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Rosa Montero, St\ppîn iiubit, traducere din spaniol\ de Gabriela Grigorescu, Editura RAO,
colec]ia „Rao contemporan”,  2006, 128 pag., 12,90 lei

U n scurt roman tezist care ar trebui recomandat yuppie-ilor bucure[teni ca lectur\
suplimentar\ în sesiunile de team-building. Reu[ita Rosei Montero în acest roman
de tinere]e (1988) nu st\ neap\rat în demonstra]ie - fiindc\ acesteia i se poate face
repro[ul c\ este previzibil\, de[i necesar\ -, ci în asumarea explicit\ a unui

tezism în numele c\ruia, chiar [i cu pre]ul de a fi previzibil\, scriitoarea spune lucruri care
trebuiau spuse - [i, aten]ie, în anii ’80, în Vest, genera]ia yuppie era în plin avînt. Iar pentru
cei pe care nu-i gîdil\ astfel de considera]ii, pot s\ adaug c\ reu[ita romanului st\ [i în detaliile
elaborate, în descrierile scurte, dar cuprinz\toare, [i într-o transpunere româneasc\ f\r\ cusur.
(A.C.)

Guilermo Arriaga, Escadron GGhilotina, traducere din spaniol\ de Liliana Ple[a Iacob, Editura
Vellant, Seria de autor Guillermo Arriaga, 160 pagini, 32 lei.

G uilermo Arriaga este cunoscut mai ales ca scenarist al unor pelicule alternative,
cu totul deosebite fa]\ de industria mare de film (a[ aminti cel pu]in
tulbur\torul 21 GGrams), de[i cunoscute nu doar speciali[tilor. O performan]\ în
sine aceast\ al\turare de alternativitate [i public larg... Interesant\ ini]iativa

Editurii Vellant de a aduce în România c\r]ile de literatur\ ale lui Arriaga, cel pu]in la fel de
speciale. Ultima dintre ele, în traducerea  Lilianei Ple[a, este o carte cu subiect istoric. Aparent,
o poveste care se petrece sut\ la sut\ [i f\r\ alte trucuri narative, în timpul revolu]iei mexicane.
Un personaj ajunge r\zboinic f\r\ voia lui pentru c\ [tiuse s\ asambleze ghilotina perfect\
[i încercase s\ o vînd\ armatelor revolu]ionare, iar acestea îi pl\tesc f\cîndu-l c\pitan. Ce
se întîmpl\ cu nefericitul inventator, b\rbat de familie veche pus fa]\-n fa]\ cu sîngeroasa
revolu]ie, acesta este de fapt miezul pove[tii. Oricum, Guilermo Arriaga [tie s\ scrie roman
istoric evitînd cli[eele genului, ba chiar trecînd într-o zon\ aproape suprarealist\. Cartea e
foarte bine tradus\ [i arat\ avangardist, coper]ile de la Vellant sînt printre cele mai cosmopolite
de pe pia]a româneasc\. (L.M.)
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un prieten bun, radiolog la fundeni,
mi-a ar\tat poze cu pacientzii lui. cînd
mi-a f\cut oferta cu pricina, mi-am
imaginat, cred, un soi de album de
familie, cu fotografii ovale, în care
medicul se poza cu reu[ita personifi-
cat\ a muncii sale de-o viatz\.
s-au dovedit a fi cele mai crîncene
fotografii pe care le-am v\zut vreo-
dat\, cu oameni care au ajuns la doctor
atunci cînd practic nu mai aveau ce
ar\ta, [i m\ rezum politicos la a spune
doar asta.
din cinci români, unul are cancer. din-
tre cei bolnavi, doar jum\tate se pot
trata. aparatele sînt vechi [i trebuie
încetul cu încetul scoase din uz. din
acea jum\tate care se poate trata,
foarte multzi nici nu-[i pun problema
s-o fac\. se st\ pîn\ cînd cazi sub tine,
cum ar fi zis tata cu vorbe oltene[ti. 
dintr-un calcul simplu reiese c\
poporul român [ade la el pe prisp\,
mut de fric\, [tiind c\ n-are bani, [tiind
c\ n-are unde se duce, ori c\ e prea
departe… rabd\ pîn\ cînd devine un
soi de înveli[ hidos al propriului chin.

atunci se tîr\[te eventual, prea tîrziu,
la medic.
am `ntrebat: bine, dar nu intereseaz\
pe nimeni lucrul \sta?
mi s-a r\spuns: nu.
nu-i pas\ nim\nui c\ oamenii \[tia nu
pot fi tratatzi?
nu.
se [tie c\ asta este o problem\ real\?
da, dar nu conteaz\.
care e diferentza între noi [i englezi, s\
zicem? a[teapt\ [i ei în casele lor pîn\
cînd devin de neprivit?
nu. ei [tiu c\, dac\ au o problem\,
cineva se va ocupa de ei, [i asta cît se
poate de bine.
ce pricepem noi din asta? c\ lumea
româneasc\ se împarte în patru p\rtzi
în viatz\, departe de ororile spitali-
ce[ti, [i o a cincea parte care se
p\r\se[te pe ea îns\[i, fiind p\r\sit\ [i
de cei care, prin absurd, ar putea s-o
ajute.
mi se mai spune: femeile bolnave de
cancer sînt p\r\site de sotzii lor, iar cei
care sufer\ de boala asta vin [i ne
roag\ s\ nu scriem diagnosticul pe

scutirea pentru serviciu.
ce s\ pricep eu despre asta?
c\ tr\im ca [i cum am fi o specie per-
petu\, c\ avem o leg\tur\ suspect\ cu
spartanii [i c\ ne mai lipse[te doar
stînca de pe care s\-i împingem pe cei
f\r\ [ans\.

de doi ani nu mai votez. am început s\
nu m\ mai uit la [tiri. un singur lucru
visez, [i asta e imposibil: s\ vin\ un soi
de f\ra[ enorm care s\ adune toate
fiintzele devenite subumane în casele
lor, s\ le împing\ în piatza
universit\tzii [i s\ le mi[te fortzat. s\
se plimbe prin centru - la un fel de mi-
ting. iar noi, ceilaltzi, s\ golim ora[ul.
s\ r\mîn\ aceste creaturi deformate
de durere [i s\ se tîrîie de colo pîn\
colo. s\ le vad\ europa.
de ce s\ te mai enerveze o tzar\, sis-
temul ei de `nv\tz\mînt, sistemul
politic, din moment ce 1/10 din popu-
latzia ei este l\sat\ s\ tr\iasc\ în chi-
nuri aprige?
de ce s\ m\ mai fr\mînt eu dac\ iese
pedeleu [i cu ce primari, dac\ o parte
din omenetul român devine o ran\ de
neprivit [i trebuie aruncat\ la hazna?
deja revolutzia, mai bine mort decît
comunist, înv\tzatzi s\ spunetzi nu,
toate astea sînt r\sf\tzuri stupide. 
ca s\ mai ai vreo pretentzie de la ni[te
pr\p\ditzi, ar trebui ca persoanele
suite `n televizor s\ accepte c\
moartea este un fenomen obligatoriu,
care te poate trece, eventual, prin oro-
rile celor înfundatzi printre pl\pumi
descusute. mi se r\spunde c\ \[tia –
mini[tri, adic\, [i ce mai sînt ei - se
trateaz\ în alt\ parte.

prietenul meu îmi spune: am trimis
pozele astea [i la minister.
m\ uit la el cu ochii c\scatzi [i zic: tu
chiar crezi c\ le-a privit cineva?

[[ii ddaacc-oo ffii ss`̀ mmoorr,,
cceeeeaa ccee nnuu ccrreedd

aaddiicc`̀,, rroomm~~nnuull 
ccoonndduucc`̀ttoorr bb`̀nnuuii
eeuu cc`̀ ttrraaggee mmaarrii 
ssppeerraannttzzee ss`̀
zzbbooaarree

((eexxeerrcciittzziiuu ssttuuppiidd
ddee iimmpplliiccaarree))
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Michel Tournier, Jurnal eextim, Editura
Humanitas, traducere din francezâ de Radu
Sergiu Ruba, 2009, 170 pag., 23 lei. 

J urnalul extim se opune, în viziunea
lui Michel Tournier, jurnalului intim.
Nu este o colec]ie de observa]ii de
interior, adic\ de auto-analiz\ (sau cel

pu]in nu direct\), ci, din contr\, de exterior, adic\
de priviri aruncate oamenilor cu care autorul se
întîlne[te, fenomenelor [i întîmpl\rilor lumii
contemporane, vremii (în sens meteorologic),
prietenilor etc. Spumoase de cele mai multe ori, foarte
grave alteori - moartea, de exemplu, sau sfîr[iturile
de orice fel sînt o preocupare recurent\ pentru Tournier,
cum m\rturise[te chiar el -, nota]iile din acest jurnal
se citesc cu la fel de mult interes [i folos ca oricare dintre
romanele autorului; el însu[i, într-o discu]ie cu ni[te copii
pe care-i îndeamn\ s\ ]in\ [i ei mici jurnale extime, îi asigur\
pe ace[tia c\ vor înv\]a astfel s\ scrie mai bine [i c\ materialul
adunat va trece cu u[urin]\ [i în c\r]ile lor. O carte scris\ în

singur\tatea [i în austeritatea unei locuin]e-prezbiteriu, dar [i în veselia unei frumoase
gr\dini cu tot felul de animale [i de plante ce cap\t\, în ochii unui scriitor ca Michel Tournier,
statutul original de personaje de jurnal. (M.I.)

Annelies Verbeke, Dormi!, traducere
din neerlandez\ de Gheorghe Nicolaescu,
Editura Univers, 2008, colec]iile
„Cotidianul”, 128 pag., 15 lei, 6,90 lei
la Cotidianul.

O carte de mici dimensiuni,
dar intens\, în care stau
foarte bine la un loc realismul,
fantezia, ironia, psihanaliza

[i tragismul. Cu toate c\ trama romanului
este insomnia, nu este neap\rat o
carte de recomandat insomniacilor,
fiindc\ nu le va acoperi mai mult de-
o noapte de veghe. Dormi! se cite[te
f\r\ întrerupere, iar cele dou\ personaje,
tîn\ra Maya, simpatic\ [i autoironic\,
[i mai vîrstnicul Benoit, captiv al unei
traume din copil\rie [i al delirului, ale
c\ror voci alterneaz\ în registre atît de
diferite, sînt la fel de conving\toare.
Traducerea româneasc\ sun\ excelent,
dar n-ar fi stricat [i o redactare mai atent\.
(A.C.)

James C. Humes, Vorbele dde dduh aale llui WWinston
Churchill, traducere din francezã de Dana Ligia
Ilin, cuvînt înainte de Richard M. Nixon, Editura
Humanitas, 2008, în afara colec]iilor, 252 pag.,
26 lei.

A proape c\ nu mai conteaz\ de ce
cartea unui american este t\lm\cit\
din francez\. E bine s\ ai în cas\
o culegere de astfel de ziceri.

Dac\ o cite[ti cu aplica]ie, po]i avea efect
asupra naturilor impresionabile atunci
cînd, prins într-o conversa]ie care nu duce
nic\ieri, citezi: „Neîn]elepciunea a învins.”
Dar nu uita s\ men]ionezi sursa, pentru
c\ altfel efectul s-ar putea s\ nu fie cel
scontat. Iat\: „Am un spirit sportiv.
Îmi place întotdeauna s\ le las trenurilor
[i avioanelor o [ans\ s\ scape.”  (A. B.) 

Yann Queffélec, Nunt\ nnemiloas\, traducere din francezâ de Aurelia
Ulici, Editura RAO, 2008, colec]ia „Rao contemporan”, 
256 pag., 15,90 lei.

R omanul Nunt\ nnemiloas\ (în original Les nnoces bbarbares)
a fost distins, în 1985, cu premiul Goncourt. Pe
bun\ dreptate. Primele pagini mi se p\ruser\ pu]in
teziste - dup\ ce a fost violat\, la doar 13 ani, de

un soldat american [i de prietenii lui, Nicole Blanchard na[te
un b\iat, Ludo, urît [i considerat de toat\ lumea oligofren.
Îns\ impresia aceasta a disp\rut repede: personajul Ludo
este foarte bine construit [i cu o evolu]ie contrazicînd
orice anticipa]ie, orice tez\. În jurul lui se ]ese o ac]iune
complicat\ care se cere urm\rit\, pagin\ cu pagin\,
pîn\ la sfîr[it - unul deloc vesel totu[i. Un roman curajos,
în care anormalitatea, excep]ia, p\catul, violen]a,
analizate prin foarte fine intui]ii literare [i psihologice,
devin personaje în sine, foarte vizibile de altfel [i
în realitatea zilelor noastre. (M.I.)

