile întregi de
discu]ii, cu glas sc\zut, despre cum se fac, de fapt, copiii. De la el a pornit
toat\ treaba, c\ auzise ceva de la un vecin, dar nu avea nici el foarte
multe date. Oricum, m-a informat pe un ton conspirativ c\ b\rba]ii [i
femeile fac o chestie care se nume[te [tiin]ific „fecundare”, iar golanii îi
spun „futare”. Încetul cu încetul, dup\ lungi dezbateri, i-am dat noi de
cap problemei.  Era clar: p\rin]ii no[tri se fecundau într-o fericire. Chiar
[i acritura aia de tanti Geta, sor\ cu mamele noastre, se fecunda cu
unchiul Nelu - un om serios [i cu chelie.

Apoi Cristi a intrat la un liceu de biologie-chimie, eu la unul de mate-
fizic\. În clasa lui erau doar doi b\ie]i cu totul [i, oricum, fetele erau
majoritare în liceul \la. A[a c\ b\ie]ii erau privilegia]i. Înc\ dintr-a noua,
cînd ne-am întîlnit la un moment dat, mi-a spus c\ a început [i el s\
fecundeze. Poate c\ se l\uda, dar eu l-am crezut [i am început s\ fac
eforturi s\ intru [i eu în rîndul lumii. Ceea ce s-a întîmplat de-abia dup\
vreo doi ani, cînd el avea la activ o mul]ime de fecund\ri, iar eu aproape
c\ ajunsesem s\-mi pierd orice speran]\.

La facultate, drumurile noastre s-au desp\r]it [i mai tare: el a intrat la
medicin\ la Tîrgu Mure[, eu la Filologie, la Bucure[ti. Dup\ facultate, n-a
profesat niciodat\ ca medic, pentru c\ a lucrat din prima pentru ni[te
firme de medicamente. Meserie b\noas\, cu salarii de cîteva mii de euro
pe lun\, care l-a propulsat rapid. E adev\rat c\ nu numai meseria l-a pro-
pulsat: s-a c\s\torit cu fata [efului cresc\toriei de porci din Sibiu. Socru-
s\u fusese [ef în vremea lui Ceau[escu, dup\ Revolu]ie a falimentat re-
pede [andramaua, ca s-o cumpere tot el la un pre] de nimic. Era, prin
urmare, un ba[tan de Sibiu, care le-a dat de la început tinerilor însur\]ei
o cas\ de toat\ frumuse]ea.

Drept s\ spun, eu, un pîrlit, m\ uitam cu invidie la ma[inile cu care
umbla v\ru-meu [i la situa]ia lui material\. Situa]ie atît de prosper\, încît
de ceva vreme [i-a deschis propria lui afacere cu vreo cîteva farmacii în
Sibiu.

În fine, nu mai [tiu foarte multe despre ce a f\cut în ultimii ani,
pentru c\ nu l-am mai v\zut de mult [i informa]iile despre el ajung la
mine întîmpl\tor, cînd îmi mai spune maic\-mea ce-i zice sor\-sa. A[a
[tiu c\ acum vreo doi ani v\ru-meu a divor]at, c\ se certa tot timpul cu
nevast\-sa. Înainte s\ se despart\, s-a dus s\-[i fac\ analize, c\ se sim]ea
din ce în ce mai r\u, iar la analize i-a ie[it c\ fusese otr\vit cu arsenic. Nu
se [tie cine a f\cut-o, dar dup\ aceea omul [i-a revenit f\r\ nici o
problem\.

Acum vreo dou\-trei s\ptamîni, o alt\ veste despre el de la maic\-
mea: Cristi a avut, din senin, un accident cerebral [i a stat în com\ cîteva
zile. I-au f\cut dou\ opera]ii pe creier [i, dup\ a doua, [i-a revenit pu]in
[i putea chiar s\ vorbeasc\. Numai c\, dup\ alte cîteva zile, a rec\zut, iar
medicii i-au descoperit o infec]ie la creier, de la stafilococul auriu, care se
pare c\ se afl\ în blocul operator al spitalului. Acum i-au lasat o gaur\ în
cap [i i-au pus [i un furtun, s\ se dreneze infec]ia, dar asta se pare c\ nu-l
poate salva, c\ medicii nu-i mai dau nici o [ans\.

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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A m observat c\ în ultima vreme au început s\ m\ cam plictiseasc\
romanele care se întind pe sute de pagini. Îmi pierd r\bdarea,
m\ foiesc, fac pauze dese, nu mai am chef s\ revin la carte. Prefer
proza scurt\. Nu [tiu, poate c\ se întîmpl\ ceva [i cu ceilal]i, pentru

c\ am observat lucrul \sta la mai mul]i oameni. Îns\, înainte de asta, începusem
deja s\ dezvolt o anume predilec]ie pentru debutan]i [i mi-a[ fi dorit ca,
de aceast\ dat\, s\ g\sesc o carte pe care mi-o doream de mai mult timp:
Candy GGirl: AA YYear iin tthe LLife oof aan UUnlikely SStripper, scris\ de Diablo Cody;

nu s-a întîmplat deocamdat\, dar despre ea [i despre cartea ei, poate alt\ dat\.
Oricum, tot r\ul spre bine, pentru c\, pîn\ una-alta, am dat peste un nume care

nu-mi spunea nimic, Vestal McIntyre, dar care, din cele cîteva pagini r\sfoite în
vitez\, promitea destul de mult. Era [i american, [i debutant, [i proz\ scurt\.

Perfect! Am achitat la cas\ [i am început s\ citesc prozele scurte din volumul You
Are NNot tthe OOne înc\ din autobuzul cu care m\ întorceam acas\. Dup\ alte trei

zile am terminat de citit întreaga carte, iar despre Vestal McIntyre le-am
povestit tuturor prietenilor mei ceva de genul textului de mai jos, îns\ în mai multe

mii de semne [i în contexte diferite.  
Vestal McIntyre [i-a f\cut debutul (2004) cu o colec]ie de opt proze scurte, foarte

diferite una de cealalt\. Cînd treci de la Binge la Sahara sau de la Octo la Dunford, ai
impresia c\ cite[ti o antologie de proz\ scurt\ scris\ la mai multe mîini. Galeria de

personaje este [i ea foarte diversificat\. Prima proz\, Binge, o are ca personaj
principal pe Lynn, o femeie aflat\ la o petrecere, care din cînd în cînd trage cîte o linie

de cocain\ la toalet\, devenind din ce în ce mai con[tient\ de atrac]ia ei fa]\ de o
femeie cu care lucrase [i de repulsia pe care o simte fa]\ de so]ul ei. În cele din urm\ ajunge

într-o camer\ în care mai mul]i tineri fumeaz\ marijuana [i unde are loc un spectacol-terapie
menit s\-i scape pe to]i cei prezen]i de inhibi]ii, un spectacol în care fiecare î[i etaleaz\ talentele

personale („«You’re welcome to join us,» whispered the young Indian man next to her with a
faint British accent, «but you have to play the game. There are no mere observers». «What game?».

«Well, at a certain point, when the music speaks to you, you have to perform. And maybe you’ll
earn The Flower.»”). Apoi, în Sahara, Les ne relateaz\ ce vede prin vizorul zîmbetului costumului

de cangur în care este îmbr\cat atunci cînd este r\pit, fiind confundat cu mascota unei echipe de
fotbal american („He turned the kangaroo head by its nose, and suddenly I could see him. […] He

grinned down at me and tapped the screen. «Hello mister dumbshit fuckin wolverine. I can see you».
The sky was perfectly blue behind him.”). Octo este povestea unui b\ie]el cu probleme, Jamie, de 12

ani, care este foarte ata[at de neobi[nuitul s\u animal de companie - o caracati]\. ONJ.com este o proz\
despre o tip\, Olive, care lucreaz\ în publicitate [i con[tientizeaz\ necesitatea unei schimb\ri în via]a ei -

are nevoie de un prieten gay. Î[i rezolv\ aceast\ problem\ odat\ cu apari]ia freelancer-ului Craig, dar
lucrurile nu decurg a[a cum se a[teptase, pentru c\ [i Craig are nevoie de ceva. Mark Dunford din proza

Dunford este un familist fascinat de escorte [i de sp\l\torii de ma[ini, iar cînd so]ia [i b\iatul lui îl las\ singur pentru
cîteva zile, profit\ pentru a încerca s\ îmbine [i s\-[i satisfac\ cele dou\ fantezii. În Disability, Frank, un tîn\r gay [i

That distinguished the straight woman/gay man friendship in her mind:
looking outward. No hidden attractions or silent contests,  but, rather,
appreciating the world together wildly, then criticizing it bitterly, for these seemed
to be the same thing to gay men, and she liked that. No dependence; she could go
for two weeks without calling and he wouldn’t even notice. Then she could cry
on his shoulder for three days straight over a breakup, and he’d cheer her up.

She was being silly, she knew. Unrealistic. But on paper was just the bullet
point - just the start. „Make a gay friend.”

- VVestal MMcIntyre   

pove[ti f`r` sf\r[it

Vestal McIntyre Vestal McIntyre, YYoouu AArree NNoott TThhee OOnnee,
Carroll & Graf, 2004, 325 pag

T ata telefona s\ ne comunice c\ a ajuns `n Bucure[ti la [apte seara. ~n anii ’80,
trenul f\cea patru ore p`n\ `n Constan]a, cam cu o or\ mai pu]in ca acum. C`ndva
`ntre orele 11 [i 12 noaptea, u[a de la intrare se deschidea [i familia noastr\ se
re`ntregea `ntr-o s\rb\toare care pentru mine era mai important\ dec`t Cr\ciunul.

Valize colorate, pungi de h`rtie, mirosuri tulbur\toare marcau venirea tatei din Berlinul de
Est. Din spatele fermoarelor se iveau h\inu]e [i juc\rii. {i dulciuri, minuna]ii ursule]i de jeleu
(moliciunii lor tentante aveam s\-i dau alt sens dup\ ce am v\zut Hedwig aand TThe AAngry IInch).
Casa se umplea de suveniruri: fanioane, insigne, farfurioare, brelocuri, scrumiere, suporturi de
pahare. Reprezentau tributul pe care-l pl\tea tata pentru c\ pleca ̀ n str\in\tate. De[i erau destinate
[efilor, securi[tilor, colegilor, prietenilor [i rudelor, o parte r\m`neau `n casa noastr\, pe aceea[i
fi[\ de post ca bibelourile. Cine ajunge `n garsoniera mea de pe {ipotul F`nt`nilor poate depune
m\rturie c\ am mo[tenit acest obicei de a colec]iona nimicuri memorabile. ~ntr-un an, poate ‘82,
poate ‘84, `ntr-una dintre saco[e, un item cultural al timpului, am g\sit patru machete de diferite
dimensiuni ale turnului de televiziune berlinez, Fersenhturm, m`ndria comuni[tilor germani. Mama
le-a a[ezat pe unul dintre rafturile de sus ale bibliotecii, ̀ n fa]a c\r]ilor, obiecte pe vremea aceea prea
pu]in atr\g\toare. De cum r\m`neam singur acas\ le coboram `n lumea mea de juc\rie. Multe
b\t\lii dintre cowboy-ii [i indienii de plastic s-au dat la poalele  machetelor berlineze.

Dou\zeci[iceva de ani mai t`rziu, la scurt\ vreme dup\ ce am p\r\sit aeroportul Tegel, i-am z\rit
bulbul str\lucitor. Am descoperit repede c\, oriunde ai fi, e destul  greu s\ ratezi contactul vizual cu
cei 365 m.

Berlinul tat\lui meu era unul trist [i gri, pe ale c\rui str\zi largi circulau Trabanturi, Wartburguri
[i ma[ini ruse[ti negre. Zidul era o realitate palpabil\ [i sinistr\, nu un album Pink Floyd. Plutoanele
de solda]i sovietici [i ai na]iunilor ̀ nving\toare le reaminteau locuitorilor c\ tr\iesc ̀ ntr-un ora[ ocupat.
~n Berlinul meu, ace[tia fuseser\ ̀ nlocui]i de p`lcuri de participan]i la festivalul de film, u[or de recunoscut
dup\ gen]ile ro[ii inscrip]ionate cu mascota Berlinalelor. Cele dou\ turnuri, al tinere]ii tatei [i al tinere]ii
mele, s-au ̀ nt`lnit ̀ n februarie 2008. De la 203 metri am aruncat o privire ̀ n trecut. Am v\zut un b\ie]el
brunet, cu tr\s\turi pu]in t\t\re[ti, de mult disp\rute acum, juc`ndu-se cu sold\]ei de plastic [i tres\rind
speriat c`nd aude zgomotul cheii `n broasca u[ii de la intrare. 

Am cump\rat o [apc\ pentru tata, m-am g`ndit la mama cum `mi ascundea mai mult de
jum\tate din dulciuri ca s\ nu le m\n`nc pe toate din prima zi. Familia noastr\ nu are cum s\ se mai
`ntregeasc\ dec`t `n vise. ~n zona de belvedere a turnului nu exist\ nici un scaun, de[i ar fi extrem
de utile dup\ 40 de minute de stat la coad\ [i un bilet de 9.5 euro. La `ntoarcere, liftierul, un negru
simpatic, cu chipiu, s-a pus pe p\l\vr\git cu o familie de nem]i provinciali. Se amuzau at`t de bine
`nc`t am r`s [i eu la fiecare expresie care p\rea o glum\. Dou\ minute mai t`rziu, liftierul [i-a dat seama
c\ uitase s\ apese pe buton. ~n tot timpul c`t vorbiser\, fusesem convin[i c\ liftul coboar\, dar de
fapt st\tusem pe loc. 

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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alcoolic, tr\ie[te din ajutorul de invaliditate ob]inut în urma
unui accident, de[i nu mai suferea de mult de nici un fel
de invaliditate. Locuie[te împreun\ cu o familie pentru
care, din cînd în cînd, lucreaz\ ca babysitter, [i încearc\
s\ aib\ grij\ de prietenii s\i, îns\ se simte mizerabil, un
fuckup, pentru c\ nu are nici un plan de viitor („I’m a
fuckup, and I’m okay with that, always have been. There
are very few moments when I’m not okay with it, and
this is one of them. I’m ashamed of myself in front of
Nori, and, although it makes me sad, that probably
means that this isn’t going to work.”). În Foray Raymond,
aflat într-o excursie cu familia sa, îi cite[te Moby DDick
lui Vance, veri[orul s\u, care sufer\ de sindromul Down,
[i este impresionat de reac]iile acestuia [i de felul în
care aceast\ experien]\ îi une[te în timp ce cartea se
apropie de ultimele pagini. Nightwalk este povestea
unei familii ai c\rei membri se reunesc pentru a celebra
moartea mamei lor - fiecare încearc\ s\ treac\ peste
acest lucru în felul s\u: Angela scrie poezii pe care le
adun\ într-un volum intitulat Dying tto SSee YYou, Calvin
nu sufer\ în nici un fel, deoarece crede c\ acest lucru
ar fi o prostie din moment ce mama sa a tr\it o via]\
frumoas\, iar Meg se mut\ cît mai aproape de tat\l
s\u [i, din pricin\ c\ în urma mor]ii mamei sale devine
somnambul\ [i are depresii, îl pierde pe omul pe care-l
iube[te.   

Singurul numitor comun al acestor povestiri atît de
diferite este nevoia personajelor de afec]iune [i faptul c\
toate sînt în c\utarea unei lini[ti interioare - este evident
c\ situa]ia în care se g\sesc nu le convine. Lynn, Les, Olivia,
Jamie, Frank, Raymond, Dunford, Meg - toate aceste personaje
tr\iesc un conflict interior, dar deznod\m`ntul textelor nu
ofer\ o clarificare a acestui conflict, a felului în care se vor
rezolva lucrurile pentru ele. De fapt, toate aceste proze scurte
nu au un sfîr[it propriu-zis: se termin\ brusc. De exemplu, în
Binge nu [tim dac\ Lynn va renun]a la so]ul ei, al\turi de
care nu este fericit\, pentru femeia la care se tot gînde[te, în
Sahara nu [tim ce se va întîmpla pîn\ la urm\ cu Les, cangurul
r\pit, c\ci sfîr[itul ne prinde pe o dun\ de nisip într-un de[ert din
Idaho, iar planurile r\pitorilor nu s`nt dezv\luite. Sfîr[itul prozei
ONJ.com nu divulg\ dac\ Olivia [i Craig se vor împ\ca sau dac\
Craig va încerca s\ se r\zbune pe ea. Dup\ aventura e[uat\ pe
care Dunford o are cu o escort\ în dou\ sp\l\torii de ma[ini, nu afl\m
dac\ so]ia [i fiul s\u vor afla ceva, dac\ vor divor]a sau dac\ lucrurile
vor continua ca pîn\ atunci. Este un pic frustrant, îns\ este o tehnic\
foarte bun\ care te face s\ derulezi pe rînd fiecare poveste [i s\-i construie[ti
tu însu]i sfîr[itul potrivit. {i s\ te gînde[ti c\ poate, de fapt, finalul nu este
deloc important. La cap\tul volumului am avut o senza]ie similar\ celei
cu care pleci de la o sesiune de scurtmetraje. You AAre NNot tthe OOne este o
colec]ie foarte interesant\ [i emo]ionant\ atît de proze scurte, cît [i de personaje
complexe „distribuite” în roluri din care ar vrea s\ ias\ - acesta fiind [i momentul
pe care McIntyre îl surprinde cel mai bine, revolta, punctul culminant, în care
via]a personajelor trebuie s\ se schimbe, într-un fel sau altul, indiferent de direc]ie.
Dou\ dintre proze, ONJ.com [i Disability, seam\n\ izbitor de mult cu prozele scurte
ale lui Augusten Burroughs din Magical TThinking, [i probabil c\, în viitor, Vestal McIntyre
se va bucura [i de acela[i succes. Avînd în vedere numeroasele recenzii pozitive (nu am
întîlnit nici m\car una negativ\) [i faptul c\ în 2009 î[i va lansa primul roman, Lake OOverturn,
eveniment care mai mult ca sigur va scoate în fa]\ [i volumul lui de proze scurte, este foarte
probabil ca în curînd s\ fie tradus [i la noi. Îns\ pîn\ la romanul din 2009 al lui Vestal McIntyre
trebuie s\ o g\sesc [i pe Diablo Cody.    