CC a Molly Bloom, îmi vine s\ zic. Pentru c\ am participat de curînd la o discu]ie
universitar\ unde cineva nu se hot\ra între Alan [i Harold Bloom, iar Mihaela Irimia,
cunoscuta anglist\, a replicat cu umor: mai bine Molly Bloom! Cît de mult ne lipse[te
în spa]iul publicistic din România un asemenea umor inteligent [i benign, pentru

c\, dintr-un motiv sau altul, poate pentru c\ aleg s\ fac\ lucruri mai durabile, oameni ca Mihaela
Irimia scriu foarte rar publicistic. {i cît de mult ne prisose[te umorul de proast\ calitate, glumi]ele

cu tent\ sexual\ la cel mai înalt nivel, b\[c\lia ieftin\ cu orice pre], aruncarea în derizoriu a oric\ror
eforturi omene[ti, de dragul unui calambur, poate nici m\car prea reu[it. Toate ]\rile ie[ite de

sub presiunea unui regim de cenzur\ au trecut prin aceast\ faz\ a b\[c\liei na]ionale, toate au
suferit de tabloidizare compensatorie, dar au dep\[it-o, a[a cum se dep\[e[te adolescen]a. Doar

la noi nu se mai termin\ [i ]ara noastr\ arat\ în continuare, la televizor [i în pres\, ca un b\trîn cu
acnee juvenil\ [i chicotind pervers, cu c\rnurile b\trîne]ii tremurînd într-un hohot goyesc. 

Revista Noua lliteratur\, tocmai pentru c\ a ajuns dup\ aproape trei ani la o anumit\
vizibilitate [i are un oarecare impact, mai ales în afara grani]elor, este atacat\ din toate p\r]ile. {i
pentru aceast\ nobil\ cauz\ se pune în joc exact b\[c\lia cu pricina. Pentru c\ b\[c\lia se poate
practica u[or [i nu cere bibliografie. Nu cere nici m\car bibliografie primar\, nu trebuie s\ consul]i
nici m\car sursa, subiectul [i obiectul atacului. Nu trebuie s\ cite[ti revista [i nu trebuie s\ încerci s\
afli ce spun, ce scriu, ce zic abominabilii ei autori, printre care se afl\, culmea insolen]ei, o femeie, ba
chiar mai multe femei, [i ele muncesc, ceea ce este chiar de neîn]eles! 

Dar aici m\ opresc. A[a cum m\ opresc, m\ autocenzurez, oricît m-ar costa nervos, s\ r\spund
atacurilor. Poate am s\ public cîndva editorialele pe care le-am scris [i pe care nu le-am publicat în
revist\, pentru c\ mi-am propus s\ ]in cu din]ii de programul ei ini]ial. Acela de a fi o revist\
afirmativ\, o revist\ care construie[te, care propune nume [i scriituri, o revist\ care ofer\ solu]ii, oameni,
autori [i nu o revist\ care d\ în du[mani, cu armele lor. De[i, crede]i-m\, se poate. Chiar [i o duduie poate
s\ scrie pamflet, cu inima la Caragiale [i la Arghezi [i, Dumnezeule, ce material savuros ofer\ mînio[ii
b\rba]i ai neamului! {i c\r]ile lor, mai ales cele de dup\ 1989. Dar avem alte treburi. Cel pu]in aici,
între frumoasele coper]i f\cute de Mihaela {chiopu, avem alte treburi. 

Un domn pe care îl apreciez sincer pentru inteligen]a sa nelini[tit\, pentru farmecul personalit\]ii
sale ludice [i pentru polite]ea [ugubea]\ atunci cînd te afli în dialog direct cu domnia sa, a spus de curînd
la televizor c\ în revista Noua lliteratur\ s-ar preg\ti „raderi” [i „b\rbiereli” ale unor autori ca Gabriel
Liiceanu, Dan C.Mih\ilescu, C.T. Popescu. Vreau doar s\ precizez, pentru domnia sa [i pentru cei care
poate ne citesc acum prima dat\, c\ revista Noua lliteratur\ nu ofer\ servicii de raderi [i b\rbiereli, c\ci
are alt obiect de activitate. Mai mult, se ocup\ de literatura nou\ [i m\ întreb dac\ cei trei se
încadreaz\ în acest cîmp. Domnia sa mi-a spus apoi, în pl\cutul dialog telefonic pe care l-am avut ulterior,
c\ s-a referit la un interviu al meu mai vechi, unde eu exprimam asemenea inten]ii. Îl asigur, [i v\
asigur, c\ asemenea proiecte personale, dac\ ar exista, nu-[i vor g\si locul în revista Noua lliteratur\, atît
timp cît eu voi fi în postura de coordonator. A[a c\, dragi doritori de scandal, nu da]i banii pe Noua
literatur\, pentru c\ face]i o investi]ie proast\. Noi o s\ ne vedem în continuare de treaba noastr\
afirmativ\, atîta timp cît atacatorii mîna]i de o sfînt\ furie nu-[i vor fi des\vîr[it treaba. {i cît masele
nu vor fi orbite de vorbele iscusite ale unor scriitori b\[c\lio[i, posesori de mari goluri interioare, de
frustr\ri bine ascunse, de ieftine misoginisme despre care Freud ar avea cîte ceva de spus [i de alte
lucruri a[a de pl\cute, încît prefer\m s\ le l\s\m pe seama altora spre rezolvare.

Noi, ca Molly Bloom, spunem în continuare... da! {i scriem cu gîndul la cititori de felul doamnei
Mihaela Irimia, c\ci [tim, sîntem siguri c\ ei exist\ înc\, discre]i [i aten]i, prin toate col]urile
României [i în afara ei. 

lluummiinnii]]aa  
mmaarrccuu
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T
erasa M}R este întotdeauna un loc plin
de personaje interesante [i cu o atmosfer\
foarte pl\cut\. Aici ne-am întîlnit
într-o sîmb\t\ sear\ cu Andra Matzal,
la un ceai cald, cafele [i cîteva beri. 

Pe Andra o [ti]i cu siguran]\ din vedere dac\
frecveta]i localuri în genul OOttaa, CCaassaa TTrraallaalaa sau
dac\ merge]i pe la party-uri precum RRookkoolleeccttiivv
(apropo, nu-l rata]i anul acesta, pe 10, 11 [i 12
aprilie). Sau poate FFaacceebbooookk-ul v\ sugereaz\ c\
este posibil s\ o cunoa[te]i la people you might
know  (a[a cum mi s-a întîmplat mie). Dar cel mai
probabil este s-o [ti]i ca fiind Renton de pe afi[ul
de la lansarea romanului TTrraaiinnssppoottttiinngg [i tradu-
c\toarea acestuia. De fapt, Irvine Welsh s-a cam
lipit de numele Andrei Matzal. Apoi, dac\ sînte]i
pasiona]i de c\r]ile cu low-lifers [i care abund\
de droguri, este foarte posibil s\ o [ti]i pe Andra
Matzal [i pentru c\ ea este responsabil\ pentru
traducerea unui alt roman-cult din aceast\ categorie:
RReeccvviieemm ppeennttrruu uunn vviiss. Asocierea cu asemenea
nume spune foarte mult despre ea ca traduc\toare,
pentru c\ to]i cei care [tiu cîte ceva despre Welsh
[i despre Hurbert Selby Jr. cu siguran]\ [tiu [i faptul

c\ sînt aproape imposibil de tradus în orice
limb\. 

Dac\ citi]i presa cultural\ ve]i da din nou
peste Andra Matzal, cu prec\dere în CCoottiiddiiaannuull,
unde lucreaz\ full-time, în redac]ia din Casa Presei
Libere - cl\dire despre care are o gr\mad\ de pove[ti
horror [i de unde spune c\ în zilele senine po]i s\
vezi Carpa]ii. 

Ne [tiam din vedere pentru c\ probabil facem
parte din masa de „acelea[i fe]e cunoscute” care
nu pierd nici un eveniment mai cool, trendy, electro
sau underground. Dup\ prezent\ri [i dup\ un
„ne [tim din vedere”, am trecut la discu]ii despre
traduceri, pres\ cultural\, literatur\ [i plec\ri în
str\in\tate, avînd în spatele nostru harta Europei
de pe afi[ul mai vechi al FFeessttiivvaalluulluuii IInntteerrnnaa]]iioonnaall
ddee LLiitteerraattuurr\\. Pîn\ am terminat discu]ia, peste
Bucure[ti a început s\ plou\, Andra a chemat un
taxi, noi am închis reportofonul. Iar la masa noastr\
s-a a[ezat Andrei Anastasescu, care tocmai cobora
de la libr\ria muzeului [i cu care am petrecut înc\
vreo dou\ ore, pîn\ cînd ploaia ne-a l\sat s\ prindem
ultimul autobuz spre cas\. (G.D.)  

Andra MMatzal are 26 de ani, 
a absolvit Facultatea de
Filosofie din Bucure[ti [i 
a urmat un master de
antropologie la SNSPA. A
studiat un an în Italia, la
Institutul de Antropologie de
la Perugia. A lucrat ca librar la
C\rture[ti, a scris pentru
revista igloo, iar de doi ani
scrie despre cultur\ la
Cotidianul. A tradus în limba
român\ romanele
Trainspotting [i Porno de
Irvine Welsh, Recviem ppentru
un vvis, de Hubert Selby Jr.,
Extrem dde ttare [[i iincredibil
de aaproape, de Jonathan
Safran Foer, [i Graffiti a lui
Nicholas Ganz, un album
despre arta de strad\. Mai
scrie la Dilema VVeche [i pe
site-ul copyleft.ro.

„„„„ SSSS `̀̀̀nnnn tttt   mmmm uuuu llll tttt eeee   
gggg oooo llll uuuu rrrr iiii   

dddd eeee   uuuu mmmm pppp llll uuuu tttt   
`̀̀̀nnnn   RRRR oooo mmmm ââââ nnnn iiii aaaa ““““
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Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro

Faptul cc\ ttrebuie ss\-mmi ccî[tig eexisten]a 
îmi mm\nînc\ ooptzeci lla ssut\ ddin rresurse

Ana CChiri]oiu: A[ vrea s\ vorbim despre pres\ [i despre via]a
ta de jurnalist cultural, fiindc\ am senza]ia c\ în România
meseria de jurnalist cultural are un statut paradoxal: pe
de-o parte sînt oameni care spun admirativ c\ în str\in\tate
ziarele fac topuri, canoane, c\ ele conteaz\, dar pe de alt\
parte tot ei au o p\rere proast\ despre jurnalismul cultural,
mai ales despre cel f\cut în România, care nu e critic\ literar\
„serioas\” [i care li se pare superficial. Tu cum resim]i chestia
asta?

Andra MMatzal: Mi se pare c\, dac\ se poate vorbi despre
un jurnalism cultural care s\ fac\ vreun fel de canoane,
aici el face canoane în rîndul intelectualilor; scriem noi între
noi, despre noi, pentru noi. Nu mi se pare c\ avem o pres\
care s\ construiasc\ modele sau s\ dea repere pentru publicul
larg. Cel pu]in feedbackul pe care îl prime[ti din partea
cititorilor te face s\ spui asta. În plus, nu e mare concuren]a
în zona ideilor pe pia]a cultural\. {i asta se transmite [i în
pres\. Eu lucrez de doi ani la Cotidianul, înainte de asta
am lucrat la igloo [i deja am ajuns s\ cunosc mult\ lume. Îi
[tiu foarte bine pe cei de la minister, pe cei din arte, din film,
din edituri, e un fel de mare familie. {i lucrurile noi apar
într-un ritm foarte lent. Dar nu cred c\ jurnalismului cultural
ar trebui s\ i se repro[eze c\ nu e critic\ literar\, fiindc\ e
vorba despre o alt\ specie, care presupune în primul rînd
transmiterea de informa]ie, din care cititorii s\-[i poat\ alege
ce s\ consume, [i implicit opinii [i gusturi. Oricum, receptarea
s-a democratizat enorm. Po]i oricînd s\-]i faci un blog [i
s\-]i spui p\rerea în leg\tur\ cu ce cite[ti. De ce asta n-ar fi
critic\ literar\? Nu cred c\-]i trebuie o carier\ ultra-specializat\,
de-a lungul multor ani, s\ ajungi ca vinul îmb\trînit, doar
pentru c\ atunci gînde[ti mai bine [i po]i s\ emi]i opinii [i
s\ influen]ezi oameni. Sînt bloggeri foarte cunoscu]i care
scriu despre c\r]i [i care n-au f\cut cariere universitare, ci
pur [i simplu se antreneaz\ într-un alt fel de limbaj [i î[i
g\sesc un public pentru care fac asta. Îns\ nu v\d la noi
bloguri ale tinerilor de liceu, de exemplu, care s\ recicleze
sau s\ produc\ con]inut cultural. Înainte apelai la scuza c\
nu ai un mediu în care s\ te manife[ti. Ei bine, acum îl ai [i
totu[i nu prea apar nout\]i, nu profit\ mai nimeni de faptul
c\ acum se produce o muta]ie social\ [i tehnologic\ cum
nu s-a mai întîmplat niciodat\. Sîntem desincroniza]i, înc\
dezbatem la televizor dac\ blogurile sînt bune sau nu [i
avem în continuare aceia[i invita]i, de exemplu pe Florin
Iaru la tema asta. Unde mai pui c\ întotdeauna condi]iile de
pia]\ vor face astfel încît con]inutul multora dintre media
s\ fie masiv influen]at de gusturile [i de cerin]ele publicului,
iar asta complic\ [i mai mult discu]ia despre canoanele
create prin pres\. Cu toate astea, în realitate sînt multe goluri
de umplut, dup\ 50 de ani de comunism sînt o mul]ime
de forme-hibrid de explorat, care înc\ nu se investigheaz\. 

Gruia DDragomir: Într-un alt interviu spuneai c\ nu vrei s\
pleci din ]ar\, c\ vrei s\ r\mîi aici. |sta ar fi unul dintre
motive? 

A.M.: Ideea c\ nu vreau s\ plec din ]ar\ vine dintr-un idealism
care se schimb\ de cîteva ori pe lun\. Cînd ies pe strad\ [i
interac]ionez cu mediul de aici, evident c\ mi se taie avîntul.
Acum chiar m\ preg\tesc s\ aplic la un masterat de antropologie
vizual\, de film documentar, la Berlin. Aici nu exist\ [coala
asta. Am început un masterat aici, la SNSPA, apoi am plecat
un an cu burs\ în Italia, unde chiar f\ceam [coal\ [i m\
duceam la cursuri de pl\cere. Am vrut s\ r\mîn acolo la
doctorat, dar îmi trebuiau bani [i asta ar fi însemnat s\ fac
ni[te joburi cum fac to]i studen]ii, s\ vînd pizza toat\ ziua
sau s\ sp\l copii. A[a c\, dup\ ce mi-am terminat bursa în
Italia, am vrut s\ vin aici s\ fac o gr\mad\ de lucruri, dar
faptul c\ trebuie s\-mi cî[tig existen]a îmi m\nînc\
optzeci la sut\ din resurse. {i s\ fac în paralel [i [coal\, [i
research, nu prea am cum. A[a c\ deocamdat\ sînt în stadiul
în care mi-ar prinde bine o vacan]\ departe de Bucure[ti,
pentru c\ refresh-urile periodice te ajut\ întotdeauna s\
vezi mai bine unde [i cum te plasezi.

G.D.: Ai vrea s\ r\mîi la Cotidianul, e un fel de job ideal?

A.M.: Nici un job nu e ideal, prin natura faptului c\ e job,
eu nu m\ dau în vînt dup\ nici un tip de angajament constant
pe termen foarte lung. Dar, dintre toate variantele pe care
le-a[ avea momentan, e un job foarte ok, pentru c\
oricum lucrez cu ceea ce m\ intereseaz\. Lucrez `n cultur\,
asta fac de cînd m\ [tiu. Iar aici scriu despre asta, procesez
[i dau mai departe ni[te informa]ii. Mi-ar pl\cea s\ existe
[i alte locuri unde s\-mi doresc s\ scriu. Dar nu prea sînt.
Le selectez prin eliminare.

A.C.: Ce ]i se pare ok [i ce nu la jobul t\u? Cum e atmosfera? 

A.M.: Atmosfera la jobul meu nu e constant\. St\m foarte
mul]i în acela[i loc, n-avem deloc spa]iu privat - asta e foarte
ciudat. E adev\rat, se întîmpl\ în toate redac]iile. Anul trecut
am fost la sediul New YYork TTimes [i mi-a venit s\ rîd isteric

cînd am intrat acolo; era o cl\dire de vreo cincizeci de etaje,
f\cut\ ultrainteligent, inclusiv cu ni[te copaci uria[i crescu]i
în\untrul ei, iar redac]ia NYT ocupa cam treizeci de etaje
[i A.O. Scott, critic de film, care mi-a f\cut turul redac]iei,
se plîngea, protesta, arunca cu c\r]ile prin cubical c\ au
prea pu]in loc. {i totu[i aveau mediateci [i s\li de relaxare.
I-am promis c\ o s\-i fac un filmule] cum m\ duc eu spre
Casa Presei, dar o s\-mi iau [i bicicleta, ca s\ m\ alerge [i
cîinii, s\ fie mai autentic. La noi, condi]iile de lucru sînt de
cele mai multe ori ignorate, dac\ nu lucrezi pentru vreo
megacorpora]ie. Mai ales acum, c\ e criz\. Pe de alt\
parte, în departamentul nostru sîntem doar femei, [ase în
total, [i destul de geek fiecare în parte. Asta e foarte amuzant,
c\ acolo se creeaz\ un fel de bul\ unde lucrurile au alt\
logic\. Alt\ parte ok e c\ ajungi s\ cuno[ti mul]i oameni,
rela]ionezi cu ei oricînd, faptul c\ lucrezi la un ziar de
mare tiraj te ajut\ s\ vorbe[ti oricînd cu oricine. Faptul c\
în România nu-]i prea permi]i s\ faci jurnalism la firul
ierbii e o lacun\, la fel [i faptul c\ faci mai degrab\ jurnalism
de birou, fiindc\ nu-]i permi]i fizic [i economic s\ pleci peste
tot. Cumva, cel mai bun lucru atunci cînd lucrezi în pres\
este c\-]i faci o idee clar\ despre cum se construie[te realitatea
prin media [i, dat fiind c\ planurile astea dou\ încep s\ se
confunde din ce în ce mai mult, despre cum se construie[te
un anumit tip de realitate. {i, side effect-ul care vine la pachet,
`]i dezvol]i o form\ de cinism.  

G.D.: Care ar fi jobul ideal pentru tine?

A.M.: Îmi doresc s\ fac antropologie. De-asta m-am [i hot\rît
s\ încerc s\ plec la Berlin, dar aici sînt mul]i „dac\”: dac\ m\
accept\, dac\ li se pare ok proiectul meu, masteratul
cost\ foarte mul]i bani, 4.500 de euro pe an, deci dac\-mi
g\sesc sponsoriz\ri [.a.m.d. Dar chiar mi-ar pl\cea s\ fac
antropologie vizual\. Mai ales pentru c\ cei de la Universitatea
Liber\ din Berlin sînt specializa]i pe întîlnirea civiliza]iilor
mai pu]in dezvoltate fa]\ de standardele occidentale, cu
tehnologia, [i pe cum acoper\ ei decalajul [i cum fac ei
traducerea acestor standarde, iar asta ar combina perfect
[i partea de studiu, [i partea de jurnalism, de reportaj.

Mi sse ppare iimportant ss\ sse fformeze 
grupuri dde oopinie, mmicro-mmi[c\ri dde rrezisten]\

A.C.: Da, sînt exact golurile despre care vorbeai, care î]i dau
senza]ia c\ ai putea fi util, c\ ai putea s\ faci ceva bun cu
via]a ta aici, dar sînt [i o gr\mad\ de piedici, de la cele
institu]ionale pîn\ la cele umane. Eu m\ gîndesc de exemplu
la un domeniu care m\ intereseaz\ mult, protec]ia animalelor,
iar aici nu se mi[c\ absolut nimic de foarte mult timp, [i dac\
uneori îmi vine s\ m\ duc s\ m\ fac voluntar, îmi dau seama
c\ într-o lun\ a[ înnebuni v\zînd cîte legi nu exist\ [i cîte
lucruri nu po]i s\ faci. 

A.M.: Dac\ lucrezi pe o ni[\ destul de mic\, e[ti util la un
nivel micro, [i asta cred c\ conteaz\ destul de mult, dar dac\
vrei s\ lucrezi la ceva global... To]i prietenii mei [i cu mine
încerc\m s\ fim generatoare de idei [i mult\ lume cu care
intru în contact are, ce-i drept, foarte multe idei bune, numai
c\ majoritatea acestor idei se blocheaz\. {i asta dintr-un
motiv foarte simplu: nu au putere economic\ [i nici prea
mult chef s\ intre în cruciade birocratice cu statul, încercînd
s\ fac\ rost de bani. Mi se pare important s\ se formeze
grupuri de opinie, micro-mi[c\ri de rezisten]\, re]ele de
oameni care pot face lucruri împreun\ low budget. {i nu
numai în zona asta mi s-ar p\rea important s\ se fac\
militantism. La noi nu prea se revolt\ nimeni public, e o
iner]ie incredibil\, nimeni nu iese în strad\. Mai ies doar \ia
care mai îngroap\ o dat\ pe an înv\]\mîntul românesc, vin
cu co[ciug, apoi mai sînt yoghinii [i Noua dreapt\ care vor
s\ bat\ gay-ii... Deja sînt ritualuri. Mi se pare c\ oamenii
nu sînt sensibili la ceea ce li se întîmpl\. Eu nu pot s\ ies în
strad\, dar vreau m\car s\ coagulez ni[te oameni.

A.C.: Scriai la un site f\cut cu ni[te prieteni: coppylefft.ro. Cu
ce se ocup\?

A.M.: Acum se odihne[te de ceva vreme, pentru c\ sînt
defec]iuni tehnice [i, ca întotdeauna, ba î]i lipse[te un cablu,
ba altceva de genul \sta. Copyleft e un proiect pornit de
Constantin Vic\, el î[i face acum doctoratul despre ce înseamn\
copyleft, ce înseamn\ alternativa asta de copyfight, [i [i-a
f\cut site-ul \sta mai mult ca s\-[i publice [i s\-[i agrege
research-ul. Între timp, ne-am mai al\turat eu, pentru c\
se leag\ foarte mult de zonele mele de interes, fiindc\ acum
îmi fac dizerta]ia de master despre ce înseamn\ comunit\]i
online, aplicat pe gamer-i, [i Miron Ghiu, care scrie despre
new media de mult\ vreme, iar multe dintre ele au devenit
deja old media. Sub umbrela asta am încercat s\ facem la
un moment dat un fel de revista presei, s\ vedem ce se
mai întîmpl\ cu tehnologia [i eventual s\ d\m un con]inut
despre ce se întîmpl\ în felia româneasc\ de media
online, dar s\ scriem în englez\, pentru c\ a[a informa]ia
circul\ cu totul atlfel. Îns\ din cauza programului [i a faptului
c\ eu scriu enorm în fiecare zi, parc\ dezvolt alergie la
text. 

A.C.: Dar ai o motiva]ie nobil\... 