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 24 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. 

R ecent în Rusia a fost lansat proiectul
Numele RRusiei. AAlegere iistoric\ -
2008, iar dup\ cum arat\ datele
problemei [i dup\ cum s-au încins

spiritele e clar c\ vom avea de-a face cu un nou
scandal mediatic. Proiectul este organizat de

Televiziunea Rossia, de Institutul de istorie rus\ [i
de alte cîteva institu]ii avînd ca scop organizarea

de „alegeri populare” care s\ stabileasc\ ierarhia
eroilor istoriei ruse. Este un joc asem\n\tor cu cel

organizat la noi de Televiziunea Rom<n\ care a
avut numele de Mari RRomâni.

Startul proiectului a fost dat la începutul lunii mai
iar în acest moment conduce deta[at nimeni altul decît

cel considerat drept cea mai controversat\ figur\ a
istoriei ruse [i al c\rui nume treze[te fiori în toat\ Europa.
El este Iosif Vissarionovici Stalin. În acest moment, Stalin
este coco]at pe prima pozi]ie avînd 179.913 voturi, fiind
urmat de Vladimir Vîso]ky (muzicant, poet [i actor) cu
138.060 voturi [i la ceva distan]\ de „p\rintele comunismului”,
Vladimir Ilici Lenin cu 108.458 voturi. 

În ordine descresc\toare urmeaz\ ultimul ]ar al Rusiei
pe locul 4, Nicolai al II-lea (85.815 voturi), pe locul 5 apare
scriitorul preferat al ru[ilor care, paradoxal, nu este Pu[kin,
ci Serghei Esenin (65.694 voturi). Dup\ care vine Ivan cel
Groaznic pe locul 6 (58.129 voturi),   locul 7 Iuriy
Gagarin (58.056 voturi), locul 8 Serghei Karaleov, p\rintele
cosmonauticii sovietice (54.231 voturi). Alexandr Pu[kin
e abia pe locul 9 (53.239 voturi), iar primul sfînt în top,
Serghei Rodonejsky este doar pe locul 10 (52.624 voturi).
Dintre oamenii politici importan]i mai remarc\m: Boris
El]in (locul 11), Petru I (locul 14), Ekaterina cea Mare
(locul 18), Nikita Hru[ciov (locul 45). 

Scriitorii, care în Rusia au jucat rolul societ\]ii civile
[i au fost cele mai importante „vip-uri” atît în perioada
]arist\ cît [i în perioada comunist\, sînt a[eza]i în felul
urm\tor (dup\ Esenin [i Pu[kin): Cehov se afl\ pe un
loc 15, nea[teptat de sus, dup\ care vine Dostoievski
pe pozi]ia 26, urmat de Gogol pe pozi]ia 28, care
la rîndul s\u este urmat de al]i doi „mon[tri
sacri”, Bulgakov (locul 30) [i  Lev Tolstoi (locul 31),
ultimul fiind de fapt cel mai citit, cel mai iubit [i
cel mai respectat prozator rus.

Interesant de observat este c\ în top sînt foarte pu]ine
personalit\]i din spa]iul religios, dat fiind c\ Rusia are un
panteon destul de bogat în acest domeniu, iar Biserica
Ortodox\ Rus\ este în ultimii ani în plin\ expansiune. De
asemenea, topul cuprinde foarte pu]ini sportivi, domeniu
în care Rusia (mai ales URSS) a dat multe personalit\]i
importante. Nici disiden]ii nu se bucur\ de prea mult\
considera]ie, avîndu-l între primele 50 de personalit\]i
doar pe Andrei Saharov care se afl\ pe un respectabil loc
22.  

Concluzii? Important e faptul c\ acest joc ridic\ multe
întreb\ri, creeaz\ o platform\ de discu]ie în care se implic\
intelectuali [i oameni de [tiin]\ din diverse domenii.
Proiectul înc\ nu s-a încheiat ci doar începe. În septembrie
vom afla care sînt preferin]ele nu neap\rat „ale poporului
rus” cît ale celor care vor participa la aceste „alegeri”.

Privind cu aten]ie aceste date ([i altele care au mai
ap\rut în ultima perioad\), bazîndu-m\ în acela[i timp [i
pe ceea ce se întîmpl\ pe scena cultural-politic\ a
Rusiei, pot concluziona urm\toarele lucruri: Rusia încearc\
s\-[i asume [i s\ integreze perioada comunist\ în propria
istorie [i se merge mai degrab\ pe o linie a concilierii
na]ionale. 

URSS este al\turi de Rusia ]arist\ parte a istoriei ruse,
iar Stalin e un personaj istoric al\turi de Ivan cel Groaznic
sau Petru I. Stalin a cî[tigat deja b\t\lia cu istoria Rusiei
[i exist\ o tendin]\ mai degrab\ de reabilitare a lui
decît una de condamnare. Moscova, de exemplu, este un
ora[ în care reg\se[ti cel pu]in în aceea[i m\sur\ [i elemente
ale epocii ]ariste, [i elemente ale epocii comuniste.

Steaua sovietic\ st\ nestingherit\ al\turi de vulturul
cu dou\ capete, iar Mausoleul lui Lenin e lîng\ Kremlinul
]\rilor. În acela[i timp, sondajele [i realitatea rus\ ne spun
c\ nimic din trecut nu se mai poate repeta, nimic nu
mai poate reveni la ceea ce a fost [i chiar [i cei care î[i
doresc acest lucru sînt pe cale de dispari]ie, iar nepo]ii lui
Stalin [i ai lui Lenin sînt acum prosperi oameni de afaceri.
Rusia, asemenea ]\rilor ie[ite din comunism, încearc\
s\-[i g\seasc\ propriul drum, îns\ a[a cum ea are mult
mai mul]i ani de comunism [i mult mai multe probleme,
[i solu]iile sînt mult mai complicate.

Moscova - Bucure[ti
jurnalul vremurilor de infla]ie (XVI)
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Cele 4 zile petrecute la Festiva-
lul Zile [i Nop]i de Literatur\ de
la Neptun au început brusc, în-
tr-o dup\-amiaz\ în care drumul
întortocheat prin sate dobrogene
necunoscute, dup\ trecerea cu
bacul rablagit peste Dun\re,
încerca]i o vreme de teama s\
nu fi trecut din gre[eal\ la bulgari,
ne-a oprit drept în fa]a Casei
Scriitorilor [i a m\rii. A[tept\rile
îmi erau amestecate [i, chiar
în timp ce st\team s\ le descurc,
scriitorii participan]i tocmai se
întorceau de la o lectur\ de poe-
zie - prima manifestare a festiva-
lului - în care, dup\ C\rt\rescu,
Codrescu, Dinescu [i al]ii,
luase cuvîntul ministrul Iorgu-

lescu, cu cîteva crea]ii proprii. Nu apucasem înc\ s\-mi dau
seama dac\ era cazul s\ regret c\ ratasem startul poetic
sau nu, fiindc\ pe terasa îngust\ a Casei Scriitorilor s-au strîns
o bun\ parte dintre scriitorii pe care voiam s\-i v\d.  

A doua zi de diminea]\ s-au deschis lucr\rile colocviului.
Discursul poetului Naim Araidi mi-a atenuat drastic pofta
de cafea, o dat\ pentru c\ m-a trezit direct la o realitate cinic\,
[i apoi pentru c\ mi-a amintit c\ licoarea rîvnit\ poate
trece drept un produs al americaniz\rii [i al globaliz\rii
împotriva c\reia vitupera Naim Araidi, pe care l-am
ascultat cîteva minute bune vorbind cu patos despre viitorul
catastrofal al poeziei, sub auspiciile uniformiz\rii produse
de globalizare. Gabriela Adame[teanu a dus politizarea
în alt\ direc]ie, vorbind despre libertatea ob]inut\ de cîteva
]\ri dup\ 1989 de a scrie orice, dar [i despre refugierea
literaturii în campusuri universitare, într-o „lupt\ provizorie
[i tenace (lecturi, cursuri, emisiuni culturale, documentare)
în care am uitat s\-i oferim cititorului cartea pe care o a[teapt\”.
George Szirtesa dus mai departe ideea Gabrielei Adame[-
teanu, spre un optimism realist, ar\tînd c\, de[i poezia anilor
’90 se grupa dup\  criterii academice în antologii regionale,
post-coloniale, feministe, multi-culturaliste, iar u[urin]a
tehnic\ de a publica a dus la apari]ia unei pie]e vaste de
stiluri, este limpede c\ poezia nu e un produs (commodity),
ci o necesitate a vie]ii. Ca r\spuns la obiec]ia privind marginalizarea
literaturii în societatea contemporan\, Szirtes l-a citat pe
poetul britanic Adrian Mitchell: „Majoritatea oamenilor nu
sînt interesa]i de poezie pentru c\ majoritatea poeziei nu e
interesat\ de oameni”. Carmen Firan a vorbit, ca [i
Naim Araidi - dar mai pu]in vehement -, despre riscurile
uniformiz\rii: „Originalitatea poate fi gre[it în]eleas\ într-
o societate care î[i adun\ resursele din uniformitate”. 

Despre aanxietatea oordinatorului 
dar [[i ccum aa îîmblînzit GGeorge SSzirtes
balaurul iinternautic 

Irina Denejkina, care în aceea[i dup\-amiaz\ urma s\
primeasc\ Premiul Festivalului, a vorbit despre posibilit\]ile
[i despre riscurile aduse de internet. În fine, Mihai
Zamfir a vorbit despre cum schimbarea instrumentului de
scris duce la distragerea aten]iei scriitorului de la combina]ia
cuvintelor la ansamblu - paragraf, pagin\ - mutînd dramatismul
subîn]eles în tema colocviului înspre glum\: „Poate c\ nu
sîntem ultimii scriitori, ci doar ultimii écrivains écrivants ”.
(Dar gluma se crispeaz\ dac\ ne amintim c\ jocul de cuvinte
- dac\ nu [i verdictul - rezoneaz\ cu un eseu cam critic al lui
Roland Barthes.)  Dezbaterile care au urmat au re]inut par]ial
rolul internetului în configurarea unei literaturi a viitorului,
mul]i dintre vorbitori punînd problema divertismentului
literar - pentru c\, în lipsa judec\]ii de valoare, infinitatea de
posibilit\]i a internetului la asta pare s\ conduc\. Nicolae
Prelipceanu a avut, în acest sens, o interven]ie binevenit\,
referindu-se la literatur\ ca mod de evadare: nici comunismul,
nici capitalismul nu iubesc evadarea, spunea; de aceea se
cultiv\ literatura de divertisment [i democratizarea excesiv\.
George Szirtes a îmblînzit balaurul internautic punctînd
c\ [i literatura virtual\ este operat\ tot de fiin]e umane [i ea

reflect\, în consecin]\, tot preocup\ri omene[ti, la fel ca [i
c\r]ile, chiar dac\ pe o scar\ mult mai mare. Din interven]ia
doamnei Riri Manor nu am notat decît „ordinatorul în
loc de bunic\”, dar m\ tem c\ nu mai [tiu acum ce voia s\
spun\ cu asta. Mi-e greu s\ în]eleg din ce fel de nostalgii se
hr\nesc anxiet\]ile pe care mul]i dintre cei care au luat cuvîntul
par s\ le manifeste în fa]a fluidit\]ii mediului virtual [i a
no]iunii de divertisment; e pu]in nedrept fa]\ de scriitorii
viitorului s\ crezi c\ diferit înseamn\ defectuos [i c\ lipsa
unui canon ordonator sau schimbarea criteriilor, produs\ de
literatura de pe internet, aduc cu ele apocalipsa literaturii.
Naim Araidi a încheiat împ\ciuitor sau poate doar cinic:
„Lumea e condus\ de for]e pe care poe]ii [i intelectualii nu
le pot influen]a; nu avem decît s\ cooper\m cu ele.“ În caz
c\ nu se referea la economia de pia]\, ci, s\ zicem, la schimbarea
sensibilit\]ii, nu pot decît s\ fiu de acord.

O tteras\ ccu OOrhan PPamuk sscriind smms-uuri

Pentru c\ în cursul dimine]ii plouase, nu am mai avut
cum s\ ne `mplinim dorin]a de a face o baie în mare. Dup\
ce am lîncezit, îns\, pe terasa de la Casa Scriitorilor, ba mai
citind, ba mai f\cîndu-ne înc\lzirea la ping-pong, ne-am
încumetat s\ d\m o fug\ pîn\ în Vama Veche, doar ca s\ bem
o bere [i s\ facem poze. Berea era cam scump\ (în compara]ie
cu a[tept\rile noastre), dar pozele au ie[it bine. La întoarcere,
am ratat începutul ceremoniei de decernare a premiilor
festivalului; de fapt, am intrat chiar cînd Orhan Pamuk
primea Marele Premiu al festivalului, „Ovidius”; dup\ o pauz\
muzical\, cel de-al doilea premiu al festivalului, acordat unui
tîn\r scriitor, a fost primit de Irina Denejkina. Dup\ discursuri
de laud\ [i de mul]umire, festivitatea s-a încheiat, iar participan]ii
au fost invita]i la o cin\ oficial\ oferit\ de primarul Mangaliei.
Am profitat de moment ca s\ c\ut\m un internet-café,
îns\, dup\ ce am str\b\tut Mangalia de la un cap\t la altul
de trei ori [i am mîngîiat pe cap to]i dul\ii liberi care
ie[eau, pe înserat, dintre blocuri, ca s\ ne mîrîie, am renun]at
s\ ne mai log\m la world wide web [i ne-am întors la
mas\, unde ni s-au g\sit dou\ locuri într-o companie
foarte pl\cut\. Bucatele preponderent din carne i-au f\cut
pe vegetarienii dintre noi s\ dea iama la bufetul de
dulciuri, dar f\r\ prea mult succes, fiindc\, dup\ amplul nostru
periplu atît de amplu prin Mangalia, pîn\ [i acestea se
epuizaser\. Dup\ întoarcerea la Neptun, o parte dintre
participan]i s-au strîns din nou pe terasa Casei „Zaharia
Stancu”; la o mas\ se afla de unul singur Orhan Pamuk [i scria
sms-uri, ceea ce mi-a amintit de titlul unui articol ap\rut în
revista Observator ccultural, cu ocazia venirii din prim\var\
a scriitorului la Bucure[ti: „Orhan Pamuk e un singuratic”.
Într-adev\r. Am r\mas [i noi pe teras\, dezb\tînd prezentul
postcomunist [i lecturile publice (absente în Bucure[ti) cu
poetul britanic/austriac Peter Waugh, care organizeaz\
în fiecare lun\ lecturi de poezie, în stilul open mic, la Viena;
de la o vreme, personalul hotelului începuse s\ dea semne
c\ ar cam fi ora închiderii. Ceasurile ar\tau ora 3 - înc\
pu]in [i am fi prins r\s\ritul. Dar nu.