A.M.: Motiva]ia nobil\ dispare periodic, dup\ care iar te
alimentezi cumva. Pe de alt\ parte, chiar dac\ la noi nu
sînt o mul]ime de lucruri nepl\cute, exist\ totu[i ni[te clash-
uri de care altundeva n-ai parte. Cel mai mult mi-a pl\cut
Bucure[tiul cînd m-am întors de la New York. Acolo totul e
reglementat, nu exist\ spa]iu gol, spa]iu f\r\ instruc]iuni
de folosire, pîn\ [i copacii au pl\cu]e, ]i se spune ce ai de
f\cut [i ce s\ nu faci. Pe cînd aici... În Bucure[ti e bine s\ vii
în vizit\, s\ pleci, s\ te întorci. Ca s\ nu-l mai vezi ca pe o
chestie de care te love[ti în fiecare zi. Pentru c\ e obositor,
merge]i [i voi cu acela[i transport în comun, sînt aceia[i
oameni, acelea[i mirosuri care evident traduc statisticile c\
un român folose[te în medie dou\ tuburi de past\ de din]i
pe an. Mai ales c\ structura Bucure[tiului nu permite ce se
întîmpl\ acum. Uita]i-v\ în jur, sînt mun]ii \[tia de sticl\
ridica]i pe lîng\ ni[te gherete, adic\ exact ce se întîmpl\ la
nivel social. De exemplu, în Rahova, unde e The Ark, Bursa
M\rfurilor Creative, e un fel de zon\ ghetoizat\, pentru c\
în casele din jur stau o mul]ime de oameni s\raci, cu un regim
de proprietate complet dubios, [i acum s-a f\cut un ditamai
sediu Bellagio, se mai face acolo [i un mall subteran, din
care se va vedea doar o piramid\ la suprafa]\. Iar vizavi
oamenii \ia mor de foame [i acum vine gentrificarea
peste ei. O s\ fie ca în India. 

A.C.: Astea sînt ni[te procese macro, în leg\tur\ cu care nu
ai ce s\ faci [i la care reac]ionezi mai degrab\ emotiv, te
calc\ pe nervi, te revolt\. 

A.M.: {i la nivel micro e la fel. La noi oamenii î[i cump\r\
ma[ini mari, de exemplu. N-avem unde s\ le parc\m, n-avem
bani s\ le pl\tim benzina, dar ne lu\m ma[ini mari. Pistele
pentru biciclete intr\ în copaci [i oricum pe ele merg pietonii,
c\ nu au pe unde altundeva s\ mearg\. Nu trebuie decît
s\ treci grani]a pîn\ la Budapesta ca s\ vezi oameni în costum
mergînd pe biciclet\. Aici, dac\ ai costum, ai [i ma[in\ mare,
cu care vii singur de la birou, a[teptînd în trafic dou\ ore
la un loc cu al]i oameni tot singuri în ma[in\. Acum, cînd e[ti
mobil [i ai low-costuri de 60 de euro, po]i s\ pleci [i s\ te
întorci oricînd [i cred c\ e mai bine decît s\ r\mîi blocat
într-un singur mediu. Sînt mul]i din genera]ia mea [i-a voastr\
care se mi[c\ bine. În Bucure[ti, culturalizarea înc\ se opre[te
undeva la grani]a centrului; mai apare cîte-o chestie exotic\
în Rahova, dar nu merg la ea oamenii de-acolo, ci tot oamenii
din centru. Doar cei de la tanga [i de la Ofensiva ggenerozi-
t\]ii au lucrat chiar cu oamenii din Rahova. În rest, produsele
culturale se adreseaz\ tot publicului deja consumator de
cultur\, în acelea[i zone [i în acela[i fel.

A.C.: Tu pe unde ie[i în ora[? 

A.M.: Nu prea mai ies în ora[ de mult\ vreme; ies oricum din
cauza jobului [i sînt acelea[i locuri, aceia[i oameni, schimb\m
acelea[i idei tot timpul, sîntem de acord unii cu al]ii sau
ne contrazicem, dar oamenii r\mân relativ aceia[i. Nu sînt
nici prea multe evenimente la care s\-mi doresc s\ merg;
ie[eam foarte mult într-o vreme cînd se f\ceau party-uri
lîng\ Hotel Minerva, la Casa Tralala, îmi pl\cea mai
demult în Fabrica, atunci cînd ar\ta a bunc\r, înainte s\
fie Testpoint, înainte s\ aib\ nume. Acum majoritatea locurilor
s-au corporatizat. Acum s-a pus parchet, s-a f\cut frumos,
[i peste tot sînt aceia[i oameni care se mut\ dintr-un loc
într-altul în func]ie de tendin]e. Au mai fost anul trecut cîteva
locuri interesante, dar cu via]\ foarte scurt\: Gr\dina Capitol
[i un spa]iu din cl\direa Universul. Nevoile mele de socializare
se acoper\ mult mai simplu la mine în sufragerie, care e
de multe ori un fel de pitstop pentru prieteni [i în ultima
vreme am ie[it numai în case de oameni. 

A.C.: Da, citisem undeva c\ e chiar un soi de trend incipient,
entertainment-ul  indoors, dar se punea pe seama crizei. 

A.M.: La noi mai e [i lipsa de locuri ca lumea în care s\ ie[i.
Cînd se întîmpl\ s\ ies, merg în mai toate locurile pe care
le [tie orice bucure[tean descris de regul\ ca urban:  Control,
Fabrica sau oricare alt loc - în afar\ de cluburile glam - unde
se anun]\ un party care s\-mi sune bine. O s\ m\ duc la
Rokolectiv, e un eveniment care mi-e foarte drag [i care e
f\cut ok, de ni[te oameni care [tiu despre ce e vorba. 

G.D.: Care dintre zonele despre care scrii te intereseaz\ cel
mai mult? 

A.M.: Am f\cut [i cronici de carte, [i de arte. M\ intereseaz\
foarte mult ce se întîmpl\ la interac]iunea dintre mai multe
medii pentru c\ mi se pare c\ acum toate încep s\ fuzioneze.
M\ intereseaz\ artele [i media, noi [i vechi. Cum se face
literatur\ cu alte arte, cu altfel de texte. Zonele astea hibrid.
M\ intereseaz\ [i subiectele de investiga]ie din zona cultural\,
chiar dac\ de cele mai multe ori ies la iveal\ intrigi care de
care mai ridicole [i mai meschine, dar care î]i antreneaz\ un
nerv al suspiciunii foarte folositor.
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Suferim dde ccomplexul dde-aa nne aafla îîn cc\r]i,
de aa ffi vvalida]i dde aaltcineva

A.C.: Care ]i se par „temele fierbin]i” acum în cultura român\?

A.M.: „Teme fierbin]i” sînt foarte multe, în sensul c\ multe
nu sînt acoperite. Începînd cu educa]ia politic\. Apoi,
problemele de etic\ aplicat\, care la noi nu se pun. În cultura
român\ mi se pare c\ nu se întîmpl\ mare lucru la capitolul
literatur\. În muzic\ avem m\car un underground, care î[i
face treaba foarte bine, în arte iar\[i st\m bine, la fel în
teatru [i în film. Dar în literatur\ mi se pare c\ mai sînt multe
de f\cut. Alt gol e ceea ce se întîmpl\ în provincie din punct
de vedere cultural, mai bine zis ce nu se întîmpl\. Aici ai,
de bine, de r\u, din ce s\ alegi, mai sînt Timi[oara, Ia[i, Cluj,
dar în rest e un h\u uria[. Apoi, nu se întîmpl\ nimic în zona
criticii sociale argumentate, a eseului de actualitate. Nu
[tim buc\]i mari de istorie a României, nu [tim ce s-a întîmplat
cu revolu]ia de la 1989. Nu [tim o gr\mad\ de lucruri, uite,
e o carte minunat\ scris\ de Tom Sandqvist despre dadai[ti,
Dada EEast se cheam\. Omul \sta a venit aici, ne-a studiat
arhivele [i a lansat o teorie controversat\, cum c\ avangarda
a început din România [i c\ primul moment al avangardei
a fost na[terea lui Caragiale în comuna Haimanale. O carte
care la noi nici m\car nu e tradus\. Sînt milioane de chestii
care ar putea fi rebranduite [i scoase de la naftalin\. Cît
despre literatur\ român\ tradus\... intr\ într-o libr\rie
str\in\ [i caut\ literatur\ român\ tradus\ într-o limb\ de
circula]ie - în afar\ de Eminescu, cu ilustra]iile lui Sabin
B\la[a, [i înc\ doi-trei mon[tri sacri, nu g\se[ti nimic. 

A.C.: E o discu]ie întreag\ despre cum s\ fii tradus în alt\
limb\. Eu am impresia c\ oricum traducerile din literatura
român\ intr\ pe un tipar deja trasat [i m\ irit\, de pild\,
branduirea asta cu literatura despre comunism, ideea c\
export\m comunism. 

A.M.: Mie mi se pare c\ abia acum încep s\ se scrie lucruri
interesante despre comunism. Vezi [i în art\ o nostalgie
reinterpretat\, remixat\, [i la fel [i în cinema. Acum
citesc o carte care a cî[tigat concursul de debut la Cartea
Româneasc\, un roman de Drago[ Voicu, [i e prima carte
în care v\d pe cineva vorbind despre bananele puse la
uscat [i despre feti[izarea brandurilor, cum erau ambalajele
[i pungile de plastic care miroseau a gum\ de mestecat.
În zona asta sînt multe de explorat.

A.C.: Istoriile personale, istoria oral\? 

A.M.: Da. Nu mi se pare ceva r\u c\ export\m comunism,
ci faptul c\ exist\ tendin]a de a merge pe cartea sigur\ a
trecutului [i a recicl\rii lui. Pu]ine sînt cazurile în care
experimentul reu[e[te, dar cel pu]in un exemplu recent
este cartea lui {tefan Constantinescu, Epoca dde AAur ppe
în]elesul ccopiilor, dar, pe de alt\ parte, Constantinescu e
stabilit în Suedia. Un subiect complet neglijat este ce se
întîmpl\ în Italia. Cît am stat acolo nu exista nimic f\cut de
români, nimic vizibil, nimic de recuperare cultural\, de[i e
o zon\ fierbinte în care e clar c\ se `nt`mpl\ ceva mai
mult decît violuri [i senza]ionalisme. Dup\ care tot noi
ne plîngem c\ sîntem redu[i de media str\in\ la ni[te cli[ee
ostile. 

A.C.: Bine, eu cred c\ majoritatea scriitorilor de la noi se
feresc de teme cotidiene, sociale, de teme de actualitate
[i c\ se feresc, într-un cuvînt, s\ fie cet\]eni. Am senza]ia
c\ majoritatea vor s\ fie în lumea lor, în turnul de filde[. 

A.M.: Da, [i culmea e c\, de[i sînt to]i în lumile lor [i scriu
de acolo, exist\ o concuren]\ incredibil\ între ei; mi se pare
c\, din tagma creativilor, scriitorii sînt cei care au ni[te
orgolii care se ciocnesc cel mai puternic, de[i nu scriu
neap\rat despre acelea[i lucruri, [i nu e ca [i cînd s-ar
contrazice. Fiecare e cu egoul lui, dup\ care urmeaz\ un
concurs de miss al egourilor de scriitori. Asta e ciudat.
Îmi amintesc ce isterie a trezit Istoria lliteraturii rromâne,
to]i oamenii care s-au bulucit la tîrg s\ vad\ dac\ sînt sau
nu în ea; mi se pare c\ suferim de complexul de-a ne afla
în c\r]i, de a fi valida]i de altcineva, fie de critici, fie de
str\in\tate. 

G.D.: C\ tot vorbim despre lumea literar\, care e rela]ia
ta cu ea? 

A.M.: Mai degrab\ nu e, tocmai pentru c\ mi se pare c\ e
un teren minat de orgolii.

A.C.: Asta poate resim]i ca jurnalist, dar ca cititor?

A.M.: Abia anul trecut am reînceput s\ citesc literatur\
român\, pentru c\ am avut o perioad\ în care nu m-a
mai interesat. {i anul trecut au fost cel pu]in dou\ c\r]i care
mi-au pl\cut foarte mult: Nevoi sspeciale, a lui Dan Sociu,
[i Kasa PPoporului, a lui Mito[ Micleu[an. Dou\ zone
foarte noi [i foarte interesant abordate. 

A.C.: {i altele care te-au plictisit sau te-au enervat?