Arnon GGrunberg: vviitorul lliteraturii nnu sst\ 
în mmîinile uunor ggrupuri lliterare

A doua zi de dezbateri - [i a treia de colocviu. Discu]iile
au fost mai pu]in tatonante [i, chiar dac\ multe dintre ele au
întîrziat s\ pun\ problema în termeni concre]i - condi]ia
calitativ\, cantitativ\ [i financiar\ a traducerilor ar fi fost
un subiect potrivit, atins, îns\, doar în treac\t [i mai degrab\
metaforic -, am avut sentimentul c\ problema viitorului
literaturii se dezbate efectiv, trecînd peste generalit\]i [i
lamenta]ii. Esterházy a început abrupt, amintindu-ne c\
în secolul 21 vor muri supravie]uitorii Holocaustului - [i o
bun\ parte dintre cei ai dictaturilor - [i referin]ele
ulterioare la aceste teme dominante ale secolului trecut vor
avea de suferit de pe urma acestui simplu fapt uman; se vede
de aici rolul limbii în func]ionarea imaginarului cultural, felul
`n care cuvintele ne fac s\ pendul\m între cultur\ (Holocaustul
ca traum\ a istoriei) [i nevroz\ (negare a Holocaustului,
precum negarea unui co[mar). Ion Pop a dus discu]ia în
zona adapt\rii literaturii la noile necesit\]i civiliza]ionale,
f\cînd un bilan] realist, nep\rtinitor, al condi]iilor actuale de
produc]ie literar\ [i încheind, f\r\ s\ conchid\, cu ideea c\
supravie]uirea este o caracteristic\ a speciei noastre [i c\ ea
a caracterizat, în egal\ m\sur\, dintotdeauna, [i literatura.
Arnon Grunberg [i-a folosit resursele de ironie pentru
a ar\ta c\ viitorul literaturii nu st\ în mîinile diverselor grupuri
literare, în care principiul „o mîn\ spal\ pe alta” e folosit ca
metod\ de supravie]uire; c\ ar fi bine s\ renun]\m la ideea
c\ scriitorii sînt voci democratice, care vorbesc în numele
multora, [i s\ ne resemn\m c\ poate literatura, de[i mereu
necesar\, este totu[i o întreprindere uman\ marginal\. Ironia
a continuat [i în interven]ia lui Andrei Codrescu, care
ne-a amintit c\ imagina]ia nu numai c\ a înso]it dintotdeauna
via]a omului, dar chiar a împins progresul acesteia în varii
direc]ii; una dintre ele este aceea a site-urilor care liciteaz\
obiecte imaginare în schimbul unor bani reali. Poetul irlandez
Gabriel Rosenstocka pledat pentru speran]\ în imaginarea
literaturii viitorului, iar Vitalie Ciobanu a readus
discu]ia la realitate („Literatura viitorului este deja o literatur\
a prezentului, a tarelor [i a angoaselor noastre într-o lume
ce pare s\ se scufunde tot mai mult în propria imagine
reflectat\”) [i, discutînd dou\ exemple concrete - romanul
R\zboiul ppolonezo-rrus ssub fflamura aalb-rro[ie, al Dorotei
Masłovska, [i Piesa ff\r\ ssfîr[it a lui Constantin Cheianu - [i-a
ilustrat ideea c\ butaforia care se reg\se[te în amîndou\
nu caracterizeaz\ [i realitatea [i nu e în mod necesar un mijloc
de perpetuare a literaturii: „C\ma[a lui Theo van Gogh nu
e f\cut\ din pixeli”, spunea, în încheiere, Vitalie Ciobanu; „Pe
moarte putem conta”. Attila Bartis, dimpotriv\, pornea
de la realitatea imediat\ - „Realitatea pe care o cre\m îmi
alimenteaz\ fricile, la fel de numeroase precum canalele
de televiziune [i site-urile pornite [i oarecum mallurile [i
parcurile de distrac]ii care se deschid, suficiente cît s\ fac\
literatura inutil\ pentru al]ii” - pentru a ajunge la un idealism
amplu, inexact, dar generos, conform c\ruia literatura a
înso]it ultimele mii de ani de evolu]ie uman\ [i va continua
s\ o fac\; o încredere de care, spunea Bartis, fiecare scriitor
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are nevoie. Andrei Kurkov a încheiat
sesiunea de cuvînt\ri imaginînd dou\ versiuni
posibile ale viitorului literaturii: fie ca poemele
cele mai bune din fiecare ]ar\ s\ fie tip\rite
pe bancnote, fie vor exista mai mul]i scriitori
decît editori [i cititori, iar ace[tia din urm\
vor putea s\-i ucid\ pe cei mai pro[ti. Viitorul
literaturii depinde, de fapt, de rela]ia dintre
putere [i art\, a conchis Kurkov. O concluzie
c\reia nu-i lipse[te adev\rul, îns\ e suficient
de vag\ pentru a justifica abord\ri diverse.
Dup\ pauz\, dezbaterile s-au învîrtit în zona
traductologiei, f\r\ s\ aduc\ o contribu]ie la
elucidarea statutului acestei ocupa]ii; Esterhazy
a constatat romantic, în încheiere, c\ prin
traduceri ies la lumin\ mai degrab\ c\r]ile
zgomotoase, dar ne r\mîn necunoscute c\r]ile
t\cute. 

Lirisme ccu ddozaj [[i
previzibilitate vvariabile

Am t\iat-o rapid spre plaj\. De[i plaja era
pustie, a trebuit s\ achit\m [ezlongurile pe
care ne a[ezaser\m în necuno[tin]\ de cauz\.
La zece metri, un cretin chinuia un pui de cîine
pe care l-ai fi putut ]ine într-o singur\ palm\,
dup\ care l-a l\sat pe plaj\. Pe pui l-am rev\zut
ziua urm\toare, la Casa Scriitorilor; pe cretin,
din fericire, nu. Dup\ dou\ ore de înot, ne-am
smuls din mrejele apei ca s\ ne gr\bim spre
vila Ambasador, unde începeau lecturile de
poezie. Am intrat în plin recital al lui Dennis
O’Driscoll [i am aplaudat zgomotos umorul
consistent al poemelor lui, ne[tiind c\ în
urm\toarea jum\tate de or\ vom plonja în
lirisme cu dozaj [i previzibilitate variabile. La
Yasuhiro Youtsumoto am apreciat
sonorit\]ile limpezi, de[i exotice, ale poemelor
recitate în japonez\, iar la Florin Bican
delectarea a fost dubl\, pentru c\ pe ecran
urm\ream umorul dezl\n]uit al poemului s\u
în român\, iar la urechi ne ajungea acela[i
umor, tradus [i adaptat f\r\ cusur la limba
englez\. 

Seara ne-a g\sit tot pe terasa Casei Scriitorilor,
de unde am plecat la o degustare de vinuri
f\cut\ cam în grab\ într-o cram\ pu]in amenajat\,
de unde am fost urca]i în sala principal\, un
restaurant, [i servi]i din nou cu vin [i cu pl\cint\
dobrogean\. Surpriza serii, pe care b\nuiesc
c\ o dator\m cramei, [i nu organizatorilor
USR, a fost un spectacol de dans ]ig\nesc-
rusesc, performat în cel mai pur stil kitschos-
folclorist de o trup\ de dansatori care au g\sit
de cuviin]\, probabil în urma aplauzelor

noastre amabile, s\ danseze pentru noi o
bun\ bucat\ de timp. Mai confuzant a fost
cînd fetele au început s\ danseze cu  noi,
scuturîndu-[i decolteul încadrat de b\nu]i
zorn\itori în capul cîte unui participant
nevinovat [i tr\gîndu-l apoi în mijlocul s\lii,
spre amuzamentul înghe]at, de teama iminen]ei,
al celorlal]i; chipurile pe care se citea delectarea
se puteau num\ra pe degetele de la o singur\
mîn\. Participan]ii str\ini au r\mas u[or
nedumeri]i, nepricepînd dac\ dansurile
sînt române[ti sau ]ig\ne[ti [i nici de ce versurile
sînt în rus\. N-am avut cum s\ nu m\ gîndesc
la observa]ia f\cut\ de diminea]\ de Arnon
Grunberg, care acum st\tea lîng\ mine, pu]in
confuz, nevrînd s\ par\ nepoliticos la adresa
tradi]iilor române[ti milenare, dar neîn]elegînd
prea bine ce e cu acest spectacol în miezul
unei adun\ri literare, fie ea [i într-o cram\:
„Multe dintre lecturile literare la care am
asistat, în special cele de la ambasade, de la
consulate [i de la centrele culturale nu au fost
decît o scuz\ jalnic\ pentru a bea pîn\ nu mai
[tii de tine.” Aferim, cum se spune în Dobrogea,
p\mînt românesc. Ne-am întors la Casa
Scriitorilor cu un sentiment de u[urare, iar
partea cea mai frumoas\ a serii atunci a început,
fiindc\ nu e pu]in lucru s\ te g\seasc\ miezul
nop]ii jucînd ping-pong cu unul dintre scriitorii
t\i prefera]i. 

Literatura [[i pprovoc\rile eextra-
literare. The SSociological TTurrnn
sau ppur\ ddelectare

Ultima zi de dezbateri a început constructiv,
cu cîteva constat\ri ale poetei britanice
Bernadette Higgins despre posibilit\]ile
deschise de internet [i de performance-urile
literare. Despre acestea din urm\ vorbiser\m
cu Bernie în ziua precedent\, în autocarul
care ne întorcea la Neptun dup\ sesiunea de
comunic\ri, fiindc\ ea particip\ la organizarea
unora în Praga, ora[ul unde pred\ literatur\
din 1991: Poetry Day (www.volny.cz/denpoezie),
Klub 8, Poetry on the Metro. Ioana Ieronim
a vorbit despre avantajele democra]iei culturale,
subliniind antifrastic c\ termenul cool a
devenit criteriul ultim de apreciere a produc]iei
artistice. N-am mai apucat s\ m\ gîndesc dac\
e foarte r\u c\ e a[a, pentru c\ prezentarea
lui Stefan Hertmans mi-a acaparat
toat\ aten]ia; dens\, sintetizînd [i criticînd o
direc]ie pe care cultura româneasc\ nu a
apucat înc\ s\ o cunoasc\ decît în pasti[a
comunist\: implica]ia sociologic\ (the sociological

turn), gra]ie c\reia literatura a devenit un
mijloc prin care s\ recuno[ti lucruri din lumea
din jur: post-marxismul, feminismul,
multiculturalismul au devenit, spunea Hertmans,
lentile prin care literatura e deturnat\ de la
scopurile sale prioritare, de emo]ionare [i de
delectare, înspre scopuri practice. Îns\ aceasta
e o problem\ cu care literatura noastr\ înc\
nu se confrunt\. Ileana Orlich a venit în
contracurent, spunînd c\ ne putem recupera
clasicii [i reapropia literatura prin interdisciplinaritate,
prin sociologie, prin studii de gen [i istorism.
De[i interven]ia ei nu a picat prea bine
dup\ pledoaria lui Hertmans, în cazul particular
al literaturii noastre ideea mi se pare binevenit\.
De altfel, Ileana Orlich, în prezent profesoar\
de literatur\ la Universitatea din Phoenix,
Arizona, unde [i-a ob]inut [i doctoratul (a
p\r\sit România în 1975), e autoarea unor
c\r]i în care î[i aplic\ teoria la literatura român\
modern\ care cred c\ ar merita [i o edi]ie
româneasc\: Articulating GGender, NNarrating
the NNation: AAllegorical FFeminity iin MModern
Romanian LLiterature sau Silent BBodies: TThe
Women oof MModern RRomanian SShort FFiction.
Dup\ alte dou\ interven]ii în care s-a vorbit
despre cyberspa]iu, Mircea Ghi]ulescus-a
lansat într-o diatrib\ împotriva dramaturgilor
români tineri, cu accentul pe Peca {tefan [i
{tefan Caraman, pe care i-a denun]at ca
pornografi, respectiv scatologi; contribu]ia
a fost lipsit\ de sens pentru audien]a interna]ional\,
motiv pentru care o bun\ parte dintre cei
prezen]i au început s\ butoneze la telefoanele
mobile. Dup\ pauz\, Peter Waugha comentat,
referitor la interven]ia lui Hertmans, c\ nu
exist\ vremuri interesante sau neinteresante
pentru poezie, ci c\ problema este de a g\si
poezia vremurilor; în ce prive[te viitorul
literaturii, Waugh a ad\ugat c\ o combinare
a genurilor [i o conlucrare a poe]ilor nu ar fi
deloc lipsit\ de sens. George Szirtes a
constatat, dup\ cele trei zile de comunic\ri,
c\ sîntem mai degrab\ sentimentali cînd
discut\m chestiuni academice, iar Steinar
Lone, traduc\torul lui Mircea C\rt\rescu
în norvegian\, a subliniat c\ a fost vorba, în
aceste zile, nu doar despre viitorul literaturii,
ci [i despre dispari]ia cititorilor, referitor la
o remarc\ trecut\ a lui Nicolae Manolescu,
cum c\ în comunism se citea mai mult. La
aceasta din urm\, Esterházy a ad\ugat
c\, într-adev\r, a citit mai mult în timpul
comunismului [i a f\cut [i mai mult amor, dar
nu ar vrea s\ se întoarc\ în vremea aceea;
important e s\ vedem nu unde au disp\rut,

ci cum s-au schimbat cititorii. Manolescu [i-a
clarificat, în încheiere, pozi]ia, spunînd c\
problema noastr\ (un pronume incert, ca [i
substantivul pe care îl determin\) nu e atît
viitorul literaturii, cît trecutul ei: „Exist\ genera]ii
în România care nu vor s\ aib\ memorie, care
au sentimentul de exclusivitate a tr\irii în
prezent, sufer\ de prezenteism. Pentru ei,
viitorul literaturii e la fel de abstract pe cît de
inexistent e trecutul.” L-am c\utat din ochi
pe Sorin Ghergu], singurul scriitor român
tîn\r invitat la festival, dar privirile nu ni s-au
întîlnit; n-a[ fi avut, oricum, s\-i comunic decît
un wtf?! confuz. 

Cea de-a patra zi s-a încheiat în mod fericit
cu o alt\ lectur\ de poezie la vila Ambasador,
unde am ascultat sonorit\]ile incantatorii ale
versurilor lui Naim Araidi, în ebraic\ [i `n

arab\, cîteva poeme de Sorin Ghergu]care
m-au f\cut s\ a[tept cu ner\bdare urm\torul
lui volum de poezie, [i recitalul poetului
Augustin Fr\]il\, str\b\tut sup\r\tor de
un lirism nichitast\nescian [i acompaniat de
acorduri folkiste la chitar\; Gabriel Rosenstock
a citit jum\tate din poem în irlandez\, iar
Steinar Lonea citit Occidentul lui C\rt\rescu
în norvegian\ - din nou incanta]ia unor limbi
perfect necunoscute. În final, Peter Waugh,
a c\rui lectur\ o a[teptasem înc\ de la primul
schimb de replici, din cea de-a doua sear\,
a f\cut un performance care ne-a trezit un
apetit brusc pentru poezie: de la un poem
realizat integral din sunete guturale la un
poem foarte ritmat care ar fi putut scoate
masele la revolu]ie (Be MMore RRadical), de la
un poem acompaniat de dou\ instrumente
care prin lovire sunau ca ni[te oase, la un
alt poem, acompaniat de acordurile subtile
a ceea ce ulterior am aflat c\ se nume[te „harp\
evreiasc\”. Seara s-a încheiat mai devreme
decît de obicei, tot cu discu]ii - acum ceva mai
dezlînate, fiindc\ oamenii tot veneau [i plecau
- [i cu un meci de ping-pong cu Arnon
Grunberg. Diminea]a devreme urma plecarea,
în autocare separate. În zumzetul vocilor [i
în torsul motorului, am avut un somn agitat
pîn\ în Bucure[tiul canicular, unde ne-am luat
r\mas bun de la cî]iva participan]i; poezia
r\m\sese undeva în urm\, poate în curtea cu
p\uni, în soarele blînd al dup\-amiezei. 

De la chitara folk 
la harfa evreiasc`

Lecturi de poezie `n curtea vilei Ambasador Fotograffiile ddin ppaginile 220-226 aau ffost rrealizzate dde MMihai CCucu
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Selec]ie din textul MMaammaa lluuii ddee vviiiittoorr,
de Andrei Codrescu

„dup\ mine [i cî]iva buni camarazi
poezia e ca sistemul nervos o parte din organism 
prin intermediul c\ruia organismul se integreaz\

cu alte sisteme 
[i alte organisme într-un univers viu
versurile curg ca sîngele-n vene între întreb\ri

legate unele de altele
croite din cuvinte-molecule

tehnologia care faciliteaz\ pasajul cuvintelor
serve[te poezia

func]ionalismul sau func]ionarismul poetic 
poezia antologizat\ [i critica literar\
propun o taxonomie primitiv\ bazat\ pe asem\nare
care corespunde numai nostalgic poeticului descris
de tzara jabes derrida [i deleuze

în acest sens poezia nu are viitor
ea este viitorul 
fiindc\ viitorul nu-i f\cut din altfel de material

decît prezentul 
(pre)f\cut din cuvintele la îndemîn\

un singur viitor necunoscut nou\ 
e cel pl\m\dit din neologisme [i sunete ad\ugate
din creolizarea lumii
dar ele nu modific\ fundamental descrierea 

în sunet [i cuvinte a universului care se scrie
în timp ce se descrie

pe de alt\ parte viitorul poate fi oprit 
prin sabotajul articul\rii de tot genul 
care ar opri ma[in\ria gîndirii [i exprim\rii con[tiente
s\ readuc\ materia la haosul originar sau subatomic”.

Selec]ie din textul VViiiittoorruull lluuii DDoonn
QQuuiijjoottee, de Mircea Iorgulescu 

„(...) întotdeauna pove[tile sînt despre ce s-a
întîmplat cîndva, mai demult sau mai de curînd.
Sînt în trecut, sînt despre ce a fost. Niciodat\
despre ce va fi. „A fost odat\... ” e formula magic\ a
oric\rei pove[ti, chiar dac\ adesea doar subîn]eleas\.
Pot exista, desigur, [i chiar exist\, pove[ti despre
viitor, niciodat\ îns\ pove[ti în viitor. Iar „viitorul e
în ou\”, [tim asta de la Eugen Ionescu. {i ce se afl\
în ou\ [tie numai Dumnezeu. Am putea de aceea
exclama, dup\ Sorescu, „ie[irea prin cer!”.

Cerul e îns\ gol. Dumnezeu a murit, a[a gr\it-a
Nietzsche. Iar lista marilor decese, reale sau anun]ate,
cre[te de-atunci f\r\ încetare, noul veac e al ferparelor.
Sîntem într-un doliu permanent. Moarte ideologiilor,
sfîr[it\ istoria, cartea [i cititul în agonie, scrisul în
bern\, literatura pe catafalc.

{i-am fi veni]i aici, e un al doilea risc, pentru a ]ine
discursuri funebre. Pesimiste sau optimiste, dup\
temperament - iar din aceast\ alt\ dilem\ nu
putem ie[i, nici m\car prin cer. «Optimi[tii sînt imbecili
ferici]i, iar pesimi[tii imbecili neferici]i», sus]inea
Georges Bernanos. R\mîne s\ alegem. S\ ne alegem,
casta, maniera. S\ plîngem dispari]ia c\r]ii, a cititului,
a scrisului, a literaturii, victimele numericului [i ale
vizualului, ori s\ fim încrez\tori în supravie]uiri,
metamorfoze, reîncarn\ri, învieri. În definitiv, computere
sacre nu exist\, dar c\r]i sacre, da. E loc [i pentru
Casandra, e loc [i pentru Candid.” 

Selec]ie din textul DDiimmiinneeaa]]aa ddee mmîîiinnee,
de Attila Bartis

„A[ putea spune c\ existen]a literaturii nu este
mai mult decît o consecin]\ a intelectului uman,
aducînd fericire [i cauzînd probleme tot timpul,
întocmai ca dragostea. {i un lucru [tiut de toat\ lumea
este c\ intelectul uman nu s-a schimbat prea mult
în ultimele mii de ani.

Totu[i, a[ putea de asemenea spune c\ literatura
nu exist\ pentru folosin]a sau sensul ei predictibile.
Dac\ textul este înregistrat pe t\bli]e de piatr\ sau
pe circuite integrate, nu este o întrebare secundar\,
ci una civiliza]ional\. Iar felul în care t\bli]a de piatr\
sau circuitul integrat afecteaz\ textul în sine este o
întrebare ce ]ine de estetic\, posibil de teoria literaturii.
În orice caz, existen]a literaturii nu este nici o întrebare
ce ]ine de estetic\, nici una ce ]ine de civiliza]ie.

C\ soarele va r\s\ri [i mîine este o ipotez\, conform
lui Wittgenstein. Dac\ nu ne-am înc\p\]îna s\ credem
orbe[te în aceast\ ipotez\, am înnebuni. Iar dac\
soarele r\sare - [i el va r\s\ri -, fricile [i speran]ele
noastre în ceea ce prive[te viitorul literaturii ar fi la
fel ca acelea din ziua de ieri. Iar eu sînt de p\rere c\
pentru un scriitor nu exist\ nimic mai lini[titor
decît asta.”

Selec]ie din textul OO bbooaall\\ nnuummiitt\\
vviiiittoorr, de Arnon Grunberg 

„Un scriitor este prin firea lui pesimist. Dac\ totul
decurge bine [i toat\ lumea este fericit\ [i prosper\,
atunci nu prea mai ai despre ce s\ scrii - poate un mic
poem, dar mai mult ca sigur nu un roman.

Povestirea depinde de un e[ec de un tip sau altul.
A[ spune chiar c\ povestirea începe atunci cînd e[ecul
intr\ pe u[\. 

Deci nu ar trebui s\ fie pentru nimeni o surpriz\
faptul c\ scriitorul este dependent de convingerea
c\ sfîr[itul este aproape; gîndi]i-v\ doar la declara]ile
repetate în leg\tur\ cu moartea romanului ce au ajuns
dincolo de orice cli[eu. Declararea decesului iminent
al romanului pare a fi un ritual important [i de asemenea
pl\cut. 

Da, exist\ semne ale mic[or\rii num\rului de cititori
[i nu numai cînd vine vorba despre c\r]i. Majoritatea
ziarelor din Olanda se confrunt\ cu un public în sc\dere
[i din ce în ce mai în vîrst\. Atît scriitorii cît [i scriitoarele
[i-au dat seama de ceva timp c\ publicul lor este
format în mare din femei în vîrst\. Apropo, nu se
întîmpl\ doar în Olanda, ci [i în alte ]\ri. Noi, scriitorii,
scriem în mare parte pentru femei. 

Dac\ aceast\ constatare va influen]a în vreun
fel romanele scrise ast\zi este ceva asupra c\ruia
nu-mi pot da decît cu presupusul. Cu siguran]\ mie

nu-mi influen]eaz\ în nici un fel romanele. Eu sînt
sut\ la sut\ pentru supravie]uire, în special pentru
supravie]uirea economic\, îns\ urmînd propriile mele
condi]ii. 

S-ar putea s\ fim nevoi]i s\ elimin\m visul mai
degrab\ grandios cum c\ romanul este o subclas\
a mass-media. Oare a fost un lucru inteligent s\ punem
pre] pe acest vis, înainte de orice? Dar asta e o alt\
discu]ie, pentru o alt\ zi.

Poate c\ o s\ scriem, [i deja scriem, pentru un grup
mic de cititor [i într-o continu\ mic[orare.

Multe dintre lecturile literare la care am asistat,
în special cele de la ambasade, de la consulate [i de
la centrele culturale nu au fost decît o scuz\ jalnic\
pentru a bea pîn\ nu mai [tii de tine. 

S-ar putea s\ fim nevoi]i s\ accept\m c\ literatura
noastr\ este - chiar [i pentru oamenii care ne cump\r\
c\r]ile [i pretind c\ le citesc - nimic mai mult decît o
scuz\ pentru a bea [i a mînca.”

Selec]ie din textul DDeesspprree vviiiittoorr - oorriiuunnddee
aarr ffii eell, de Carmen Firan

„Una dintre confuziile de care m-am lovit cînd am
ajuns în America au fost, de exemplu, sintagmele care
înso]eau cuvîntul «scriitor», pentru mine ocupa]ie
clar\ [i inconfundabil\. Aici am descoperit c\ existau:
creative writer (numai bun pentru a scrie reclame la
McDonald’s sau la aspiratoare), professional writer
(preg\tit s\ corecteze manuscrisul unui încep\tor),
freelancer writer (care nu lucreaz\, adic\, niciunde,
dar e gata s\ scrie ce i se cere), al\turi de published
author (în fine, scriitor care scrie chiar c\r]i pe care
le public\) - nuan]e care mi-ar contrazice u[or lamenta]ia
pierderii metaforei. 

Idealist\, am fost atras\ firesc de categoria creative
writer, ne[tiind c\ la toate col]urile str\zii sînt bro[uri
gratuite care anun]\ sute de cursuri care scot pe
band\, contra cost [i dup\ cîteva luni, „scriitori creativi”
cu duiumul. La fel cum talentul unui scriitor,
produs autohton sau importat, se autentific\ în
programele universitare de masterat care î]i dau
pa[aportul s\ fii acceptat de grupuri, de grup\ri [i de
comunit\]i închise de pe lîng\ universit\]i, cluburi [i
reviste literare, agen]i [i editori. Totul e o industrie
aici, bazat\ pe intermediari [i supus\ legilor comerciale
care nu fac loc devian]ilor de la treptele edificiului
educa]ional, el însu[i un mecanism economic. Aventura
artistic\ individual\ are nevoie de marea conspira]ie
a destinului ca s\ reu[easc\. 

Scriitorul american este confruntat azi cu o criz\
recunoscut\ de edituri, reviste, teoreticieni, agen]i
[i critici literari. Nu mai [tie despre ce [i cum s\
scrie, ce se a[teapt\ de la el, odat\ ce cititorii romanului
de fic]iune sînt tot mai pu]ini. {i cronicile literare la
roman sînt mai rare. Sînt preferate c\r]ile pe teme
politice, [tiin]ifice, istorice, religioase, spirituale,
memoriile [i autobiografiile. Literatura scris\ de femei,

Selec]ii din lucr\rile
prezentate la Neptun

O bun\ parte dintre lu\rile de cuvînt de la festival
ar fi meritat citate în întregime; altfel, ele r\mîn privilegiul
exclusiv al celor prezen]i în sal\. Unele nici m\car nu
au fost citite de pe o hîrtie, ci create, probabil, pe
moment, sau citate din memorie, r\mînînd imposibil
de reconstituit integral. În grupajul de mai jos am
încercat s\ decup\m fragmente cît mai elocvente
din textele disponibile care au p\rut s\ fac\ o impresie
asupra auditoriului într-un fel sau în altul. Iat\, deci, în
continuare, o reconstruc]ie par]ial\ [i în mic a discu]iilor
purtate la aceast\ edi]ie a festivalului „Zile [i Nop]i de
Literatur\” de la Neptun. 
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majoritatea tinere, a fost un timp în vog\, dar acum
[i aceast\ curiozitate pare s\ fie epuizat\. Cum în
America [i num\rul traducerilor din alte limbi este
semnificativ, literatura pare într-un impas f\r\ prea
multe op]iuni de revigorare în viitorul imediat. 

Care mai este puterea cuvintelor în era informatizat\
a cyberspa]iului, tehnologizat\, globalizatoare, în
care imaginea tinde s\ devin\ dominant\ [i sugestia
sintetic\ cî[tig\ teren în fa]a amplelor desf\[ur\ri
lingvistice?”.

Selec]ie din textul 
CCaa ss\\ îînnttîîrrzziieemm mmooaarrtteeaa lliitteerraattuurriiii, 
de Gabriela Adame[teanu

„Am în]eles atunci, în 1990 , în SUA, c\ literatura,
ca s\ nu moar\, se refugiase în ora[ele [i ̀ n campusurile
universitare, a[a cum cultura român\ veche se
f\cea în m\n\stirile noastre medievale, unde c\lug\rii
înv\]a]i scriau [i desenau c\r]ile în slavona veche, cu
o ilustra]ie m\iastr\, în mijlocul unei lumi de analfabe]i,
preocupat\ doar de r\zboaie [i de biruri. Acolo [i
atunci am v\zut c\ profesorii predau scrisul literaturii
a[a cum colegii lor predau chimia [i î[i alc\tuiesc
re]eaua lor de vizibilitate într-o lume de re]ele,
majoritatea mult mai vizibile. Profesorii de creative
writing sînt mari scriitori [i [i-au g\sit o solu]ie de
via]\ întîrziind astfel moartea literaturii. A[a cel pu]in
mi s-a p\rut mie atunci, în timp ce vedeam c\r]ile
poli]iste citite în trenurile din periferii, care duceau
oameni diminea]a spre birouri, [i care erau l\sate,
teancuri, pentru naveti[tii ulteriori.

De[i au trecut 18 ani de atunci, eu m-am întors
la literatur\, scriu, [i caut zilnic mici argumente pentru
a nega, în sinea mea, moartea literaturii, de fapt m-am
obi[nuit într-un fel cu gîndul c\ ea, în forma pe care
am cunoscut-o eu, se afl\ la un sfîr[it de etap\. Nu,
oamenii nu vor înceta s\ scrie pe hîrtie, pe bloguri, în
sms-uri etc., pentru c\ a povesti pare s\ ]in\ de
via]\ la fel ca [i hrana zilnic\, dar cititorii se r\resc.
Este evident supraproduc]ie de carte literar\. Se scrie
tot mai mult, se cite[te tot mai pu]in.”  

Selec]ii din textul 
VViiiittoorruull lliitteerraattuurriiii,, lliitteerraattuurraa
vviiiittoorruulluuii, de Gabriel Rosenstock 

„Viitorul literaturii [i literatura viitorului vor depinde,
nu-i a[a, de editorii viitorului. Gra]ie internetului,
aproape oricine î[i poate pune acolo textele pentru
ca oricine, de oriunde, s\ le poat\ citi. Dar eu sper
c\ totu[i cartea va supravie]ui. {i sper c\ în anii ce vor
veni vor exista edituri care s\ aduc\ în aten]ia noastr\
scriitori ce scriu în limbi mai pu]in cunoscute [i poate
chiar vor scoate la lumin\ capodopere din aceste limbi.
Un asemenea viitor va depinde de asemenea de munca
traduc\torilor. José Saramago a spus odat\ c\ «un
autor d\ na[tere unei literaturi na]ionale în limba
lui sau a ei, dar literatura universal\ este creat\ de
c\tre traduc\tori».

Desigur, cititul este o activitate pe care o faci în
timpul liber. Avem nevoie de timp pentru a savura
un roman sau o colec]ie de eseuri. Cine poate
savura pe deplin un volum de poezii la o singur\ citire?
Trebuie s\ ne întoarcem la poeme din nou [i din
noi. Îns\, pentru milioane de oameni nu exist\ timp
pentru a[a ceva, nu exist\ timp liber. Milioane de
oameni nu î[i permit s\ cumpere o carte. Pentru ace[tia
literatura nu are prezent - ce s\ mai vorbim despre
un viitor. 

Literatura ofer\ cel pu]in un forum, o scen\ pe
care toate aceste chestiuni, ca [i altele, pot fi ilustrate,
dezb\tute, dramatizate. {i totu[i, chiar [i ast\zi mul]i
scriitori sînt redu[i la t\cere; cine poate [ti num\rul
exact al scriitorilor exila]i? Trebuie s\ privim c\tre un
viitor în care nici un scriitor s\ nu mai poat\ fi redus
la t\cere, în care nici un scriitor s\ nu se mai simt\
amenin]at sau s\ mai plece în exil. În 1990, marele
scriitor albanez Ismail Kadare a cerut azil Fran]ei.
«Dictatura [i literatura autentic\ sînt incompatibile»,
a spus el, «Scriitorul este inamicul natural al dictaturii». 

Viitorul literaturii se g\se[te în speran]\, literatura
viitorului trebuie s\ fie o literatur\ a speran]ei - altfel
ce speran]\ ne-ar mai r\mîne?”.   

Selec]ii din textul GGlloossee ssuummaarree 
ppee oo tteemm\\ ddaatt\\, de Ion Pop 

„Va fi un viitor în care scriitorul [i literatura vor
continua s\ existe, ca meserie [i  ca fenomen
creator, dar care vor trebui s\-[i reconsidere, volens
nolens, condi]ia [i statutul, ce nu vor mai putea fi
raportate, nostalgic, doar la etalonul ideal [i idealist,
care a fost cel al vîrstei romantice a spiritului, ci apreciate
nuan]at, cu repere social-istorice desf\[urate pe
parcursuri temporale mai lungi, ce dezv\luie faptul
c\ epocile privilegiate pentru scris [i, în general,
crea]iile spiritului au fost destul de rare [i c\ arti[tii
n-au prea condus state, cum n-au f\cut-o nici filosofii.
Ba ace[tia, cînd au ajuns s\ [i le imagineze, acordau
prea pu]in loc mai ales poe]ilor, c`nd nu-i chiar excludeau
din Cetate. Pe de alt\ parte, orice s-ar spune, literatura
din afara strictului „consum” a fost [i va fi mereu doar
în cazul unor bestselleruri favorizate de unele premii
literare sau de politici editoriale inventive. 

Lamenta]iile pe tema deprecierii [i a marginaliz\rii
ei în lumea noastr\ sînt, a[adar, de pus într-o anumit\
surdin\. Dup\ cum, pentru viitorul literaturii, sînt
de reconsiderat politicile culturale - ac]iune în care
scriitorul ar trebui s\ se simt\ mult mai profund angajat,
mai solidar în afirmarea „drepturilor” sale la comunicare.
A l\sa totul doar pe mîna politicienilor adesea
ignari sau cu o educ]ie estetico-literar\ precar\,
mobiliza]i, cum spuneam, de obiective mai „realiste”
[i controla]i de marea mas\ a unor aleg\tori ce trebuie,
nu-i a[a, s\ tr\iasc\ mai înainte de a „filosofa”, ar
însemna o consim]ire la starea de lucruri actual\, în
curs de degradare în ce prive[te statutul scriitorului
[i al scrisului s\u. A[a cum sindicatele de orice fel
urm\resc respectarea drepturilor membrilor lor [i [tiu
s\-[i fac\ auzit\ vocea de cele mai multe ori cu succes,
organiza]iile scriitoriilor [i presa literar\ este cazul s\
se solidarizeze în afirmarea unor exigen]e privind
soarta c\r]ii literare [i a autorului ei, legisla]ia chemat\
s\ sus]in\ crea]ia prin organisme specifice, acordarea
de spa]ii de emisie mai largi la posturile de radio [i
la televiziunile publice etc. Lamenta]ia, oricît de
expresiv\, de unul singur, nu poate duce prea departe,
iar lipsa de curaj [i de consecven]\ în afirmarea propriilor
drepturi, nici atît.”       

Selec]ii din textul VViiiittoorruull lliitteerraattuurriiii..
LLiitteerraattuurraa vviiiittoorruulluuii, de Irina Denejkina

„Oricine poate fi scriitor. Oricine poate s\ pretind\
c\ face un performance artistic. Mul]i cred c\ internetul
este cea mai probabil\ form\ de existen]\. Netul ofer\
tuturor o [ans\ incredibil\ de a-[i face un site, un blog
sau doar o pagin\ pe care s\ înceap\ s\ creeze lucruri
cu valoare artistic\. (Îmi place la nebunie bancul lui
Daniil Harms în leg\tur\ cu aceast\ chestiune. Scriitorul
spune: Sînt scriitor! Cititorul îi r\spunde: Ba eu cred
c\ e[ti un rahat. 

Îmi pare r\u c\ Harms nu este un scriitor cunoscut
de mai mul]i.)

Ast\zi este foarte u[or s\ î]i cumperi o camer\ de
fotografiat profesionist\, s\ faci mii de poze [i s\ le
postezi pe blogul t\u personal, pentru ca apoi s\ te
consideri un mare fotograf. Nu va fi deloc dificil s\
î]i faci un blog personal [i s\ postezi regulat texte
despre dispozi]ia în care te afli [i despre rutina zilnic\.
Apoi oricine î]i va g\si blogul din întîmplare va prefera
s\ posteze reac]ia sa, f\cînd pe scriitorul în loc s\ aib\
grij\ de propria persoan\.

Fotografiile publicate pe net nu v\ vor ajuta s\
deveni]i Anton Corbijn. Nici un blogger  nu va deveni
Nabokov, Pasternak, [i nici m\car Pelevin. În general,
activitatea pe net tulbur\ arta adev\rat\. Divertismentul
nu este ]inta principal\ a literaturii. 

Este de la sine în]eles c\ internetul va înghi]i
aproape tot spa]iul r\mas disponibil [i va facilita oricui
posibilitatea s\ se arate. Exist\ un fenomen: autori
talenta]i au oportunitatea de a se face auzi]i. De fapt,
distan]a dintre ei [i poten]ialii lor cititori va deveni
chiar mai mare - a gîndi este o ocupa]ie plictisitoare.
Societatea de consum ne asigur\ o gam\ larg\ de
confort, dar care nu este în favoarea nici unei
c\ut\ri «a sensului vie]ii». 

Nu este deloc vina literaturii c\ a fost nevoit\ s\
p\r\seasc\ scena. Ne merit\m literatura pe care o
avem. Divertismentul total [i un mod simplu de via]\

caracterizeaz\ prototipul societ\]ii pe care ne-o dorim
cu to]ii.”  