A.M.: Spre ru[inea mea, citesc destul de pu]in\ literatur\
român\, pentru c\ sînt foarte pu]ine c\r]i de literatur\
român\ pe care le-a[ putea pune în lista mea de c\r]i
preferate din literatura universal\. Am senza]ia c\ dac\ nu
ai fi român, nu ]i-ar pl\cea a[a de mult. Î]i plac pentru c\
te identifici cumva cu ele, recuno[ti mediul [i te sim]i
oarecum în siguran]\. Nu numai cu cele despre comunism,
dar [i cu cele de literatur\ confesional\. Acum a ap\rut
cartea Confesiunile uunui ccafegiu, care nu e beletristic\, ci
e o carte de memorii, care iar\[i mi-a pl\cut mult. Mi-a
pl\cut experimentul care l-a]i f\cut cu Rubik, dar mi se pare
aproape de necitit. Ca experiment final pare foarte
reu[it, de[i am senza]ia c\ a vrut s\ demonstreze cam mult
printr-o singur\ lovitur\, dar oricum e un landmark. Anul
trecut, de exemplu, am încercat s\ fac un material
despre cum se face literatur\ experimental\ la noi, cu
media, cu videopoeme, dar sînt doar cinci oameni, cu tot
cu cei de la Kinema IIkon. 

A.C.: Despre ce ai vrea s\ cite[ti în literatura român\? Ce
crezi c\ nu acoper\ deloc? 

A.M.: Cred c\ nu exist\ prea multe c\r]i care s\ fie perfect
inteligibile, indiferent de context. M-ar interesa, printre
multe altele, o carte despre care s\ nu-]i po]i da seama
c\ e scris\ de un scriitor român, pe o tem\ universal\,
oricare. Mi se pare c\ la noi exist\ un feti[ pentru explicitarea
contextului. La film e cel mai u[or s\ faci o astfel de paralel\.
Am tradus de curînd un scenariu de film în limba englez\
[i am crezut c\ nu o s\ ias\ niciodat\, e atît de particularizat
încît î[i pierde for]a. M-ar interesa s\ v\d experimente
de un fel sau altul, dar duse la extrem. Pe orice tem\, numai
s\ nu mai fiu nevoit\ s\ zic „pentru o carte româneasc\,
e bun\”. De ce? Avem cumva o categorie special\ de
dizabilit\]i?

G.D.: Tu scrii literatur\? 

A.M.: Am scris [i m-am oprit cu ceva vreme în urm\, fiindc\
dup\ ce scrii despre lucruri, î]i vine greu s\ scrii lucruri. }i
se creeaz\ ni[te reflexe, ni[te imagini pe care le ai despre
publicul c\ruia te adresezi [i de care scapi destul de
greu. {i momentan nici nu sînt într-un context în care s\
m\ simt relaxat\ [i în largul meu ca s\ pot face asta. În cele
cinci ore pe care le mai am dup\ ce vin de la birou pîn\
m\ culc, n-am cum s\ fac tot, inclusiv s\ scriu. 

Nu ffac ddecît ss\ ttraduc ddintr-oo llimb\ îîn aalta
literatura uunei ssubculturi

A.C.: Ca traduc\toare, te-ai asociat cu doi scriitori înc\
„controversa]i” în România, cu toate c\ în Vest sînt clasici. 

A.M.: Da, Trainspotting a fost tradus dup\ destui ani [i
tot a generat mir\ri [i polemici. Asocierea mea cu ace[ti
scriitori n-a fost neap\rat voit\, s-a nimerit s\ fie a[a, dup\
care mi-am cultivat interesul pentru zona asta. Îmi amintesc
c\ am v\zut filmul Trainspotting la 14 ani, cînd era interzis
s\ intru în sal\, [i bineîn]eles c\ n-am priceput mare lucru,
fiindc\ la Olteni]a nu auzeai c\ se întîmpl\ a[a ceva decît
la televizor. {i, dup\ mult\ vreme, cînd am auzit c\ Editura
Polirom c\uta traduc\tor pentru ea, am vrut s-o traduc.
Apoi s-a creat un precedent, fiind un autor care scria despre
droguri [i în slang. 

A.C.: Te deranjeaz\ cumva asocierea asta sau, dimpotriv\,
î]i place? 

A.M.: Nici una, nici alta. Adic\, atîta vreme cît am ales s\
traduc asta, înseamn\ implicit c\-mi place ce fac. Cu toate
astea, nu fac decît s\ traduc dintr-o limb\ în alta literatura
unei subculturi care la noi nu prea exist\ sau care nu se
manifest\ prea mult în scris. Am mai tradus c\r]i [i din alte
registre, fiecare cu un limbaj specializat. 

G.D.: Dup\ Traisppotting ai tradus [i Porno, tot de Irvine
Welsh, apoi a ap\rut Jeg, de acela[i autor, dar în traducerea
altcuiva. Nu crezi c\ e de preferat ca un autor s\ fie
tradus de acela[i traduc\tor? 

A.M.: Nu, deloc. La c\r]i de felul \sta, unde ai de-a face cu
limbaje care nu sînt înregistrate academic, cu argouri, e
problematic; oameni din cartiere diferite din Bucure[ti
ar putea s\ traduc\ diferit lucrurile astea. Cel mai bine
pentru astfel de c\r]i ar fi s\ se fac\ traduceri open source,
m\car pe fragmente, s\ existe traduceri gen wikipedia,
unde s\ completeze fiecare, dac\ i se pare c\ cineva n-a
tradus bine, pentru c\ dup\ ce a ap\rut Trainspotting s-a
dovedit c\ mul]i au obiec]ii. 

A.C.: Nu ai o rela]ie constant\ cu editurile, ai tradus [i pentru
Polirom, [i pentru Humanitas Fiction, [i pentru Vellant. 

A.M.: Nu vreau s\ am o rela]ie foarte constant\ cu o editur\
anume, pentru c\ din afar\ poate p\rea un soi de clientelism.
E o lume atît de mic\ încît, dac\ ai f\cut ceva - tradus,
redactat, scris - de mai mult de trei ori pentru o editur\
anume, devii pentru mul]i „omul \luia”. Mereu oamenii te
suspecteaz\ c\ ai rela]ii de felul acesta. Nu vreau s\ am o
rela]ie univoc\, una care s\ nu depind\ de context; dac\
proiectul mi se pare ok [i dac\ [i negocierea pragmatic\
e rezonabil\, atunci lucr\m. Pentru c\ e timpul meu, sînt
nervii mei, e numele meu, [i nu vreau s\ ajut un mecanism
care func]ioneaz\ pe principiul c\ trebuie s\ dai tot timpul
mai mult de la tine pentru c\ ai nevoie s\ fii din nou afirmat.
Oricum traduc\torul are o situa]ie trist\, munca lui e
perceput\ mai degrab\ ca o munc\ de func]ionar, de
stenograf\, numele lui nu conteaz\. De ce principiul c\
„tr\im în România”, care se aplic\ dac\ ceri mai mul]i bani
sau mai multe drepturi, e un dublu standard? 

G.D.: Ai vrea s\ tr\ie[ti doar din tradus?

A.M.: Da, ar fi un job constant care mi-ar l\sa timp s\ fac
[i proiecte paralele. Dac\ s-ar pl\ti bine, evident. E o activitate
care te limiteaz\, chiar dac\ e ceva foarte creativ. Dar e
nevoie de tarife bune. La dezbaterea aceea cu traduc\torii,
organizat\ de Cervantes, mi-am dat din nou seama c\ în
alte ]\ri po]i s\ tr\ie[ti din tradus dincolo de politica de
survival.

A.C.: La întîlnirea aia eu m-am sim]it ca atunci cînd merg
în str\in\tate [i v\d, cum ai povestit [i tu, c\ oamenii ies
în strad\ ca s\ spun\ ce nu le convine sau c\ exist\ tot felul
de lucruri la care aici parc\ nu s-a gîndit nimeni - politici
sociale, idei bune, parc\ te întîlne[ti cu o realitate paralel\. 

A.M.: {tii care e senza]ia pe care mi-o dau mie? S\pt\mîna
trecut\ am fost la o dezbatere cu arhitec]i spanioli, olandezi
[i români, fiecare prezentînd cum au f\cut ei [i cum am
putea s\ facem [i noi. {i de fiecare dat\ cînd plec de la
a[a ceva am senza]ia c\ parc\ ne-au luat de mîn\, ca pe
copiii s\raci, [i ne-au dus la cofet\rie ca s\ ne arate ce
pr\jituri nemaipomenite m\nînc\ copiii boga]i, dar apoi
trebuie s\ ne întoarcem tot la eclerurile noastre, de care
o s\ mai avem parte înc\ mult\ vreme. 

G.D.: Dac\ ar fi s\-]i alegi c\r]ile pe care s\ le traduci, ce-ai
alege? 

A.M.: Asta o s\ încerc s\ fac de-acum încolo. Una ar fi cartea
lui Tom Sandqvist, Dada EEast. TThe RRomanians oof CCabaret
Voltaire, [i a[tept r\spunsul. Mi-ar mai pl\cea s\ traduc
[i Zen aand tthe AArt oof MMotorcycle MMaintenance: AAn
Inquiry iinto VValues, a lui Robert Pirsig, e o specie care la
noi nu prea exist\, o combina]ie de road novel cu ceea
ce el nume[te metaphysics of quality.

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir



in
terviu

rile N
L

7

noua literatur`..............................................................................................martie 2009 .............................................................................................num`rul 22

Am sscris Rendez-vous într-oo pperioad\ îîn ccare
începusem ss\ mm\ îîndoiesc dde lliteratur\

Marieva IIonescu: Crede]i c\ via]a [i literatura, în c\r]ile
dumneavoastr\, func]ioneaz\ ca cele dou\ fe]e ale benzii
lui Möbius? În romanul Rendezz-vvous exist\ dou\ referin]e
literare la texte în care grani]a dintre aceste dou\ lumi pare
s\ dispar\: nuvela Portretul ooval, a lui Edgar Poe, [i un poem
de Walt Whitman.

Christine AAngot: Nu, nu cred c\ poate fi f\cut\ compara]ia
asta. Eu cred c\ via]a [i literatura sînt foarte, foarte diferite.
Da, literatura are ca obiect via]a, dar discursul din literatur\
este foarte diferit de cel din via]a de zi cu zi. {i mai mult,
discursul difer\ la fiecare autor în parte. A[ spune c\ istoria
literaturii este o istorie a modurilor de a se raporta la realitate
[i a discursurilor diver[ilor scriitori.

M.I.: Coinciden]ele [i faptul de a le observa sînt semne ale
dragostei? Éric [i Christine joac\ în acela[i timp, în dou\
piese diferite, dar în acela[i teatru, Éric îl joac\ pe Platonov,
care îi seam\n\ foarte bine...

C.A.: Nu semnele în sine sînt importante, ci felul în care le
interpret\m. {i trebuie ca ambele personaje s\ le interpreteze
în acela[i fel, altfel nu este vorba despre dragoste, ci despre
ceea ce crede unul sau cel\lalt c\ ar putea fi dragostea.

M.I.: Exist\, în Rendezz-vvous, ca [i în celelalte c\r]i ale
dumneavoastr\, un dialog foarte interesant, la distan]\,
între personajele masculine, aici mai ales între bancher [i
Éric. Sînt ei reprezentan]i a dou\ lumi diferite?

C.A.: Da, putem spune [i a[a. Bancherul reprezint\ un mediu
în care banii [i cuno[tin]ele, erudi]ia, sînt cele mai importante
lucruri, dar f\r\ nici o miz\ puternic\. Nici atrac]ia
sexual\ nu are vreo miz\, este doar o exercitare a puterii.
Cei ca el tr\iesc [i cunosc via]a într-un mod foarte superficial.
Éric, din contr\, nu este deloc bogat, e actor, dar cunoa[terea
lui este una mai profund\, prin intermediul sentimentelor.

M.I.: Reiese indirect, din Rendezz-vvous, [i interesul dumneavoastr\
pentru în]elegerea raportului dintre teatru [i literatur\.
Care ar fi acesta?