Selec]ii din textul LLaa ccee sseerrvvee[[ttee oo
cc\\mmaa[[\\ pp\\ttaatt\\ ddee ssîînnggee??, de Vitalie
Ciobanu

„Patriotism, identitate, demnitate, dreptate,
credin]\, generozitate, egalitate... Cîte dintre
aceste valori «tari», la care ne-am obi[nuit s\ ne
raport\m, c\utînd un teren ferm sub picioare, se
recicleaz\ [i nu mai sînt decît decoruri, aparen]e,
fantasme, rumegu[ media, strujitur\ literar\? Criza
existen]ial\ genereaz\ o criz\ estetic\, încît s-ar
zice c\ tot ce îi r\mîne creatorului postmodern,
confruntat cu masificarea [i cu reificarea individului,
este s\-[i tematizeze aceast\ «c\dere», s\-[i fertilizeze
angoasele, s\-[i transforme epuizarea în surs\ de
inspira]ie. 

{i totu[i, durerea exist\, exist\ iubirea [i suferin]a,
exist\ sacrificiul. Ajunge s\ ni se întîmple nou\, ca
revela]ia s\ se produc\. Sîngele care a p\tat c\ma[a
regizorului Theo Van Gogh, ciopîr]it de un fundamentalist
islamic în mijlocul Amsterdamului la 2 noiembrie
2004, nu era doar o iluzie, [i nici zecile de mii de cadavre
ale ciclonului Myanmar sau victimele pe care le culeg
s\pt\mînal ambulan]ele de pe autostrada Bucure[ti-
Pite[ti n-au ap\rut în imagina]ia bolnav\ a cuiva. Chiar
dac\ afl\m despre toate aceste orori pe cale mediatic\,
[tim bine c\ sînt realit\]i verificabile, pentru c\ rezoneaz\
cu întreaga noastr\ experien]\ de via]\. Iar dac\
mai avem, adesea, îndoieli asupra unor percep]ii
subiective, propria noastr\ moarte ne ofer\ o certitudine.
O c\ma[\ p\tat\ de sînge nu dispare la atingere,
sîngele ei ]i se ia pe mîini. Va suna paradoxal, dar cred
c\ tocmai aceast\ implacabil\, terifiant\ amprent\ a
neantului ce pînde[te - nenatul de dup\ col] - ne
poate lini[ti cu privire la viitorul literaturii. Romanul
înc\rcat de artificii [i de experimente, avînd uneori
drept miz\ artistic\ chiar aceste jerbe str\lucitoare,
s-ar putea s\-[i tr\iasc\ ultimele convulsii, demne de
consemnat. Indiferent de genul în care scriem, indiferent
de tehnici, «-isme» [i viziuni, r\mîne povestea unor
vie]i mergînd c\tre moarte, r\mîne o pat\ de sînge
impregnînd o c\ma[\ - reperul nostru absolut [i c\l\uza
credincioas\ în labirintul de imagini prefabricate.”      

Selec]ie din textul LLiimmbbaajjuull sseeccoolluulluuii
2211, de Péter Esterházy

„Ce [tim cu siguran]\ despre secolul 21 - [i e vorba
despre cea mai important\ caracteristic\ a sa - este
faptul c\ în secolul \sta vor muri supravie]uitorii
Holocaustului. To]i. Acest lucru va schimba lumea, va
schimba limba, vorbirea - cel pu]in în acele locuri din
lume unde se vorbe[te despre Holocaust, unde acest
fapt este o tem\ uman\, dar, ]inînd seama de situa]ia
din prezent, limba maghiar\, starea scandaloas\ de
insensibilitate nu vor fi afectate.

Altfel vorbe[te [i altfel tace cel care a fost acolo,
din cauza asta altfel vorbe[te [i altfel tace [i cel care
n-a fost acolo. În faptul c\ încetul cu-ncetul ne p\r\sesc
supravie]uitorii [i r\mînem singuri, în aceast\ singur\tate
nou\ exist\ ceva îngrozitor [i alarmant. Vorbesc iar
despre responsabilitate, nu despre autocomp\timire.
Vrem s\ uit\m cele petrecute, asemenea unui co[mar
([i prin asta catalog\m toate suferin]ele drept o
absurditate, o inutilitate), sau vrem s\ le accept\m ca
pe o mare traum\ a istoriei umane? Iat\ marea întrebare
a limbii secolului 21: vrem s\ uit\m Auschwitzul sau
s\-l p\str\m, chiar dac\ nu-l în]elegem, în toat\ natura
sa uman\ înfior\toare? Adic\: prefer\m s\ tr\im cu
posibilit\]ile nevrozei sau cu cele ale culturii?

Dac\ omul r\mîne singur - [i acest aspect ]ine
de secolul 20 -, este pierdut. Omul nu are nici o [ans\,
omenirea are [anse. Ar fi bine, ar fi mai bine dac\ ar
fi vorba despre un citat.”  

Traducere din limba maghiar\ de Anamaria Pop

Selec]iile prezentate `n acest grupaj din textele apar]in`nd
lui Attila Bartis, Arnon Grunberg, Gabriel Rosenstock 

[i Irinei Denejkina au fost traduse din 
limba englez\ de Gruia Dragomir.
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La dou\ zile dup\ ce am p\r\sit Irakul, am plecat
c\tre o mic\ sta]iune de la Marea Neagr\ pentru
a asista la o conferin]\ a scriitorilor despre viitorul
literaturii. Cumva mi s-a p\rut un curs firesc -
întîi Bagdad, apoi o conferin]\ despre viitorul
literaturii.  

Am mai fost la cîteva festivaluri literare, dar
aceasta avea s\ fie prima mea conferin]\ literar\. 

Diferen]a const\ în audien]\. La un festival ai
parte de un public care nu este format din al]i autori,
cel pu]in teoretic. La o conferin]\ literar\ vorbe[ti
pentru colegii de breasl\. 

Hotelul din sta]iunea Neptun a fost confortabil.
Aproape toat\ clientela sa era format\ din octogenari
din Germania, Fran]a [i România. Consider c\ [i
asta se potrive[te cu contextul. Cînd ai de discutat
despre viitorul literaturii, nu vrei s\ fii înconjurat
de adolescen]i care se hlizesc. 

Majoritatea participan]ilor la conferin]\ erau
poe]i [i aproape cincizeci la sut\ erau din România.
Nu e complet lipsit de sens, avînd în vedere c\
evenimentul era organizat de Uniunea Scriitorilor
din România. 

La conferin]\ s-au vorbit limbile englez\, român\
[i maghiar\, iar pentru cei care nu st\pîneau toate
aceste limbi existau traduceri simultane. Mi-am
reamintit acum, ca [i în Irak, de puterea traduc\torului,
fiindc\ uneori nu era limpede dac\ traduc\torul
încurca propozi]iile sau dac\ autorul însu[i nu
reu[ea s\ produc\ o fraz\ clar\.  

Probabil c\ nici traduc\torii nu erau complet
nevinova]i. Observa]ia mea c\ nu am citit niciodat\
Henry James, care în prezentarea mea nu era decît
o not\ de subsol, a fost în]eleas\ de români în sensul

c\ nu mai trebuie s\ citim Henry James, iar unii
dintre scriitorii români, pornind de la traducerea
observa]iei mele, au ajuns la concluzia c\ nu mai
trebuie s\ citim deloc.

Participantul meu preferat a fost un poet român
trecut de [aptezeci de ani care a purtat tot
timpul o p\l\rie de safari. 

El [i-a adus contribu]ia la dezbateri spunînd c\
to]i scriitorii ar trebui s\ lupte pentru pacea mondial\. 

Un alt scriitor român a f\cut observa]ia c\
declinul literaturii a început cînd scriitorii au renun]at
s\ scrie cu stiloul [i au început s\ foloseasc\ ma[ina
de scris sau, [i mai r\u, laptopul. 

Pre[edintele Uniunii Scriitorilor a afirmat c\,
de[i comunismul din România [i de peste tot a fost
groaznic, cel pu]in scriitorii erau importan]i în
aceast\ perioad\, pe cînd acum sînt complet
marginaliza]i. 

Nu vreau s\ le ironizez, prin asta, pe gazdele
noastre de la conferin]\. Vreau doar s\ amintesc
c\ fie [i un r\spuns absurd la problema real\ sau
imaginar\ a marginaliz\rii literaturii poate fi
reconfortant. 

Mai ales dup\ Irak.

Textul de fa]\ a ap\rut în limba englez\, 
sub form\ de blog, în revista online words wwithout

borders (www.wordswithoutborders.com).

Traducere din limba englez\ de Ana Chiri]oiu

Ana CChiri]oiu: Ce lucruri v-au pl\cut la acest
festival [i ce lucruri v-au displ\cut? 

Naim AAraidi: În primul rînd, cred c\ aceast\
conferin]\ este foarte serioas\, la ea iau parte
foarte mul]i oameni serio[i, iar lucr\rile prezentate
aici sînt [i ele foarte importante. Îns\ cred c\ v-a]i
dat [i voi seama c\ totul este prea intens. Sînt
prezentate prea multe lucr\ri pe zi. Avem [i
noi, în Israel, o conferin]\ asem\n\toare, eu
sînt unul dintre cei care se ocup\ de organizarea
ei, [i nu avem decît trei sau patru lucr\ri pe zi [i
e mai mult dec`t suficient. Cu atîtea lucr\ri prezentate
pe zi, este pur [i simplu extenuant. Alt\ chestiune:
locul este izolat. Eu a[ fi vrut s\ v\d mai mult
din România, de asta am [i venit, dar nu pot face
acest lucru pentru c\ ne afl\m într-un loc izolat
[i avem un program plin în fiecare zi. 

A.C: Ce p\rere ave]i despre concluziile la care
s-a ajuns? 

N.A.: Nu [tiu ce s\ zic despre aceste concluzii,
îns\ vreau s\ v\ spun c\ eu sînt de p\rere c\ în
special vorbitorii români, bulgari, cehi [i to]i cei
din Europa de Est ar trebui s\ fie mai con[tien]i
de situa]ia lor de dup\ c\derea comunismului,
de dup\ destr\marea Uniunii Sovietice, pentru
c\ ei se afl\ acum într-o stare post-traumatic\
[i trebuie s\ le fie limpede acest lucru, pentru
c\ sînt pe cale s\ intre într-o nou\ er\, una
democratic\. Nu se discut\ a[a de mult despre
asta pentru c\ to]i se las\ purta]i de valul de
americanizare a lumii, care este foarte periculos
fiindc\ îndep\rteaz\ ]\rile estice de cele din vestul
Europei, care sînt mai bune pentru ele, mai serioase.
De asemenea, nici unul dintre participan]i nu a
discutat despre noile orizonturi ale omenirii,
pentru c\ acum au ap\rut primele semne ale
pr\bu[irii Americii, crize economice, r\zboaie

[i deprecierea dolarului. Din acest motiv, China
devine din ce în ce mai puternic\, iar fundamentalismul
islamic devine tot mai r\sp`ndit. Iar oamenii se
a[teapt\ ca intelectualii s\ se ocupe de aceste
lucruri.    

A.C: S\ se ocupe într-un mod critic? 

N.A.: Da, într-un mod critic, dar ar trebui s\
aib\, totu[i, [i o viziune a acestui lucru, s\ ia pozi]ie.
Eu amintesc tot timpul de Jean-Paul Sartre,
care a spus nu Uniunii Sovietice [i a spus nu [i
capitalismului american. În astfel de timpuri
m\ a[tept ca intelectualii s\ nu se ocupe de detalii
[i de termeni academici superificiali, deci sînt un
pic cam dezam\git. 

A.C.: Sînte]i deci de p\rere c\ scriitorii [i
intelectualii ar trebui s\ fie mai implica]i din punct
de vedere social [i politic? 

N.A.: Nu în felul \sta, dar trebuie s\ ia pozi]ie,
trebuie s\ discute despre prezent în termeni
culturali, nu academici, nu ca [i c`nd ai vorbi despre
orice, ci cu seriozitate. Trebuie s\ ia pozi]ie, nu
trebuie s\ se implice în politic\, dar trebuie s\ fie
acolo s\ controleze ce se întîmpl\ [i s\ le transmit\
[i oamenilor. |sta e un lucru cu adev\rat democratic.
Democra]ia american\ e amuzant\. Deci intelectualii
[i scriitorii trebuie s\ fie con[tien]i [i s\ trezeasc\
aceast\ con[tiin]\ în ceilal]i oameni. 

Traducere din limba englez\ de Gruia Dragomir

NNaim AAraidi, 58 de ani, scriitor, jurnalist, profesor
de literatur\ ebraic\ la Gordon College [i Arab College
for Education din Haifa israelian\. A publicat cinci
volume de poezie [i un roman; un volum de poeme i-a
fost tradus în englez\, sub titlul Back tto tthe VVillage, iar
o selec]ie din poemele sale a ap\rut în francez\ [i
neerlandez\, sub titlul Collected PPoems. 

Ana CChiri]oiu: Spune]i-ne cîteva lucruri
care v-au pl\cut la acest festival [i
cîteva care v-au displ\cut. 

Peter WWaugh: Sînt foarte multe lucruri
care mi-au pl\cut. Mi-au pl\cut foarte
mult lecturile de poezie [i, de asemenea,
discu]iile de dup\. Dezbaterile în
leg\tur\ cu tema festivalului au început
destul de greu, pe un ton cam pesimist
[i un pic cam confuze [i confuzante.
Asta în prima zi, îns\ în ziua a doua
lucrurile s-au îmbun\t\]it. {i cred
c\ acum se vor înt`mpla lucruri
mult mai interesante. 

A.C.: {i lucruri care nu v-au pl\cut?

P.W.: Care nu mi-au pl\cut? Nu [tiu
ce s\ zic. Mi s-a p\rut cam scurt, ar
fi putut s\ dureze mai mult. Dar, chiar
[i a[a, a fost bine. Mi-au pl\cut foarte
mult [i mi s-au p\rut interesante
discu]iile pe care le-am avut dup\
conferin]e, pe terasa hotelului, cu
scriitori sau jurnali[ti români despre
ce se înt`mpl\ acum în România [i
cum î[i privesc românii trecutul [i
cum se raporteaz\ la el. 

A.C.: V-a surprins ceva în vreunul
dintre discursurile de la conferin]e? 

P.W.: Am r\mas surprins de faptul c\

este atît de greu s\ vorbe[ti despre
viitorul artei, adic\ este un subiect
atît de vast, nu e unul pe care s\-l
epuizezi u[or, sînt atît de multe lucruri
acolo [i totu[i nimeni nu a apucat
s\ intre în ele. Dar cred c\ acum, dup\
trei zile, treptat, oamenii vor începe
s\ g\seasc\ metode noi de abordare
a acestui subiect. 

A.C.: Ave]i vreun preferat printre
vorbitori? 

P.W.: Un vorbitor preferat? Da, Stefan
Hertmans a fost foarte bun, iar Arnon
[Grunberg] a f\cut [i el o treab\ bun\,
îns\ eu a[tept cu ner\bdare [i a treia
lectur\ de poezie, cea din seara asta,
cînd voi citi [i eu. 

Traducere din limba englez\
de Gruia Dragomir

Peter WWaugh, 52 de ani, scriitor britanic;
din 1981 tr\ie[te la Viena, unde a fondat,
între al]ii, Asocia]ia poe]ilor de limb\
englez\ din Viena, „Labyrinth”, [i editeaz\
revista subdream, jurnal vienez de poezie
în limba englez\. Organizeaz\ lecturi
publice de poezie [i public\ în reviste [i
în bro[uri - HHorizon FFirelight [i HHaiku
Butterfly DDeath DDream. 
www.poetryandsongwriting.com
www.labyrinthpoetry.com

ppeetteerr
WWAAUUGGHH
„M-aa ssurprins ffaptul cc\ eeste
atît dde ggreu ss\ vvorbe[ti
despre vviitorul aartei”
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AARRAAIIDDII
„Intelectualii 
trebuie 
s\ iia ppozi]ie”
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Ana CChiri]oiu: A[ vrea s\-mi spune]i cîteva
lucruri bune în leg\tur\ cu acest colocviu [i
cîteva lucruri rele. Ce v-a pl\cut [i ce nu v-a
pl\cut?

Attila BBartis: N-o s\ fie u[or s\ g\sesc
lucruri rele, dar o s\ g\sesc. {i chiar o s\ încep
cu ele. De fapt, e un singur lucru care nu
mi-a pl\cut deloc [i pe care nu l-am în]eles:
de ce scriitorii din str\in\tate [i cei din
România sînt separa]i în dou\ locuri diferite.
Cred c\ rolul unui festival de acest fel este
ca ace[ti oameni s\-[i petreac\ timpul - „zile
[i nop]i” - împreun\. Sînt sigur c\ situa]ia
are un motiv economic. Acesta e singurul
lucru care nu mi-a pl\cut. {i acum încep s\
spun ce mi-a pl\cut. În primul rînd am fost
foarte surprins [i m-am bucurat mult c\ am
fost invitat la acest festival. A fost primul
meu festival literar în România. Am mai avut
lecturi literare în România, am participat
la festivalul organizat de Literarische Colloqium
Berlin, niciodat\ la ceva organizat de Uniunea
Scriitorilor, iar aceasta a fost prima mea
c\l\torie la invita]ia USR, ceea ce m-a bucurat
foarte mult. Eu m-am n\scut aici, la Tîrgu-
Mure[, dar am p\r\sit ]ara în 1984, ceea
ce înseamn\ c\ mi-am petrecut copil\ria în
România; îns\ nu am fost niciodat\ la mare.
Acum am v\zut pentru prima dat\ în via]a
mea Marea Neagr\ - litoralul românesc al
M\rii Negre. Iar în 1984, cînd am p\r\sit ]ara
- nu de bun\voie, ca s\ spun a[a, ci pu]in
for]at - [i nu ni s-a mai dat voie s\ ne întoarcem
nici m\car în vizit\ pîn\ în ’89, nu m-a[ fi
gîndit c\ o s\ fiu invitat aici vreodat\ în via]a
mea [i c\ o s\ stau într-un hotel de lîng\ vila
lui Ceau[escu. Situa]ia asta m-a emo]ionat
mult [i sper c\ e ceva ce poate fi în]eles nu
numai de genera]iile mai în vîrst\, ci [i de
genera]iile care nu au petrecut nici o clip\
în timpul lui Ceau[escu. 

Despre festival - am mai fost la cîteva
festivaluri, de exemplu în Elve]ia, unde se
vede c\ e o ]ar\ foarte bogat\, dar nu asta
conteaz\. Acum poate p\rea c\ încerc s\ fiu
politicos, dar nu sînt din fire un om prea

politicos, ceea ce înseamn\ c\ spun ce gîndesc.
Din polite]e nu spui nimic. Cred c\ acesta
a fost unul dintre cele mai bine organizate
festivaluri, în ce prive[te lucrurile practice
- cînd s\ fim, unde mergem -, [i, mult mai
important, a fost cel mai interesant pentru
mine. Mi s-a cerut o contribu]ie la aceast\
tem\, literatura viitorului [i viitorul literaturii;
mi-a fost pu]in team\ - iar\[i un festival,
iar\[i o tem\ despre care foarte mul]i oameni
de[tep]i or s\ spun\ locuri comune [i din
care nu va ie[i nimic. Tocmai ca s\ ocolesc
asta am scris un text foarte scurt, mai mult
literar decît eseistic.

A.C.: A]i putea s\ rezuma]i în cîteva fraze
ideea textului dumneavoastr\?

A.B.: Cred c\ la prima dezbatere cineva
a citat cîteva sloganuri [i editorul meu din
Ungaria are un slogan asem\n\tor, apar]inînd
unui foarte mare scriitor maghiar, Antal
Szerb: „Numai omul cite[te”. Am spus cîteva
cuvinte despre faptul c\ nu conteaz\ dac\
folosim tabla de piatr\ sau computerul; asta
e o chestiune de civiliza]ie; dar sufletul
omenesc nu prea s-a transformat în ultimele
cîteva mii de ani. Omul e acela[i ca în timpul
lui Platon, de exemplu. {i dac\ ceva ce a
existat de la început, f\r\ îndoial\ c\ o s\
existe pîn\ la sfîr[itul lumii. Nu [tiu cînd va
fi asta, dar cît\ vreme exist\ omul, tot
atîta exist\ [i literatura, sînt convins. Nu-mi
pot imagina o comunitate f\r\ literatur\
[i f\r\ art\. Ea face parte din sufletul omenesc.
Despre asta am scris. 

A.C.: În contextul acesta, cum vi s-au
p\rut discursurile; a]i avut o reac]ie puternic\,
de aprobare sau de dezaprobare, fa]\ de
vreunul anume? 

A.B.: N-a fot nici unul cu care a[ avea
ceva în conflict. M-am reg\sit în mare m\sur\
în contribu]ia lui George Szirtes, [i am întîrziat
de la contribu]ia lui Esterházy, dar la fel de
mult m-am reg\sit în ea. Eu nu sînt prea
b\trîn, am 40 de ani, putem s\ spunem c\
nu sînt deloc b\trîn, dar am un fel de re]inere

fa]\ de contribu]iile de peste Ocean, din
Statele Unite, în sensul c\ mi-e team\ c\ e
adev\rat ce spun ei. Fiindc\ îmi arat\ o lume
cu care în clipa asta nu [tiu în ce rela]ii o
s\ fiu eu cînd lumea aceea va ajunge aici
la noi. Iar în clipa asta simt c\ e o distan]\
foarte mare între mine [i ei. Îns\ asta nu
înseamn\ c\ ei nu au dreptate din punctul
lor de vedere, fiindc\ ei v\d de acolo lumea,
iar noi o vedem de aici. 

A.C.: Pentru c\ a]i [i avut experien]a
comunismului, ce p\rere ave]i despre discursul
de încheiere al d-lui Manolescu, în care a
spus c\ tinerii scriitori nu vor s\ aib\ memorie? 

A.B.: Nu se poate generaliza în felul acesta
- sînt [i excep]ii [i nu sînt deloc pu]ine. Inclusiv
aici, în România, eu cunosc cî]iva scriitori
foarte tineri dar foarte talenta]i, c\rora nu
le este deloc indiferent trecutul. La fel [i în
Ungaria. Sigur c\ ei vor avea o imagine foarte
diferit\ de a noastr\ despre ce s-a întîmplat,
cum a fost [i cu memoria Holocaustului,
despre care a vorbit Esterházy - e o mare
diferen]\ între a supravie]ui acestei experien]e
[i a o cunoa[te doar de la p\rin]i. Cred c\
reticen]a aceasta de moment este un reflex
normal, dup\ un fel de tragedie, care a
fost epoca de aur, poate c\ asta e o reac]ie
normal\. 

A.C.: Crede]i c\ e necesar ca scriitorii
tineri s\ scrie despre comunism?

A.B.: Nu exist\ tem\ pentru acas\ în
literatur\. Poate s\ fie necesar pentru ei
în[i[i. Nu se poate spune despre ce trebuie
s\ scrie un scriitor, cu ce trebuie s\ se ocupe;
sensul literaturii [i al artei este de a fi cît mai
aproape de libertate. Doamne fere[te de un
trend cum a fost în timpul stalinismului, cînd
tovar\[ul Stalin a spus c\ trebuie s\ scriem
15 romane despre agricultur\, 15 despre
industrie [i 15 despre el. A[a ceva nu se poate
face. Sigur, e foarte necesar, dar, ca intelectuali,
sîntem responsabili pentru tot ce facem în
via]\. Acum am avut o experien]\ foarte
interesant\: sînt un an la Berlin, într-o reziden]\,

iar DAAD [i Institutul Cultural Maghiar de
acolo mi-au cerut s\ fac un scurt-metraj
despre Berlin. Niciodat\ nu am ]inut în mîn\
o camer\ de luat vederi, nu am f\cut film.
M-am gîndit o vreme dac\ pot s\ fac sau nu
ce mi s-a propus, dar m-a interesat foarte
mult tema [i am hot\rît s\ fac acest scurtmetraj.
Am început ca un diletant, care nu are nici
o re]inere, e liber, poate s\ fac\ ce vrea fiindc\
nu e regizor. {i zi de zi am început s\ simt
responsabilitatea, pentru c\ eu, Bartis Attila,
am acceptat aceast\ invita]ie. Dac\ am
acceptat, atunci sînt responsabil pentru
ce fac [i trebuie s\ fac lucrul cel mai bun
cu putin]\. Iar cînd a fost premiera filmului,
la galeria DAAD, împreun\ cu o discu]ie [i
o lectur\, am tremurat de emo]ie cînd am
stat în fa]a publicului fiindc\ am sim]it c\
filmule]ul acela nu e atît de bun pe cît a[ fi
vrut s\ fie, de[i l-am f\cut cît de bun am
putut s\-l fac, dar oricum nu putem s\ arunc\m
responsabilitatea asta. Dar în temele pentru
acas\ eu nu cred.

A.C.: Dar crede]i totu[i c\ scriitorii,
intelectualii, au [i un fel de responsabilitate
social\, de a vorbi despre temele curente
ale realit\]ii, despre fenomene din societate?

A.B.: Dac\ vor s\ aib\ da, dac\ nu, nu.
Dar fiecare om are o responsabilitate fa]\
de ceea ce face. Asta e o meserie foarte
singuratic\ pîn\ cînd faci ceva, dar dup\
aceea, dup\ ce dai din mîn\ ce ai f\cut, e un
bun al tuturor. Nu se poate ignora respon-
sabilitatea aceasta. Sigur c\ e [i dorin]a mea
s\ nu se uite, nu doar a d-lui Manolescu, dar
[tim amîndoi c\ asta nu se poate for]a, trebuie
s\ se întîmple de la sine. 

Attila BBartis, 40 de ani, scriitor maghiar de
origine român\, fotograf apreciat; a debutat în
literatur\ cu romanul Plimbarea, tradus recent în
limba român\; dintre scrierile sale - un volum
de povestiri, dou\ romane [i dou\ piese de teatru
- s-a mai tradus în române[te romanul Tihna. A
primit o serie de premii literare în Ungaria. 

aattttiillaa 
BBAARRTTIISS:: 
„Acum aam vv\zut ppentru pprima ddat\ îîn vvia]a mmea llitoralul
românesc aal MM\rii NNegre”
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Ana CChiri]oiu: Ne pute]i spune cîteva lucruri care v-au
pl\cut [i cîteva lucruri care nu v-au pl\cut la acest
festival? 

Stefan HHertmans: Îmi e ceva mai u[or s\ spun ce mi-a pl\cut
decît ce nu mi-a pl\cut; e un festival fantastic, m\ aflu aici
pentru a doua oar\ - am mai fost aici în anul în care au venit
Antunes [i Kadare. Atunci  a fost [i prima dat\ cînd m\ aflam
în România. Venind aici descoperi o cultur\ foarte veche
[i foarte bogat\, dar te intereseaz\ [i actualitatea. Sigur
c\ noi, poe]ii, venim aici [i pentru c\ e vorba despre un
nume, Ovidiu, legat pentru noi de acest loc, iar locul acesta
îl [tiu de cînd aveam 16 ani, am înv\]at despre el la
[coal\, Tomis era un loc la care noi visam, fiindc\ aici era
Ovidiu, care nu se putea întoarce la Roma fiindc\ era
exilat la Tomis. Unde era Tomis nu mai [tiam; undeva la -
cum îi spune - Marea Neagr\. Atît de departe! Apoi dintr-oda-
t\ s\ te afli aici... {ti]i, poate, c\ un scriitor austriac, Christoph
Ransmayr, a scris un roman fantastic despre asta, se nume[te
The LLast WWorld, în care rescrie Metamorfozele lui Ovidiu,
plasîndu-le în timpul lui Ceau[escu. Îl vezi pe Eco prin fabrici
comuniste, toat\ lumea îl caut\ pe Ovidiu [i nimeni nu-l
poate g\si, iar totul e decrepit [i întunecat, iar tema
clasic\ [i tema ceau[ist\ sînt aduse la un loc în aceast\ lume
oniric\. E un roman minunat. L-am citit înainte s\ vin aici.
Deci am venit într-un loc complet str\in, dar cumva am venit
acas\, în acela[i timp. A fost foarte interesant pentru mine.
Iar acum, c\ am revenit aici, m\ simt deja atît de acas\
încît am pl\nuit s\ m\ întorc peste o lun\ cu so]ia mea [i cu
b\iatul nostru, în concediu.

Acum s\ spun ce nu mi-a pl\cut - de fapt nu e nimic care
s\ nu-mi fi pl\cut, dar am avut de adus o critic\, a[a cum a]i
auzit [i de diminea]\, schimb\rii de la comunism la capitalismul
liber. Noi, cei din Vest, vedem lucrurile care se întîmpl\ în
Polonia, în Ungaria, la voi, [i e greu. Vezi oameni care nu
în]eleg aceast\ libertate a[a cum trebuie s\ fie în]eleas\
[i se pierde [i literatura care a fost înainte. Noi ne-am gîndit
vreme de dou\zeci-treizeci de ani la faptul c\ cenzura e
uneori bun\ pentru literatur\. Pentru c\ te face s\ te gînde[ti
la fiecare metafor\. Îmi amintesc c\ Marin Sorescu, pe
care îl întîlneam adesea la festivaluri, mi-a povestit odat\
c\ a fost închis o s\pt\mîn\ fiindc\ scrisese un poem despre
o oal\ cu lapte care d\ în clocot, iar cei de la cenzur\ au spus
c\ asta e instigare la revolu]ie! Mi se pare fantastic! Dac\
poezia poate avea aceast\ putere, e fantastic. Dar, pe de
alt\ parte, acum î[i pierde ceva din putere, pentru c\
acum [i voi pute]i s\ face]i toate prostiile pe care le facem
noi [i pute]i vedea c\ lucrurile sînt amuzante. Plus DVD-uri
[i filme... eu urm\resc filme pe calculator chiar [i în timp
ce scriu. Sînt atîtea posibilit\]i. Iar eu am reac]ionat la
ceea ce dl Manolescu a spus c\ nu e nostalgie, dar s\-i spunem
o gîndire de tip vechi, adic\, ce ne facem acum, dispare clasa
intelectual\. Nu, nu dispare. Se va schimba. Iar voi, tinerii,
[ti]i asta. {ti]i c\ ea nu dispare, c\ va r\mîne întotdeauna
curioas\ [i ner\bd\toare, dar poate va sc\dea la un anumit
procent care exist\ peste tot în lume, adic\ în jur de 15-20%
de oameni care chiar vor s\ citeasc\ [i pe care chiar îi
pasioneaz\ chestiunile culturale. Asta nu e r\u deloc pentru
un sistem democratic, n-ar fi r\u dac\ ar fi mai mult, dar
n-o s\ mai fie niciodat\ 40-50%. ~ns\, pe de alt\ parte, vor
exista oameni care nu vor citi literatur\, dar care vor fi m\car
alfabetiza]i. Cum spunea [i Péter Esterházy în diminea]a
aceasta, foarte mul]i intelectuali citesc doar ziare, s\pt\m`nale,
dar unele bune; asta nu e literatur\, dar e text [i are de-a
face cu idei, cu filosofie, politologie, sociologie. Iar
aceast\ implicare sociologic\ despre care am vorbit în
interven]ia mea se întîmpl\ [i aici, iar oamenii trebuie s\-i
fac\ fa]\ în mod serios, f\r\ s\ priveasc\ înapoi, ci întrebîn-

du-se cum s\ seduc\ oamenii ca s\ citeasc\. {i orice
mijloc e bun. 

A.C.: Deci, practic, cum ar ar\ta implicarea sociologic\? 

S.H.: Implicarea sociologic\ în ]\rile noastre a însemnat
c\ literatura trebuie s\ evite s\ fie adaptat\ la ceva. De pild\,
dac\ a[ vrea s\ vînd mult, a[ scrie acum despre o femeie de
origine marocan\ din Bruxelles care se prostitueaz\; to]i
musulmanii mi-ar s\ri în cap, a[ fi amenin]at, a[ avea nevoie
de protec]ia poli]iei [i a[ deveni vedet\ peste noapte.
Po]i s\ faci asta. Dar întrebarea care urmeaz\ este dac\
am scris un roman despre care voi [ti, cînd o s\ mor, c\ a
fost o mare oper\ de art\. 

A.C.: Chiar ar putea s\ fie.

S.H.: Da, ar putea s\ fie [i una [i alta. Iar dac\ se întîmpl\
a[a, înseamn\ c\ e[ti un mare scriitor. Dar de obicei nu se
întîmpl\ a[a. Iar acum exist\ [i cursurile acestea de scris. Iar
oamenii vin la cursuri [i înva]\ cum s\ fac\ un cliffhanger.
Ia s\ vedem, face]i un capitol care s\ se încheie cu ceva ce
oamenii î[i vor dori s\ afle. Lua]i ca exemplu telenovelele.
Apare deci o industrie de romane, ca o industrie de fabricat
cîrna]i. E acela[i lucru. Dar asta nu e bine pentru literatur\,
pentru c\ aici cineva diferit, excep]ia, cineva care e poate
timid [i vis\tor e cel care va aduce ceva nou. Pot s\ dau
exemplul lui Kafka. Sau pe al lui Paul Celan. Geniile au ap\rut
întotdeauna de unde nu te a[tep]i. La fel [i literatura apare
de unde nu te a[tep]i. Iar întoarcerea sociologic\ înseamn\
c\ literatura e prea adaptat\, e folosit\ în tot felul de scopuri
- pentru integrare, pentru emancipare, pentru fel [i fel de
lucruri. Nu e gre[it c\ se întîmpl\ a[a, dar asta nu-]i garanteaz\
c\ romanele respective sînt valoroase. Iar eu pledam pentru
literatura mare în sens artistic [i estetic, fiindc\ a[ vrea s\
mai credem înc\ în ea. 

A.C.: Asta nu înseamn\ c\ sînte]i împotriva studiilor
de gen, s\ zicem. 

S.H.: Nu, bineîn]eles c\ nu. Acum chiar fac o cercetare
despre Antigona. {i nu citesc decît studii de gen scrise de
femei; sînt minunate. Toate femeile din sistemul universitar,
Elena Cavagnaro, Judith Butler, m\ fascineaz\ studiile de
gen. Iar ca b\rbat nu m\ simt exclus de ele. Nu a[ vrea s\
m\ în]elege]i gre[it, nu sînt împotriva lor deloc. Sînt împotriva
faptului c\ literatura e folosit\ ca s\ le ilustreze. Teoria nu
trebuie s\ fie a priori, ci a posteriori. 

A.C.: Adic\ pleda]i contra literaturii scrise pentru alte
motive decît pl\cerea estetic\. 

S.H.: Da, într-adev\r. Se poate face [i asta, dar sînt moduri
mai bune [i mai eficiente de a ajuta lumea, cum ar fi înscrierea
în grup\ri activiste. Dac\ vrei îns\ s\ faci art\, trebuie s\ [tii
c\ arta e altceva. 

A.C.: Pe parcursul acestor trei zile de discu]ii a]i auzit
o opinie sau un discurs care s\ v\ surprind\ într-un mod
pl\cut sau nepl\cut? 