C.A.: Am scris Rendez-vvous într-o perioad\ în care începusem
s\ m\ îndoiesc de literatur\, idealizînd, în acela[i timp,
teatrul. Christine cea din carte îl idealizeaz\ pe Éric, actor
care îl joac\ pe Platonov al lui Cehov. Tot ea î[i pune apoi
problema dac\ de fapt Éric este cel care o intereseaz\ sau
Platonov în sine, deci actorul sau rolul scris, teatrul sau
literatura. {i descoper\ c\ literatura... [i se elibereaz\. Orice
fel de pasiune, admira]ia (pentru prieteni, pentru propriii
no[tri copii, pentru teatru sau orice altceva) este o form\
de sclavie. Christine încearc\ s\ treac\ dincolo de admira]ie,
începe s\ lupte, întîi cu ea îns\[i, face tot ce poate ca s\ se
apropie de Éric, de[i îi e team\, [i reu[e[ete cît de cît, dar
apoi descoper\ c\ mai important este Cehov. Literatura
este singura mea form\ de sclavie. Am trecut printr-o perioad\
asem\n\toare cînd scriam la cartea despre fiica mea, Léonore,

Léonore ttoujours. M\ gîndeam c\ nu voi mai scrie despre
nimic toat\ via]a decît despre ea, c\ voi scrie fiecare cuvînt,
fiecare gest al ei. Totu[i, în finalul c\r]ii, feti]a moare...

M\ ggîndesc mmereu lla ccititori ccînd sscriu, 
la nni[te ccititori ddisponibili, ff\r\ pprejudec\]i,
complici [[i pprieteni

M.I.: Exist\, în Rendezz-vvous, ca [i în Incest, o serie de
fraze-cheie care se repet\ pe tot parcursul c\r]ii, uneori
comentate în detaliu. La sfîr[it, Christine le reia, în gînd,
în cascad\, pe toate. Dezv\lui]i, astfel, unul dintre mecanismele
c\r]ii. Ce alte „secrete” în leg\tur\ cu lucrul cu textul ne
pute]i dezv\lui?

C.A.: Da, îmi place foarte mult fragmentul acela. Nu a[ spune
c\ am ni[te secrete de fabrica]ie, [i nu-mi place s\ repet
acela[i fel de a scrie de la o carte la alta. În a doua parte
din Rendez-vvous folosesc, de exemplu, un limbaj foarte
simplu, dar cizelat îndelung tocmai pentru a da impresia
de simplitate. Mai ales în dialoguri. Nu vreau ca dialogurile
din carte s\ semene nici cu cele de pe scen\, nici cu cele din
filme, nu vreau s\ fie nici poezie, [i nici m\car s\ fie
imita]ii ale celor din realitate. Lucrurile grave, importante,
uneori tragice, de care ne lovim to]i în fiecare zi, care ne
traverseaz\ via]a, fiin]a [i trupul, nou\, bie]ilor muritori,
pot fi exprimate [i a[a, printr-o simplitate a limbajului atent
lucrat\.

M.I.: Trebuie s\ v\ credem cînd compara]i, în final, cartea
cu o cheie f\cut\ doar pentru doi? Implicit, cititorii ar deveni
ni[te intru[i care, cump\rînd cartea [i citind-o, ar face ni[te
dubluri ale acestei chei, cumva ilicite. Pe de alt\ parte,
Éric [i Christine se ofer\ chiar ei publicului, citind împreun\,
într-un teatru, o parte din povestea lor de dragoste scris\
de Christine.

C.A.: Dac\ cititorii se plaseaz\ în planul personajelor, al
personajului Christine, care spune asta despre carte, atunci
da, se pot sim]i exclu[i din poveste. Dac\ vorbim îns\ despre
cartea în sine, publicat\ [i semnat\ de autoare, atunci e
cu totul altceva. Eu m\ gîndesc mereu la cititori cînd
scriu, la ni[te cititori disponibili,  f\r\ prejudec\]i,
complici [i prieteni.

M.I.: A fost greu s\ g\si]i un final, un deznod\mînt? Cum
trebuie s\ în]elegem ultima fraz\ a lui Christine, referitoare
la visul despre Éric: „Dar cînd m\ trezesc, sînt singur\ în pat.
{i [tiu c\ nimic din toate astea nu e adev\rat.”? E vorba,
pîn\ la urm\, despre un rendez-vous sau despre un rendez-
vous ratat?

C.A.: Afirma]ia aceasta vine într-un moment, scurt, de
sl\biciune. Poate s\ se refere, într-adev\r, la vis, dar
poate foarte bine s\ se refere [i la întreaga poveste. Am
]inut s\ închei cartea cu recunoa[terea unui moment de
sl\biciune, nu am vrut s\ scriu un final fericit, spectaculos,
e normal s\ fim slabi, e adev\rat, ca tot ce este povestit în
carte. Am încercat, pe tot parcursul c\r]ii, s\-i spun cititorului:
totul este adev\rat, [i deci a[tept cumva, la sfîr[it, s\-mi
spun\ [i el: da, totul e adev\rat.

M.I.: Ave]i un program strict pentru scris? Scrie]i [i cînd
c\l\tori]i? V\ lua]i noti]e, ]ine]i un jurnal?

C.A.: Nu, cînd c\l\toresc nu scriu. Nici nu ]in un jurnal. În
cazul meu, spre deosebire de al]i scriitori, care încep repede
o carte, scriu ce scriu [i apoi se poticnesc, ne[tiind cum s\
continue, mai important\ este perioada de c\ut\ri [i de
încerc\ri dinainte s\ încep o carte. E o perioad\ foarte grea,
în care m\ a[ez în fiecare zi la mas\, mai ales diminea]a, [i
scriu, mult; dar p\strez apoi pu]in. E o perioad\ în care
v\d mai ales obstacolele care m-ar putea împiedica s\ încep
cartea. E teribil, pentru c\ trebuie s\ [tiu exact dac\ le pot
dep\[i sau nu, [i dac\ are rost s\ încep ceva. Înainte s\ încep
o carte, sem\n cu un copil care pune la cale o n\zbîtie. Odat\
ce are clar planul, se poate pune pe treab\. {i asta e
foarte amuzant. {i implic\ neap\rat complicitatea cititorilor.
Trebuie s\ se lase atra[i în capcan\, dar în sens pozitiv.
A[a ne putem amuza împreun\. Deci dup\ ce reu[esc s\
pun la cale n\zbîtia [i s\ iau cuvîntul, îmi spun „asta e, ce
simplu”, [i [tiu c\ totul va merge de la sine [i c\ voi termina
cu bine cartea.

M.I.: Care sînt modelele dumneavoastr\ literare, scriitorii
care v-au influen]at?

C.A.: Nu pot s\ spun c\ am ni[te modele literare. Pentru
c\ nu are rost s\ imi]i, s\ scrii cum au mai scris [i al]ii. Încerc
mereu s\ g\sesc [i s\ scriu lucruri care nu au mai fost spuse.
Deci a[ numi mai degrab\ cî]iva scriitori pe care îi admir,
[i ace[tia sînt, în principiu, cei pe care îi admir\ toat\ lumea:
Céline, Proust, Fitzgerald, îmi place mult romanul
Prin]esa dde CClève, dar [i romanul recent al unui bun prieten,
Mathieu Lindon, En eenfance. 

Marieva Ionescu

CChhrriissttiinnee AAnnggoott este n\scut\ pe 7 februarie 1959 în Fran]a, la Châteauroux, purtînd
numele mamei [i al bunicului ei (care a locuit în România), Schwartz. Abia mai tîrziu,
la 14 ani, ia numele tat\lui plecat înainte ca ea s\ se nasc\, Angot. Studiaz\ limba
englez\ [i dreptul, dar, la 23 de ani, abandoneaz\ facultatea [i începe s\ scrie, încurajat\
de so]ul ei. Public\ primul roman, VVuu dduu cciieell, în ianuarie 1990, la Editura Gallimard,
în colec]ia „L’arpenteur”, dup\ [ase ani în care manuscrisele trimise la diverse edituri
îi sînt refuzate. Devine cu adev\rat cunoscut\, mai ales ca personaj mediatic, abia în
1999, în urma public\rii romanului LL’’iinncceessttee, la Editions Stock. În 2006 cî[tig\,
pentru romanul RReennddeezz-vvoouuss, publicat la Editura Flammarion, importanta distinc]ie
literar\ Prix de flore. Cel mai recent roman al ei, LLee mmaarrcchhéé ddeess aammaannttss, ap\rut în
2008 la Editions du Seuil, inflameaz\ din nou lumea mediatic\ [i cultural\ francez\:
autoarea î[i poveste[te rela]ia cu cînt\re]ul metis de muzic\ rap Doc Gynéco. Alte
titluri: LLééoonnoorree,, ttoouujjoouurrss, IInntteerrvviieeww, SSuujjeett AAnnggoott, PPoouurrqquuooii llee BBrrééssiill, LLeess ddééssaaxxééss,
UUnnee ppaarrttiiee dduu ccooeeuurr. Christine Angot este [i autoare de piese de teatru jucate cu succes
de-a lungul anilor pe scenele din Fran]a: LL’’uussaaggee ddee llaa vviiee, NNoouuvveellllee vvaagguuee, NNoorrmmaalleemmeenntt
(dup\ textul c\reia realizeaz\ [i un spectacol de lectur\-coregrafie împreun\ cu coregrafa
Mathilde Monnier), LLaa ppeeuurr dduu lleennddeemmaaiinn, LLaa ppllaaccee dduu ssiinnggee (pus\ în scen\ tot împreun\
cu Mathilde Monnier). În limba român\ au fost pîn\ acum traduse la Editura Leda,
grupul editorial Corint, LL’’iinncceessttee (IInncceesstt) - 2008 [i RReennddeezz-vvoouuss - 2009, acesta din urm\
lansat pe 10 martie, în prezen]a autoarei, la libr\ria C\rture[ti din Bucure[ti. 

CChhrriissttiinnee AAnnggoott,, 
autoarea romanelor IInncceesstt [i RReennddeezz-vvoouuss:: 

„Înainte ss\ îîncep oo ccarte, 
sem\n ccu uun ccopil ccare ppune lla ccale oo nn\zb`tie”

CChhrriissttiinnee AAnnggoott

CChhrriissttiinnee AAnnggoott
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Nu [tiam mare lucru despre Christine Angot cînd am
primit propunerea lui Alexandru Matei s\ traduc L’inceste
(Incest). Nu [tiam c\ este un „personaj” în lumea literar\
[i, mai mult, în societatea francez\, tipul de scriitor pe
care, cum am g\sit într-un comentariu de pe un forum,
fie îl urmezi întru totul, fie îl antipatizezi iremediabil. Nu
am refuzat, de[i titlul anun]a, clar, o tem\ de obicei
tabu, riscant de abordat în literatur\, chiar [i într-o literatur\
precum cea francez\, care a avut mai mult timp s\-[i
decanteze [i s\-[i clarifice teritoriile sensibile. Dar, cum
spune Alexandru Matei în prefa]\, „Dac\ Incest-ul ajunge
s\ vorbeasc\ despre un incest, la un moment dat, asta nu
înseamn\ c\ romanul este o serie Big Brother, în care
cititorul voaierist a[teapt\ s\ prind\ momentul nudit\]ii
pentru a-l echivala cu cel al adev\rului.” Vine vorba, în
acest roman, despre rela]ia incestuoas\ tat\-fiic\, petrecut\
în adolescen]\ [i marcant\ pentru viitoarea existen]\, mai
ales psihic\, a personajului numit Christine. Îns\ momentul
acesta biografic este topit, în economia textului, într-o
alt\ poveste: cea a rela]iei homosexuale a Christinei, pe
o durat\ de trei luni, cu prietena ei, Marie-Christine. „Cartea
este un instrument radical de în]elegere”, spune autoarea
într-un interviu; a[a c\ am interpretat monologul extins
din care este alc\tuit romanul  Incest ca pe un fel de opera]ie
pe viu, radical\, suficient\ sie[i [i mai ales f\cînd parte
dintr-un proiect mai amplu, dintr-o lung\ serie de opera]ii
constituite în tot atîtea c\r]i. Ca [i în Rendez-vvous, pe care
l-am tradus imediat dup\ aceea, mi-au pl\cut t\ietura
precis\ a frazei (chiar [i cele mai scurte [i mai simple fraze
se ob]in uneori printr-o complicat\ lucr\tur\, mai ales
la nivelul ansamblului c\r]ii), jocurile de cuvinte, trimiterile
literare, muzicale, culturale, dar [i un fel de rînjet [treng\resc
ironic [i auto-ironic, adresat uneori altor personaje, alteori,
indirect, sie[i sau chiar cititorilor. În Rendez-vvous, pe lîng\
încercarea de analiz\ a unei noi pove[ti de dragoste, cu
un actor pe nume Éric, am g\sit [i un interesant truc
autoreferen]ial: la propunerea lui Éric, Christine scrie,
pentru o lectur\ public\ pe care urmeaz\ s\ o fac\ împreun\,
un text în direct despre povestea lor. Lectura are loc,
dar Christine continu\ manuscrisul; rezultatul - chiar cartea
pe care o ]inem în mîn\. Motor de construc]ie textual\,
dar [i bun prilej pentru o discu]ie implicit\ despre raportul
între teatru [i literatur\, între doza de adev\r, de autenticitate,
de implicare pe care o presupune fiecare dintre cele dou\
domenii [i despre efectele pe care le au toate acestea
asupra celor care li se dedic\.