S.H.: Am ascultat cîteva discu]ii care nu mi s-au p\rut
prea interesante, a[a c\ am început s\ trimit sms-uri în
timpul lor, dar mi-a pl\cut foarte mult ce a spus Andrei
Kurkov, mi s-a p\rut c\ are o claritate nemaipomenit\,
nonconformism, vitalitate [i mult umor. Unora dintre cei în
vîrst\ le lipsea umorul, iar noi sîntem atît de impregna]i
de umor, de ironie, trebuie mereu s\ ne relativiz\m, s\ nu
ne credem mult prea importan]i [i s\ nu ni se par\ c\ ducem
pe umeri toat\ greutatea lumii. Deci mi-a lipsit ironia la
cî]iva dintre vorbitori, dar mi-a pl\cut foarte mult ce a spus
Arnon Grunberg. Ace[tia doi au fost foarte fresh [i foarte
inovatori. 

A.C.: {i, în contextul acesta, ce pute]i spune despre
discursul de încheiere al d-lui Manolescu? 

S.H.: A, asta a fost ceva fantastic, a[ fi vrut s\ înregistrez
episodul, fiindc\ Manolescu avea ceva tragic; el e un om cu
bune inten]ii [i un idealist, îns\ e r\nit, dezorientat, [i î[i
pune întreb\ri, care sînt foarte serioase [i la care noi am
încercat din toate puterile s\ r\spundem în aceste trei
zile. Dar ce mi s-a p\rut amuzant, aproape ca dintr-o
pies\ de teatru, a fost c\ [i-a început discursul spunînd
„desigur c\ nu trebuie s\ fim nostalgici“, dup\ care îl puteai
vedea alunecînd în propriul discurs, ceea ce mi s-a p\rut
remarcabil. Mi-a venit s\ m\ duc s\-l îmbr\]i[ez [i s\-i spun
c\ sînt convins c\ nu e u[or pentru el [i pentru cei din
genera]ia lui s\ scape de toate astea - chiar [i cînd î]i dai
silin]a s\ scapi, te vezi întorcîndu-te la ele. A fost un discurs
de final foarte bun, pentru c\ ne-a spus c\ sîntem bineveni]i
[i ne-a mul]umit tuturor, dar el înc\ se teme [i înc\ are
nostalgii. {i poate c\ ar trebui s\-[i recunoasc\ nostalgiile
[i s\ scrie o carte minunat\ despre asta. 

A.C.: A mai fost o parte în discursul s\u în care a vorbit
despre tinerii scriitori care refuz\ s\ aib\ memorie, referin-
du-se la trecutul comunist [i la faptul c\ unii dintre ace[ti
scriitori nu-[i mai bat capul cu asta (dar al]ii o fac!). Cum
comenta]i asta? 

S.H.: Cînd a spus lucrul acesta, m-a f\cut s\ m\
gîndesc la doi oameni c\s\tori]i care la un moment dat se
ceart\ [i se despart. Iar b\rbatul spune, dup\ o s\pt\mîn\,
„A[ vrea s\ vorbim [i s\ o lu\m de la cap\t.“ Cred c\
femeia i-ar spune „Eu nu vreau s\ vorbesc, mai las\-m\ în
pace, încearc\ peste cî]iva ani [i poate o s\ st\m atunci de
vorb\. Dar a[teapt\ întîi s\ se a[eze lucrurile.“ Iar el, care
gînde[te istoric, ar trebui s\ fie con[tient c\ lucrurile nu
se încheie aici. C\ nu voi, care înc\ sînte]i apropia]i de
comunism, ci tineri care peste 10-15 ani vor fi curio[i s\
în]eleag\ ce s-a întîmplat. {ti]i cînd? Cînd ultimii oameni
care au cunoscut regimul vor disp\rea. Atunci o s\ înceap\
oamenii s\ scrie despre asta. Dar acum e înc\ prea recent.
Voi ave]i p\rin]i care au prins comunismul, deci de ce v-ar
mai interesa? Dar literatura simte cînd ceva se pierde, iar
comunismul va reveni în literatur\. Despre al doilea r\zboi
mondial se scrie [i acum. Crede]i c\ se scria în anii ‘50?
Nu. E imposibil. Nimeni nu a scris despre Holocaust în anii
’50. Marile romane despre Holocaust au fost scrise în anii
‘80. E ceva normal. O s\ se întîmple. {i e o experien]\ minunat\.
Nu v\ pute]i imagina cum noi to]i, lumea întreag\ a privit
scena aceea cu Ceau[escu în balcon; scena aceea a r\mas
în amintirea întregii lumi, am plîns cu to]ii atunci, împreun\
cu voi, din cauza privirii acelui om care se gîndea „Dumnezeule,
uite c\ sînt înc\ vii, dup\ tot ce le-am f\cut, [i mai [i
lupt\“. {i era atît de evident pentru el c\ ceva se termina.
{tiu c\ la început Belgia i-a fost partener\, era un progresist,
apoi brusc a avut loc schimbarea lui, iar totul e foarte complex,
e o tragedie greac\, [i e nevoie de timp, dar oamenii vor
scrie c\r]i minunate despre asta, sînt convins.

Traducere din limba englez\ 
de Ana Chiri]oiu. 

Stefan HHertmans, 57 de ani, scriitor flamand, profesor la Academia
de Arte Frumoase din Gent, Belgia. Autor a cinci volume de poezie,
traduse, în selec]ie, în german\, spaniol\, francez\, englez\,
georgian\, [i a [ase volume de proz\ [i eseuri. În luna septembrie
a acestui an urmeaz\ s\-i apar\ un nou roman, HHet vverbogen wweefsel.
A primit numeroase premii literare în spa]iul flamand.
www.stefanhertmans.be

sstteeffaann
HHEERRTTMMAANNSS
„Pledez ppentru lliteratura mmare îîn ssens aartistic [[i
estetic, ffiindc\ aa[ vvrea ss\ mmai ccredem îînc\ îîn eea”
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MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 31 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,, {{aappttee sseerrii..

O tem\ tare [i cald\ a spectacolelor [i a filmelor
din acest moment este comunismul cu fa]\ mai mult
sau mai pu]in uman\. Comunismul care ne bîntuie
ca un l\trat de cîine ]î[nit din pere]ii v\rui]i ai Casei
Poporului. Comunismul pentru care unii, fiii înc\ vii ai
Republicii Socialiste România, mai au nostalgii frisonante.
Cum tr\iam noi atunci [i de ce? Cît de malforma]i mental
eram? Cum ne fentam prezentul? Cît de inert [i de
tembelizant aplaudam? Noi, aurolacii viitorului luminos...

Dou\ dintre spectacolele selectate în Festivalul
Na]ional de Teatru de anul acesta, Stars HHigh iin AAmnesia’s
Sky, concept Mihai Mihalcea, [i Vremea ddragostei,
vremea mmor]ii de Fritz Kater, regia Radu Alexandru
Nica, fac trafic cu produsele comunismului. 

S\ ne aducem aminte, f\r\ patetisme [i f\r\ false
ipocrizii, cam a[a s-ar putea defini investigarea celor
dou\ spectacole. 

Performance-ul gîndit de Mihalcea, în care îi pute]i
vedea pe Maria Baroncea, Eduard Gabia [i Mircea
Ghinea, accentueaz\ în diverse ipostaze flagranta
masturbare a personalit\]ii. Nevroza egomaniei pe
care conduc\torii iubi]i o propuneau f\r\ încetare e
substan]ial\ în spectacol. Kitsch-ul aripilor aurii este
exact bomboana acr\ de pe coliva obsesiei egocentrismului.
A conduce înseamn\ a fi totul sau nimic. Cu aripi [i

în chilo]i albi, Mircea Ghinea e machoul exhibi]ionismului
pe care îl supor]i numai atunci cînd este vorba despre
tine. Î[i filmeaz\ fiecare mi[care [i se prive[te ca pe cel
mai reu[it film. De fapt, pe aceast\ multiplicat\ ar\tare
de sine [i  numai de sine mizeaz\ spectacolul,
realizat cu un umor care te face s\ te gînde[ti foarte
serios la ce vezi. Cît de tu puteai s\ fii în defilarea
macabr\ a festivismului terifiant pe care comunismul
o ridica în sl\vi? Aveai voie s\ fii? Istoria mare [i istoria
mic\ se întîlnesc într-un punct comun: destinul personal.
În Stars HHigh..., tot ce e intim se închide în dou\ inimioare,
dou\ „pachete” afective în care sînt îndesate
întîlniri, atingeri, vie]i. Acolo, în inimioar\, ai, chiar
dac\ supravegheat, dreptul s\ ascul]i muzic\ [i s\ te
ascunzi. Tu, în inimioara din becule]e, [i tovar\[ul [i
tovar\[a - supremul [i academiciana - pe ecran.
Dou\ cupluri, dou\ lumi. 

Stars HHigh... decoje[te trecutul recent de toate
petele amneziei [i de toate „stelele verzi” ale cerului
dinainte de ’89.

În Vremea ddragostei, vvremea mmor]ii, regizorul Radu
Alexandru Nica tran[eaz\ comunismul în trei h\lci de
mini [i macro istorii. Comunismul pe în]elesul adolescen]ilor,
care îl tr\iesc mi[toc\re[te [i infantil, care nu se gîndesc
decît la sex [i aventur\. Un comunism soft [i inofensiv.

Apoi comunismul care rupe o familie [i îl determin\
pe tat\ s\-[i lase so]ia [i copiii [i s\ fug\, [i, în cele
din urm\, povestea unui cuplu care î[i stinge iubirea
în chin [i-n neputin]e. Pentru fiecare dintre cele trei
p\r]i, Nica, împreun\ cu trupa actorilor Teatrului
Na]ional „Radu Stanca” din Sibiu, g\se[te formula
teatral\ adecvat\. Porne[te de la ansamblul coral
pentru a ajunge la decupajul halucinant în care partenerii,
în semiîntuneric, se lovesc unii de al]ii compunînd o
instala]ie de trupuri epuizate [i totu[i dependente de
iubire. Corpurile se rotesc ca ni[te fantasme jum\tate
vii, jum\tate moarte [i î[i consum\ psihotic degradarea.

Conceptul scenografic al lui Andu Dumitrescu e,
în ambele spectacole, de mare for]\ vizual\, o for]\
care vine din semnifica]ia dramatic\ a imaginilor
suprapuse. Personaje de desene animate, chipurile
Ceau[e[tilor, explozii de p\mînt, furnale [i sc\ri rulante,
bunici care-[i ]in de mîn\ nepo]ii cu cravat\ de pionier,
amestec\ excelent frînturi de realitate [i de fic]iune.
A fost [i n-a fost...

comunismul \n chilo]i albi

mihaela michailov

Mihai Mihalcea, SSttaarrss HHiigghh iinn AAmmnneessiiaa’’ss SSkkyy Mihai Mihalcea, SSttaarrss HHiigghh iinn AAmmnneessiiaa’’ss SSkkyy

Fritz Kater, VVrreemmeeaa ddrraaggoosstteeii,, vvrreemmeeaa mmoorr]]iiii,,
regia Radu Alexandru Nica - afi[ul spectacolului

Fritz Kater,
VVrreemmeeaa
ddrraaggoosstteeii,,
vvrreemmeeaa
mmoorr]]iiii,, regia
Radu
Alexandru
Nica
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Yours Gallery, SSppoorrttss FFeeaattuurreess, Tomasz Gudzowaty
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tot ce scriu ziua

noaptea se stric\

iar diminea]a miroase a hoit

prin u[a cr\pat\ s\ ias\ duhoarea

îmi v\d vecinii cum se întristeaz\ [i î[i fac cruce

a[a cum se cade s\ faci 

c`nd treci prin dreptul unui mort

c`te unul mai t`n\r 

duce m`na la nas [i gr\be[te pasul

f\r\ s\ [tie ba c\ are un [iret dezlegat

ba c\ a uitat filtrul de cafea sau fierul de c\lcat în priz\

dar grija mea 

p`n\ m\ apuc de scris

este s\ nu se-nt`mple niciodat\ nimic neprev\zut

nu ]in u[a deschis\ prea mult

mi-e team\ de ho]i

s-au înmul]it [i-au devenit în stare de orice 

o-nchid dup\ ce ultimul vecin

îmi d\ de în]eles c\ m\ [tie acas\

între cei patru pere]i

a[tept`nd s\ crape de ziu\

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.

D
in nu [tiu exact ce motive, atunci
cînd ceva m\ entuziasmeaz\
foarte tare, reu[esc cu greu s\ m\
adun [i s\ m\ pun pe scris. De
cele mai multe ori scriu despre
lucruri care îmi plac (adic\ nu-mi
for]eaz\ nimeni mîna/tastatura).

Pîn\ s\ scriu, vorbesc despre ele suficient de mult
cît s\ am senza]ia c\ m\ repet (ceea ce probabil
se [i întîmpl\) [i s\ m\ u[or plictisesc. Consecin]a
fireasc\ e c\ mai întotdeauna ratez deadline-urile.
De data asta mi-am doborît recordul. Dar [i
entuziasmele au fost pe m\sur\. A[a c\ n-am
putut, de fapt n-am vrut, s\ fac ierarhiz\ri sau s\
m\ opresc asupra unei singure expozi]ii din
galeriile Var[oviei. 

Am f\cut, în schimb, un tur de for]\. Care
începe în Stare Miasto, centrul vechi distrus în al
doilea r\zboi mondial [i remarcabil reconstruit, ca
[i cum nimic nu s-ar fi întîmplat, ca [i cum culorile,
fîntînile, casele mici [i cochete ar fi fost
dintotdeauna acolo. Locul preferat al turi[tilor, cu
cele mai multe obiective pe centimetru p\trat de
hart\, ascunde [i galerii de art\ contemporan\,
printre magazine de antichit\]i, tarabe cu
suveniruri [i tot felul de institu]ii oficiale.  La
Yours GGallery, Tomasz Gudzowaty expune Sports
Features, prima parte dintr-un proiect amplu,
care aduce în prim-plan o fa]\ mai pu]in vizibil\ a
sportului, latura adesea negljat\ de pres\ în
favoarea senza]ionalului. Elementul comun al
fotografiilor - care documenteaz\ în cea mai mare
parte sporturi tradi]ionale - este perspectiva
asupra sportului, v\zut ca activitate în egal\
m\sur\ fizic\ [i spiritual\, influen]înd atît destine
individuale cît [i mediul social, [i practicat adesea
ca ritual. Într-o lume dominat\ de media, în care
valoarea se m\soar\ în popularitate [i `n succes
financiar, Tomasz Gudzowaty dezv\luie aspectele
necunoscute ale sportului [i propune noi
posibilit\]i de interpretare. Fotografiile din
portofoliul artistului au fost de curînd premiate la
concursurile World PPress PPhoto [i Best oof
Photojournalism. 

Nu departe de Yours GGallery, la Kordegarda,
cel mai bun prieten al omului e vedeta
incontestabil\ a unui proiect colectiv. Lucr\rile
incluse în expozi]ia The DDog iin aa CCity par s\ caute
r\spunsul la o singur\ întrebare: sînt mai ferici]i
cîinii r\sf\]a]i, trata]i ca membri ai familiei,
umaniza]i, sau cei liberi s\ hoin\reasc\ zi [i
noapte pe str\zi? Filmul Katarzynei Cichoń are ca
personaje principale un c\]el [i st\pîna lui,
trecînd împreun\ prin complicate proceduri de
înfrumuse]are, unele la limita chirurgiei estetice.
Tîn\ra nu pare s\ sufere în mod deosebit, dar ce
se întîmpl\ cu c\]elul este greu de v\zut pîn\ la
cap\t, mai ales pentru cei care nu sînt amatori de
filme horror. Janek KKoza urm\re[te în paralel
vie]ile a doi cîini „urbani”, ale c\ror destine au
turnuri complet diferite. Pikuś e exagerat de
r\sf\]at [i-[i petrece cea mai mare parte 
uitîndu-se la telenovele cu st\pîna sa, cel\lalt
cîine s-a r\t\cit de st\pîn [i descoper\ în ora[
pl\cerile vie]ii libere [i ale vagabondajului. Dou\
serii de fotografii ale Małgorzatei Sołtzsiak pun în
oglind\ modurile în care sînt trata]i cîinii în dou\
ora[e apar]inînd unor culturi diferite. Prima serie
urm\re[te via]a cîinilor-paria în Delhi, India, cea
de-a doua e realizat\ într-un cimitir de animale
din apropierea Var[oviei, unde pietrele de
mormînt reflect\ afec]iunea uneori exagerat\ a
st\pînilor. Proiectul lui Maksymilian Lukomski,
Have YYou CCleaned UUp AAfter YYour DDog?, este un fel
de hart\ a traseelor de zi cu zi ale cîinilor sco[i la
plimbare, [i face aluzie, ironic, la un hot-topic
care a stîrnit nenum\rate dezbateri în ultima
vreme: ar trebui st\pînii s\ cure]e dup\ cîini? 

Înapoi în strad\ (unde, apropo, nici urm\ de
cîine vagabond), în drum spre Zachęta, una dintre
cele mai cunoscute [i mai active galerii din
Polonia. Proiectul propriu-zis are ca spa]iu de
desf\[urare ora[ul, numai documenta]ia e
adunat\ în Salonul Mic al galeriei. Another CCity,
Another LLife urm\re[te transform\rile petrecute
în Var[ovia ultimilor ani în paralel cu evolu]ia
altor ora[e din fostele state comuniste, punînd
fa]\ în fa]\ modernizarea socialist\ r\mas\
incomplet\ cu tendin]ele de globalizare, utopii
colective sau personale, amintiri dintr-o alt\
via]\. Arti[tii invita]i vin din Petersburg, Sofia,
Budapesta, Bucure[ti, Praga, Zagreb, Yerevan,
Tbilisi, Ljubljana, Skopje [i Var[ovia, iar proiectele
lor au ca puncte centrale e[ecul proiectului
comunist, haosul arhitectural, turismul, centrul [i
periferia, posibilit\]ile alternative de ac]iune
artistic\ [i politic\. Pornind de la premisa c\ în
ultimii ani spa]iul public s-a transformat, aproape
în totalitate, într-o uria[\ platform\ media cu o
accentuat\ dimensiune comercial\, Tadej
Pogačar merge pe urmele locuitorilor ora[ului,
parc\ într-o încercare de a aduna dovezi ale
existen]ei lor printre branduri, panouri
publicitare [i supermarketuri. Urmele sînt cît se
poate de personale, de subiective [i de efemere:
reminiscen]e ale trecutului, interven]ii personale
în spa]iul public, design original, desene sau
schi]e care servesc ca repere în ora[. O alt\
interven]ie care îi implic\ în mod direct pe
locuitorii Var[oviei este cea a lui Grzegorz Drozd,
care [i-a construit o cabin\ micu]\, semnalizat\
fosforescent, Informacja, [i a amplasat-o la
intersec]ia a dou\ dintre cele mai circulate str\zi
din centrul ora[ului. Timp de o s\pt\mîn\ a stat la
dispozi]ia var[ovienilor, încercînd s\ l\mureasc\
probleme [i dileme dintre cele mai diverse, dar
bazîndu-se exclusiv pe propriile cuno[tin]e, f\r\ a
face apel la surse exterioare de orice fel. Curio[ii
au fost invita]i s\ descopere singuri dac\
informa]ia bazat\ pe cuno[tin]ele limitate ale
unei singure persoane mai au vreo valoare, într-o
lume în care tot ce vrei s\ [tii e la un click
distan]\. 

Ultima oprire, Castelul Ujazdowski. Acum,
fostele înc\peri baroce g\zduiesc expozi]iile
organizate de Centrul pentru Art\
Contemporan\. Establishment ((as aa ssource oof
discontent) ne face cuno[tin]\ cu cea mai tîn\r\
genera]ie de arti[ti polonezi. Întrebarea care a
stat la baza acestui proiect este în aparen]\ una
foarte simpl\: ce [anse de afirmare are noul val de
arti[ti [i în ce m\sur\ se poate vorbi despre o
nou\ art\, atîta timp cît arti[tii „revolu]iei de
catifea” dau în continuare tonul? Establishment
nu e doar o recapitualre a ceea ce se întîmpl\ în
arta contemporan\ polonez\, ci [i o
problematizare a mitologiei artistului, a
subiectivit\]ii acestuia într-o „epoc\ a curatorilor”
în care arta este supus\ institu]ionaliz\rii, iar
artistul risc\ adesea s\-[i descopere
individualitatea transformat\ în trademark. The
Red EEye EEffect. PPolish PPhotography oof tthe 221st
century reune[te tineri fotografi ale c\ror lucr\ri
contureaz\ o imagine destul de limpede a noilor
direc]ii în cultura vizual\ polonez\. Fotografii de
pres\ controversate, ba chiar scandaloase,
fotografii f\cute de amatori, pictoriale din reviste
de mod\ sau fotoreportaje, dar [i c\r]i de art\ sau
sculpturi (Anna Baumgart) [i instala]ii (Anna
Orlikowska) dau consisten]\ proiectului,
îndep\rtîndu-l în acela[i timp de conceptul
tradi]ional de expozi]ie de fotografie. Secven]ele
au, în ciuda diferitelor medii folosite, o coeren]\
extraordinar\ [i demonstreaz\, în cele din urm\,
cît de „puternic\” poate fi fotografia în mîinile
arti[tilor contemporani. 

RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i e student\ la Facultatea de
Limbi Str\ine, sec]ia polon\-german\. 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. 

Zachęęta Gallery, AAnnootthheerr CCiittyy, Another Life, Tadej Pogaččar Zachęęta Gallery, AAnnootthheerr CCiittyy,, AAnnootthheerr LLiiffee, Grzegorz Drozd
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r` AA m dat peste un blog care la început m-a
intrigat. A]i fi crezut vreodat\ c\ exist\ cel pu]in un
blog dedicat bibliotecilor [i biblioteconomiei? Eu una nu 
m-am g`ndit niciodat\.

Blogul se nume[te Prolibro.wordpress.com, iar statement-ul lui este urm\torul:
„ProLibro este un blog colaborativ de biblioteconomie [i [tiin]a inform\rii. S`ntem interesa]i
s\ difuz\m c`t mai multe perspective diferite, profesioniste [i librocentrice. Fiecare autor are
libertatea deplin\ în a-[i publica mesajele, are toate meritele [i poart\ întreaga responsabilitate
pentru textele pe care le public\. Dorim ca acest blog s\ capteze o viziune emergent\ în biblioteconomia
româneasc\, dac\ aceasta exist\, mai critic\ [i orientat\ spre viitor. Nici jurnal personal [i nici revist\,
f\r\ ierarhii [i afilieri, acest mijloc de difuzare lejer, intermediar [i proteic este în primul r`nd un spa]iu
de intercunoa[tere [i comunicare profesional\, de informare rapid\ [i de testare cultural\”.

Mi-a pl\cut c\ cei care genereaz\ con]inutul s`nt oameni de toate v`rstele [i vin practic din acela[i domeniu,
[i anume filologia. P`n\ s\ citesc acest blog nu [tiam c\ exist\ o comunitate at`t de str`ns\ a bibliotecarilor.
S`nt tot felul de evenimente pe care le organizeaz\, concursuri aici [i în afar\.

M-a fascinat discu]ia user-ilor despre solu]iile pe care le propun pentru îmbun\t\]irea condi]iilor din biblioteci:
În aproape toate bibliotecile g\sim anun]uri care interzic vorbitul la telefon în sala de lectur\ sau m`ncatul. Dac\
exist\ interdic]ia înseamn\ c\ mul]i utilizatori au încercat s\ fac\ acest lucru. Se poate crea o sal\ de lectur\ pentru
utilizatorii care vor s\-[i foloseasc\ telefonul direct în sal\ la locul unde studiaz\ [i care, în consecin]\, accept\
ca [i ceilal]i utilizatori s\ fac\ acela[i lucru. În ceea ce prive[te chestiunea cu m`ncatul în sal\, în unele biblioteci
considerat\ o blasfemie, eu a[ fi mai îng\duitor. C\r]ile, ca obiecte fizice, nu mai s`nt nici pe departe at`t de
valoroase ca s\ nu poat\ sta l`ng\ m`ncare sau O alt\ idee pe care o g\sesc interesant\ este aceea a unui parteneriat
între bibliotec\ [i un lan] de libr\rii sau libr\ria unui supermarket care ar putea s\ dea o reducere cump\r\torilor
care prezint\ permisul de bibliotec\  sau P\i hai s\ le lu\m pe r`nd:

- telefon în bibliotec\: Dac\ biblioteca ar avea spa]iu suficient, un utilizator care vorbe[te la telefon nu
ar avea de ce s\ deranjeze; iar dac\ deranjeaz\ se poate muta într-un col] mai retras al bibliotecii.

- m`ncare în bibliotec\: Cred c\ cel mai grav la m`ncatul în bibliotec\ este c\ resturi de m`ncare pot
r\m`ne prin diferite locuri [i pot atrage roz\toare în bibliotec\ iar ele chiar pot face mult r\u.

- designul interior de bibliotec\: Eu a[ fi un pic mai rezervat\ cu modelele futuriste deoarece îi
pot îndep\rta pe utilizatorii care nu reu[esc s\ le în]eleag\.

Categoriile pe marginea c\rora se discut\ s`nt variate de la faptul c\ po]i afla unde în
lume ce biblioteci s`nt p`n\ la biblioteca 2.0, arhive, reviste, umor de bibliotec\ sau
nout\]i, recenzii [i plagiat. 

EElleennaa DDrr\\gghhiiccii,  23 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este
redactor la ffeemmiinniiss..rroo..

elena
dr`ghici

blog despre 
cum s` \mbun`t`]im 
situa]ia din biblioteci

SS \ admitem, aproximînd, c\ se face suta
de ani de cînd literatura detabuizeaz\
gîndirea omului. Zic asta luîndu-l ca
reper pe Joyce cu Ulise, de[i chiar [i

înaintea lui au existat literaturi care au f\cut s\
urce sîngele în obraz sau la cap naturilor delicate.
C\r]i arse, c\r]i înfierate, autori condamna]i,
repudia]i, autori amenin]a]i cu moartea, toate
astea s-au întîmplat [i se mai întîmpl\ înc\ în lumea
noastr\. C\r]ile deranjeaz\. Dincolo de valoarea
lor literar\, care poate stîrni invidii sau tot felul
de alte pasiuni, mintea noastr\ e zgîl]îit\ de mesajele
unor c\r]i. Sau de limbajul unor c\r]i. Sau de
imaginile pe care le proiecteaz\ în mintea cititorului.
M\ tem c\ nu se poate spune mai mult decît s-a
spus, e adev\rat, dar tenta]ia de a împinge lucrurile
[i mai departe exist\ - de[i, evident, nimeni nu
mai poate inventa nimic la nivelul premizelor. Pe
de alt\ parte, mintea timpului se schimb\, se
schimb\ standardele, împreun\ cu limbajul, lumea
alunec\ în permanen]\ spre altceva, la fel literatura,
urmînd-o. Dac\ se produce o detabuizare, se
produce de la sine.  Ea poate ]ine de ideologic sau
de fiziologic, lucrurile se nuan]eaz\ [i se discut\,
bineîn]eles, separat. Dar pîn\ s\ ajungem la Rushdie
s\ ne ]inem mai în zona care, pîn\ la urm\, a produs
cele mai multe indign\ri: sexul, împreun\ cu fratele
lui mai murdar, scatologicul. {i s\ ne amintim c\
America a avut nevoie de cîteva procese faimoase
în justi]ie pentru a da literaturii ce-i al literaturii
- pe latura obscenului de sorginte sexual\. Ce n-au
reu[it s\ fac\ min]ile luminate de intelectuali [i
de gînditori ai cuvintelor, a f\cut legea, care
nume[te ca seismograf pentru astfel de scrieri „o
persoan\ comun\, judecînd dup\ standardele

comunit\]ii contemporane”. În fa]a eternei vigilen]e
a sanitarilor moralit\]ii, a inflamatei cenzuri puritane,
a fost nevoie de un scut legislativ.

Dar, cum avem [i noi fali]ii no[tri, s\ ni-l amintim
pe Geo Bogza adus în închisoarea V\c\re[ti, sub
ochii s\ri]i din orbite de indignare ai cîtorva dintre
compatrio]ii s\i intelectuali, Nicolae Iorga sau
Octavian Goga. Spiritul se ofile[te sub pîrjolul
sensibilit\]ilor exagerate. Lucru care se întîmpl\
chiar [i ast\zi cînd critica purist\, atins\ la punctul
nevralgic, neglijeaz\ calitatea ultimelor produc]ii
literare [i pare mai degrab\ preocupat\ de unghia
murdar\ a degetului care arat\ spre zone intime.
Oamenii î[i pierd firea [i, lua]i de apele furiilor,
uit\ probabil în ce an sînt, uit\ de „standardele
comunit\]ii contemporane”, [i produc chiar atacuri
la persoan\. Inteligen]a care ar trebui s\ recupereze
firescul lucrurilor piere în fa]a unei m\tu[ici inflamate
care î[i transfer\ complexele asupra unor situa]ii,
rezultînd abera]ii. Umbl\ vorba c\, recent, un critic,
înainte de a comite una dintre sentin]ele lui critice
asupra unei scrieri „autofic]ionale” contemporane,
a pornit-o, h\h\ind, pe urmele personajului-autor
pentru a depista cine sînt persoanele cu care
„[i-a tras-o”. Mai degrab\ o m\g\rie decît o cercetare
asupra autenticit\]ii volumului cu pricina. 

Noroc c\, la o adic\, vine legea [i repune lucrurile
în bunul sim] al firii, ap\rîndu-l pe scriitor de
abera]ie. 

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.

dou` pachete
de chesterfield
]`c`neli rudimentare 
[i fanatismul sensibilit`]ii

adrian buz
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The Hash Mob through the Ages

Here in summer
the local dudes of Velka
gather Saturday noon
at the village pub,
the one with a terrace
where it’s no hassle
to roll up and pass
a red-hot jay
between beers out back
laugh and loon stoned
to radio grooves
and get wasted ensemble
all afternoon.

Same game as ever
and faces like ours.

Peter Waugh, în Horizon FFirelight, 
Labyrinth, 1999

Independence Now

Free Tibet!
Free Corsica!
Free Tibet from China!
Free Corsica from France!
Free Kosovo from Serbia!
Free the Basque Republic from Spain and France!
Free Scotland from England!
Free the Falkland Islands from England and Argentina!
Free Carinthia from Austria!
Free Chechnya from Russia!
Free Gaza!
Free roses! (free roses?! – where?)
Free Northern Ireland
Free the West Bank from partition!
Free Hawaii!
Free dope! (free dope?! – where?)
Free Afghanistan!
Free Iraq!
Free South America!
Free China from Taiwan!
Free the world from America!
Free Wales!
Free me from my wife!
Free the Liga Nord from southern Italy!
Free Liechtenstein from international law!
Free the Isle of Wight from Hampshire!
Free the Antarctic from ice! Free drugs
Free Kurdistan!
Free the Aboriginal desert!
Free the North American tribal lands!

Free the Amazonian rain forest from Macdonalds!
Free the Isle of Man!
Free Women! (free women?! – where?)
Free milionaires from the burden of their taxes
Free drugs! (free drugs?! – where?)
Free me from my alcoholism!
Free the animals from man!
Free man from his animal!
Free man from woman!
Free woman from man!
Free Man from God!
Free God from Man!
Free all the islands from the mainland!
Free the United Nations from the Security Council!
The US and the UK from undemocratic electoral systems!
Free Brussels from Belgium!
Free us from our history!
Free us from reality!
Free us from illusion!
Free us from our duty!
Free Christians from the Pope!
Free Islam from the Mullahs!
Free the Jews from Israel!
Free Czerningasse from dogshit!
Free the rich from their wealth!
Free the poor from poverty!
Free the starving from hunger!
Free the waves from the beach!
The shores from the ocean!
The tides from the moon!
Free Eastern Europe from NATO!
Free UK from the US!
Free I from you!
Free the future from now
Now from the past!
Free sunset from sunrise!
Pain from suffering!
The moon from the earth!
The planets from the sun!
Free one from zero!
Hope from despair!
Sex from love!
Love from sex!
The valley from the mountain!
Free me from greed, jealousy, avarice, hatred!
Free Greenland from Denmark
Free Inner Mongolia from Outer Mongolia!
Free Guantanamo!
Guantanamo! Guantanamo! Guantanamo!

“What? The Third World
is hungry again!
Let them eat PETROL!”

Peter Waugh, 2008

SSoommee TThhiinnggss AAlloonngg SSttrraaddaa CC..AA.. RRoosseettttii

Far too quiet last night out on the street.
Dreams of police.  Today we hog four chairs
in a café off Revolution Square,
where solitude and expensive coffee
agitate our collective memory.

The man in the blue bathrobe, he is ours,
blabbering, twisted like an ampersand
on his perch between bank and bar: one hand
on his cane, the other held out for beer.
He hasn’t had a shave in nineteen years.

We claim the palaces and museums,
the royal portraits on the Atheneum,
but blame the stray dogs and immigrant scum
on the old regime, whose blank bravado
still hardens all the faces in the Metro. 

This week the diplomats and presidents
will affirm Europe’s doctrine in the East;
the yellow stars of the Union will increase
another star or two, new flags to cover
the old murals, the sickles and hammers.

Still, some things along Strada Rosetti
blur more than they clarify: budding trees
compete with wide Ottoman balconies
for the right to make shade. Light, meanwhile,
stagnates in a satellite dish.  All style

is sacrificed to communication,
all music to the traffic’s cloying hiss.
The beautiful civil servant knows this,
since she works with facts, and yet her high heels
and headphones imply there’s something she feels

we all feel—we want to hear ourselves think,
we want to rise above the uniform
sidewalk blocks.  The old cobblestones were torn 
up years ago, along with the mansions
and monasteries.  The old city was done 

being old, we were informed.  Not that we asked.
Those who were shot have had twenty years
to make peace with the silence they silenced here,
even if the dictator failed to confess.
His concrete horizon’s left to remind us

what it takes to scare the mind out of a man.
We want to see ourselves too.  The police
block every street today, but they are our police.
Neither gypsy dogs nor glue-sniffing teens

can take that from us. We know it means

something now to sit and read a book,
to read something true.  Yes, we want to be 
seen, but don’t want to be watched—this, the relief
of a generation who couldn’t say, but knew
the National Library belonged to them too.

There are five real newspapers to read now
and a sign across the street can advertise
LEGAL TRANSLATIONS, but it’s still not wise
to have speech handled by professionals.
Better now to just shut up, pay the bill,

join the amateur rabble on the street,
or claim our place along the balustrade.
Just outside, the uniformed riot squad
is shoring up its bulletproof phalanx.
The anarchists will refuse to break ranks,

will affirm their faith in all disorder.
Yes, we’ve had disorder here. On this square
in fact, here on display, the souvenir
of a body politic that has a soul:
our library, still pocked with bullet holes.

Bucharest, 2008

Christopher Bakken

Peter WaughDoi dintre poe]ii care ne-au pl\cut cel mai mult
la Neptun ne-au trimis ulterior c`teva poeme spre
publicare. Christopher Bakken a locuit o jum\tate de
an la Bucure[ti, ca bursier Fulbright;  c`nd ne-am
`nt l̀nit, amintirile lui despre Bucure[ti erau ̀ nc\ intense.
Peter Waugh n-a locuit la Bucure[ti, dar locuie[te la
Viena, unde organizeaz\ lecturi de poezie.
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