Zîmbetul complice despre care vorbeam mai devreme
l-am v\zut mai bine live, la începutul acestei luni, la lansarea
traducerii în român\ a c\r]ii Rendez-vvous, în prezen]a
autoarei, lansare înso]it\ [i de lecturi bilingve organizate
de Institutul francez din Bucure[ti [i din Timi[oara, [i de
dezbateri, cu invita]i din lumea literar\ [i cu public, la
libr\ria C\rture[ti din Bucure[ti [i la sediul Uniunii Scriitorilor
din Timi[oara. La lansarea [i la dezbaterea de la libr\ria
C\rture[ti au participat Livia Szász (directorul editorial al
Editurii Leda), Alexandru Matei (moderator) [i invita]ii
Mihaela Spineanu (redactor-[ef adjunct la revista Elle),
scriitoarele Simona Popescu [i Cecilia {tef\nescu [i criticul
Ion Bogdan Lefter. Dezbaterea a p\rut, din sal\, un fel
de meci, curios, cu o singur\ echip\. La discu]iile de dup\,
autoarea a remarcat gustul pentru lectur\ al oamenilor
pe care i-a cunoscut [i disponibilitatea de a discuta, chiar
[i de a polemiza, de la egal la egal, despre literatur\, despre
teme comode sau mai pu]in comode, disponibilitate
din ce în ce mai rar\ într-un mediu literar francez în
care, cum observ\ tot ea, diferen]a dintre public [i
privat a devenit o fic]iune, persoana autorului, bîrfele [i
intruziunea nejustificat\ în intimitatea lui contînd deja
mai mult decît proiectul lui literar [i subtilit\]ile, elegan]a
raport\rii la cel\lalt. Un fel de centru-magnet, previzibil,
al dezbaterii a fost discu]ia despre autofic]iune: Christine
Angot refuz\ eticheta aceasta, via]a [i literatura ei se afl\,
cum declar\, de o parte [i de cealalt\ a unui zid. Personajul
Christine [i celelalte personaje care poart\ numele unor
persoane din realitate nu sînt ni[te reflect\ri în oglind\,
ni[te instrumente, ci reprezent\ri. Cînd citim o carte, spune
ea, nu trebuie s\ privim doar instrumentele, personajele,
ci problemele pe care le pun ele, problemele mediilor din
care provin. În aceea[i tonalitate juc\u[\, autoarea reia
imaginea scriitorului-copil preg\tind mereu cîte un mauvais
coup, cîte o n\zb`tie, pentru reu[ita c\reia se bazeaz\
pe propria precizie, pe cît mai mult\ sinceritate (cît\ se
poate atunci cînd pui la cale o n\zbîtie) [i pe complicitatea
[i prietenia, total\, a cititorilor.

În discu]ia pe care am avut-o cu ea, la o cafea, în prima
sear\ a vizitei în România, Christine Angot s-a ar\tat foarte
interesat\ de perspectiva pe care o au tinerii din România
asupra comunismului, asupra experien]elor tr\ite în acea
perioad\ de p\rin]ii lor, asupra schimb\rilor prezente [i
viitoare pe care le implic\ intrarea României în Uniunea
European\ etc. A mai observat, pl\cut impresionat\, dup\
o scurt\ plimbare în centru înainte de întîlnirea noastr\,
prezen]a, într-o biseric\ în care intrase, a multor
oameni, în special tineri, peisaj din ce în ce mai rar în Paris,
cum a ad\ugat. Nu au lipsit nici întreb\rile despre experien]a
traducerii celor dou\ c\r]i, despre dificult\]ile pe care
le-am avut [i despre lucrurile care mi-au pl\cut mai
mult. La fel de interesant [i schimbul de p\reri despre
raportul dintre cultura francez\ [i cea englez\ (american\)
în Fran]a [i despre influen]a celor dou\ culturi în România.
Contrar a[tept\rilor, am stat de vorb\ cu o scriitoare deloc
dificil\, o persoan\ disponibil\ [i cu mult umor!

Am r\mas, dup\ cele cîteva zile de discu]ii cu Christine
Angot sau despre ea, cu imaginea unei autoare despre
care, dup\ peste 12 romane [i cam tot atîtea piese de
teatru publicate (respectiv jucate), se poate spune c\
are un proiect ]esut mai în profunzime decît ar putea p\rea
la prima vedere. Combina]ie de sl\biciune, de nesiguran]\
[i de vulnerabilitate asumate [i de for]\ (a prezen]ei, a
discursului), c\r]ile [i persoana scriitoarei Christine Angot
au fost, în timpul vizitei ei în România, [i vor continua s\
fie, cu siguran]\, pretexte pentru interesante discu]ii [i
polemici literare [i nu numai.

CONSILIUL JJUDE}EAN SSUCEAVA
CENTRUL JJUDE}EAN PPENTRU CCONSERVAREA {{I

PROMOVAREA CCULTURII TTRADI}IONALE SSUCEAVA

FESTIVALUL LLITERAR 
„EUSEBIU CCAMILAR - MMAGDA IISANOS”

Edi]ia aa XXIV-aa, 22009

Consiliul Jude]ean Suceava, Centrul Jude]ean
pentru Conservarea [i Promovarea Culturii
Tradi]ionale Suceava, în colaborare cu Societatea
Scriitorilor Bucovineni, Crai Nou Suceava, Prim\ria
comunei Ude[ti, Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera” [i
Complexul Muzeal Bucovina, organizeaz\ edi]ia a
XIV-a a Festivalului lliterar  „„Eusebiu CCamilar –– MMagda
Isanos”, în perioada 1 –– 33 mmai 22009, la Suceava [i
Ude[ti.

Concursul î[i propune s\ descopere, s\ sprijine [i
s\ promoveze noi [i autentice talente în r`ndul
creatorilor din literatura de ast\zi [i se va desf\[ura
pe trei sec]iuni: poezie, proz\ scurt\ [i reportaj
literar.

R EE GG UU LL AA MM EE NN TT

S`nt acceptate în concurs lucr\ri nepublicate [[i
nepremiate la alte concursuri literare.

La concurs pot participa autori de orice v`rst\,
care nu s`nt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au
debutat editorial [i nu au ob]inut Marele Premiu la
edi]iile precedente ale concursului.

Lucr\rile, dactilografiate în cinci ((5) eexemplare,
vor fi trimise pe adresa: 

Centrul JJude]ean ppentru CConservarea [[i
Promovarea CCulturii TTradi]ionale SSuceava, 

Str. UUniversit\]ii nnr. 448, 
Suceava, 7720228

Lucr\rile se trimit p`n\ la data de 25 mmartie 22009.
Ele vor purta în loc de semn\tur\ un motto ales de
autor. În coletul po[tal va fi introdus un plic închis
(av`nd acela[i motto), care va con]ine numele [i
prenumele autorului, locul [i data na[terii, studii,
activitate literar\, adresa complet\, num\rul de
telefon [i eventual adresa electronic\.

La sec]iunea poezie, fiecare participant are
dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci
(5) [[i mmaximum zzece ((10) ppoezii. La sec]iunea proz\
scurt\, fiecare participant are dreptul de a se înscrie
în concurs cu minimum oo ((1) pproz\ sscurt\ [[i
maximum ttrei ((3). La sec]iunea reportaj lliterar,
fiecare participant are dreptul de a se înscrie în
concurs cu un ((1) rreportaj dde mmaximum ccinci ((5)
pagini.

Un concurent poate participa la toate sec]iunile.

Lucr\rile nu se returneaz\, ele urm`nd a intra în
patrimoniul concursului „Eusebiu Camilar – Magda
Isanos”, iar laurea]ii vor fi publica]i în „Caiete
ude[tene” , volum editat de Centrul Culturii
Tradi]ionale Suceava.

Laurea]ii vor fi anun]a]i p`n\ la data de 27 aprilie
2009, pentru a fi prezen]i la festivitatea de premiere,
precum [i la manifest\rile prilejuite de finalizarea
Concursului, care vor avea loc la Suceava [i Ude[ti
între 1 [i 3 mai  2009. Manifest\rile vor consta în
lans\ri de carte, [ez\tori literare, recitaluri de poezie,
vizite la muzee [i monumente de art\ din jude],
realizate cu participarea membrilor juriului [i a altor
personalit\]i literare. Organizatorii asigur\ cazarea [i
cheltuielile de transport (bilete de tren-clasa a
doua). În eventualitatea în care laurea]ii doresc s\ fie
înso]i]i [i de alte persoane, acestea trebuie s\-[i
suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii
trebuie anun]a]i p`n\ cel t`rziu la data de 28 aprilie
2009, pentru a face rezerv\rile necesare.

Juriul concursului va fi alc\tuit din critici literari,
poe]i, prozatori, redactori [efi de reviste literare,
membri ai Uniunii Scriitorilor din România. 

Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior
ordinea rezultat\ în urma juriz\rii. 

Pentru cele mai valoroase lucr\ri prezentate în
concurs, juriul va acorda urm\toarele premii:

POEZIE:

Marele premiu „MAGDA ISANOS” , Premiul I,
Premiul II, Premiul III

Premiul „CONSTANTIN {TEFURIUC”

PROZ| SSCURT|:  

Marele premiu „EUSEBIU CAMILAR”, Premiul I,
Premiul II, Premiul III

REPORTAJ LLITERAR: 

Marele premiu „MIRCEA MOTRICI”, Premiul I,
Premiul II, Premiul III

Vor fi acordate, în func]ie de posibilit\]i, [i premii
ale unor reviste literare. 

Rela]ii suplimentare: tel: 0745-7773290
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de Marieva Ionescu, Editura Leda,
2008, 216 pag.
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Editura Leda, 2009, 352 pag.
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din Biafra, cu drag

cristina 
chevere[an

Chimamanda Ngozi
Adichie, JJuumm\\ttaattee ddee
ssooaarree ggaallbbeenn,,
traducere din englez\
de Justina Bandol,
Editura RAO, 2006,
colec]ia „RAO
contemporan“, 
508 pag.

P entru cei fascina]i de evolu]ia modern\ [i contemporan\
a teritoriilor percepute drept „exotice” - îndep\rtate,
misterioase, diferite -, traducerea c\r]ii Jum\tate dde
soare galben poate reprezenta un eveniment. În 2007,

aceasta i-a adus foarte tinerei autoare premiul Orange pentru
fic]iune, recompens\ britanic\ pentru cel mai bun roman scris în
limba englez\ de o femeie. Dup\ debutul promi]\tor cu Purple
Hibiscus, Chimamanda Ngozi Adichie intra „cu acte în regul\”
în rîndul scriitorilor nigerieni aprecia]i interna]ional pentru efortul
de a face cunoscute episoade controversate ale istoriei. Venind
în urma unui personaj-simbol precum Chinua Achebe sau a
nobeliatului din 1986, Wole Soyinka, Adichie î[i face o datorie de
onoare din a se apleca la rîndul s\u asupra conflagra]iei ce i-a
marcat ]ara natal\ la finele anilor ’60.

Dac\ mai sus men]iona]ii au experien]a direct\ a r\zboiului
civil (Achebe sus]inînd activ independen]a regiunii Biafra, iar
Soyinka fiind ]inut prizonier aproape doi ani sub acuza]ia de
colaborare cu rebelii), Adichie nu posed\ asemenea atuuri. N\scut\
la aproape un deceniu dup\ încheierea nefericitei încerc\ri de
eliberare a popula]iei igbo  din Nigeria de Est, ea reconstituie
trecutul însîngerat din amintirile celor din jur [i istorisirile propriei
familii. „Mi-am dorit, a trebuit s\ scriu despre aceast\ perioad\
pentru c\ am crescut în umbra Biafrei, pentru c\ am vrut s\ îmi
apropriez o istorie care m\ define[te, pentru c\ mi-am pierdut
ambii bunici în r\zboi, pentru c\ multe dintre problemele care
au dus la r\zboi sînt înc\ actuale, pentru c\ istoria noastr\ m\
întristeaz\ [i mo[tenirea brutal\ a colonialismului m\ înfurie,
pentru c\ nu vreau s\ uit niciodat\”i.

Iat\, deci, puternica înc\rc\tur\ a romanului, un amestec
de manifest ideologic [i poveste de dragoste pe trei voci. Structurat\
în patru mari p\r]i, cartea alterneaz\ scene din existen]a protagoni[tilor
în Nigeria primei [i celei de-a doua p\r]i a anilor ’60. Diferen]a
o face izbucnirea conflictelor armate. Urmeaz\ haosul: mizerie,
umilin]\, cruzime, resemnare, foamete, neputin]\, fric\, brutalitate,
m\cel, disperare. Pentru a-[i epuiza subiectul, Adichie nu se d\
în l\turi de la scene tari, de extrem\ violen]\ la scar\ larg\. Ea
r\mîne preocupat\ îns\ cu prec\dere de efectul devastator al
r\zboiului asupra destinelor individuale, de felul în care vie]ile
celor direct sau indirect implica]i î[i schimb\ cursul.

În centrul romanului st\ un set de personaje aparte: Ugwu,
prim [i candid narator, vine dintr-o familie s\rac\ de la ]ar\ s\
munceasc\ în gospod\ria profesorului Odenigbo, progresist
entuziasmat de ideea unei revolu]ii în interesul popula]iei
igbo. Olanna, frumoasa [i erudita partener\ de via]\ a intelectualului,

pare întruchiparea spiritualit\]ii [i a loialit\]ii, f\cînd pereche
remarcabil\, de[i bizar\, cu sora ei geam\n\. Organizat\ [i
plin\ de ini]ativ\, Kainene î[i p\streaz\ mentalitatea de supravie]uitor
pîn\ la strania dispari]ie în spatele liniilor inamice. Al\turi îi st\
Richard, englez ajuns în Nigeria din dragoste pentru arta indigen\
[i r\mas lîng\ femeia iubit\. To]i traverseaz\ o perioad\ zbuciumat\,
oferindu-i scriitoarei ocazia de a surpinde complexitatea tr\irilor
în vremuri de criz\.

Interesul autoarei pentru detabuizarea istoriei este dublat
de cel pentru explorarea rela]iilor interumane, fie ele de clas\,
ras\, gen sau pur emo]ionale. Conjugarea celor dou\ nu e
întotdeauna perfect\, existînd pe alocuri note false sau pasaje
care treneaz\, secven]e de discurs mult prea explicite sau
fa]ete prea schematice ale personajelor. Lunga list\ bibliografic\
[i imaginile cu adolescen]i subnutri]i ce încheie romanul
impresioneaz\, de[i senza]ia de cli[eu persist\ în unele sec]iuni
narative. Pe de alt\ parte, proiectul fiind foarte ambi]ios, sc\p\rile
sînt compensate prin intensitatea mesajului [i a investiga]iei
de ordin psihologic. Adichie urm\re[te cu asiduitate detalii ale
intimit\]ii invadate de anormalitate, î[i face cititorul martor la
situa]ii-limit\ [i la devieri comportamentale inimaginabile în
condi]ii normale.

Sensibilitatea unei viziuni alternative asupra tragediilor istoriei
transform\ documentarul arid într-o poveste care angajeaz\
direct atît fantezia, cît [i con[tiin]a. Realitatea e filtrat\ prin emo]ie
iar amestecul de fapt [i de fic]iune traduce evenimente altfel greu
de pus în cuvinte. Pretextul romantic [i complica]iile aferente nu
]in de o superficialitate a abord\rii, ci de încercarea de a umaniza
un tablou mult prea sumbru. Finalul nu coincide cu rezolvarea
miraculoas\ a tuturor problemelor unei popula]ii decimate de
soart\. Nici m\car cu una la scar\ mic\, privitoare la protagoni[ti.
Debusola]i de r\zboi, ace[tia sînt l\sa]i s\-[i revin\ încet, pe cît
posibil. Cititorului nu-i r\mîne decît s\ a[tepte, s\-[i imagineze,
s\ dea mai departe...

___________
i Chimamanda Ngozi Adichie. TTrruutthh aanndd LLiieess în TThhee GGuuaarrddiiaann, 16.09.2006,

http://www.guardian.co.uk/books/ 2006/sep/16/fiction.society

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 31 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]\.

M ai am 5 minute pîn\ trebuie s\ predau textul
la revist\. Sînt un pic disperat\, recunosc.
{i mai ales mi-e ru[ine. Dac\ nu trimit în 5
minute, textul nu mai apare. Ce se întîmpl\

dac\ nu mai apare? P\i se întîmpl\ c\ 1: ratez [ansa de a
spune ceva cititorilor revistei, [i 2: o s\-mi fie ru[ine de
onorata redac]ie, iar în cel mai r\u caz voi pierde [ansa s\
mai scriu vreodat\ în revist\. Dac\ pierd [ansa asta, înseamn\
c\ n-o s\ mai fiu niciodat\ stresat\, mereu în ultimele 5
minute, de ce a[ putea scrie... S\ presupunem îns\ c\ a[
avea ceva de spus. Ceva atît de important pentru mine [i
atît de urgent, încît nu pot s\ fac acum nici mult dorita
pauz\ de ]igar\, nici s\ r\spund la telefon (tocmai m\ sun\
tata), nu pot nici s\ merg la toalet\ ca s\ nu ratez [ansa
de a spune acest lucru atît de important. Acest lucru e unul
singur, nu pot s\ am mai multe lucruri urgente de zis în
acelea[i 5 minute. R\mase 3. Sînt în panic\. Îmi vine s\ scriu
„te iubesc”. Mereu m\ gîndesc c\ moartea o s\ m\ ia pe
nepreg\tite [i a[ vrea mult ca \sta s\ fie ultimul lucru pe
care-o s\-l zic - n-am nici un dubiu c\ cine trebuie va fi lîng\
mine, [i de fapt nici nu conteaz\ atîta timp cît spui asta [i
nu altceva. Ok, am scris „te iubesc”. Mai am de umplut o
jum\tate de pagin\, [i asta în dou\ minute. Dar eu nu
mai vreau o jum\tate de pagin\. Am zis lucrul cel mai urgent
pentru mine acum. Pe bune. Acum l\sa]i-m\ s\ dau send
[i s\ fumez, s\ fac pipi [i s\-l sun pe tata. Cam asta cred
eu despre scriitorul-angajat [i despre scriitorul-în-turnul-

de-filde[. C\ op]iunea de a fi angajat trebuie s\ vin\ din
urgen]\, [i s\ nu te oblige la înc\ o jum\tate de pagin\ în
plus (sau la o or\ de emisie sau la înc\ 5 articole de care
nu mai ai chef) numai ca s\-]i p\strezi imaginea de „scriitor
angajat”. C\ op]iunea de a sta în turnul de filde[ nu trebuie
s\-]i fac\ neauzit ultimul „te iubesc” (sorry, m\ gr\besc, n-am
g\sit ceva mai pasabil/original/pu]in fumat. {i oricum
pentru mine s\ fiu iubit\ e mereu o urgen]\). Cu alte cuvinte,
op]iunea de imagine a unui scriitor sau temperamentul lui
nu înseamn\ nimic pentru mine, ce conteaz\ pentru
mine e ca citind ceea ce scrie (mai bun sau mai r\u) s\-mi
dea senza]ia urgen]ei, s\-mi spun\ c\ tocmai citesc ultimele
5 minute din etapa vie]ii acelui scriitor. C\ sînt ultimul cititor
c\ruia îi spune, pentru totdeauna, „te iubesc”:) Dac\ m\
mi[c\ treaba asta, poate s\ scrie absolut orice, poate s\ fie
chiar [i angajat politic, mai ales de o orientare diferit\ de
a mea - de[i nu prea am. Pentru mine important acum e
s\ fiu iubit\. V\ rog, iubi]i-m\ c\ trimit [i articolul [i r\spunsul
la tema acestui num\r, amîndou\ în acela[i timp, în acela[i
spa]iu [i cu trei secunde înainte s\ se dea închiderea. V\
iubeeeeeeeesc!

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, la Teatrul foarte Mic s-a pus în scen\ piesa SSaaddoo-
MMaassoo BBlluueess BBaarr,, în regia Gianinei C\rbunariu.

nesigurantze
ultimele 5 minute

maria 

manolescu
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C
u toate c\ opinia public\ se fere[te s\ o afirme
f\]i[, c\minele studen]e[ti din România seam\n\
mai degrab\ cu ni[te ghetouri populate de
toate felurile de low-lifers, iar dac\ presa [i-ar face

de lucru pe-acolo mai des [i mai departe de obi[nuitele
renov\ri înc\ nefinalizate la începerea anului universitar,
senza]ionalismele [i dezbaterile în direct s-ar ]ine lan]. Volumul
de istorie oral\ Jurnal dde cc\min, coordonat de Zoltan Rostás
[i Sorin Stoica, este un fel de dezbatere în direct, e drept c\
lung\ [i uneori repetitiv\ (ca toate dezbaterile), dar [i un
fel de roman (foarte) polifonic, cu un singur personaj central
[i cu foarte multe perspective. Compara]ia cu romanul nu se
justific\ doar prin faptul c\ în majoritatea colaboratorilor se
treze[te, cu prilejul acestor însemn\ri, o con[tiin]\ artistic\
- adesea ingenu\, dar [i expresiv\ -, ci pentru c\, prin repeti]ia
a dou\zeci [i patru de perspective cu doar cîteva detalii
schimbate, personajul principal, C\minul, reiese aproape
personificat, ca în Rose RRed de Stephen King, de exemplu -
rezonan]a horror se reg\se[te, surprinz\tor, mai mult în
exclama]iile comentatorilor volumului decît în însemn\rile
care îl compun. În ce s-a scris despre Jurnal dde cc\min - pe
bloguri, în reviste [i în ziare - verdictele gravisime se întrec cu
exclama]iile surprinse: „mic tratat de risipire”, „peisaj dur al
vie]ii studen]e[ti”, „Jurnal al Nefericirii”, „Cu Jurnal dde cc\min
mitul vie]ii de student - via]a de petreceri f\r\ griji - a fost îngropat oficial. A fi student
c\minist în România de azi înseamn\ a coborî de bun\voie cîteva trepte ale demnit\]ii,
cu condi]ia s\ poti s\ ui]i”; „Jurnal dde cc\min este o carte pu]in zis tulbur\toare. În fapt,
contactul cu acest proces de lent\, dar sigur\ [i sadic\ (ba uneori [i jovial\!) animalizare
este o durere neputincioas\, o umilire sinistr\. La sf`r[itul lecturii exasperante, te sim]i
murd\rit, împro[cat de o for]\ irepresibil\, aproape violat, ca s\ nu mai spun de resemnarea
atroce care-]i cre[te progresiv în minte, cum c\ nu mai e nimic de f\cut, în c\mine, ca de
altfel în toat\ România. (Dar oare chiar a[a s\ fie?)”. 

M\ mir [i eu, la rîndul meu, de mirarea comentatorilor. Oare ei nu tr\iesc în România,
n-au trecut nici m\car o dat\ pe lîng\ c\mine studen]e[ti sau pe lîng\ alte embleme ale

s\r\ciei, ale nep\s\rii [i ale confuziei morale, magherni]e umbrite de vile, spitale
p\r\ginite, blocuri confort 3? Din surpriza lor ai putea s\ crezi c\ nici m\car

nu au dat vreodat\ cu ma[ina într-o groap\. Într-o recenzie f\cut\ Jurnalului
de cc\min în Bucure[tiul ccultural, în februarie, Tania Radu rela]ioneaz\

foarte bine aceast\ mirare cu c\r]ile genera]iei care a f\cut vîlv\ cu trei-
patru ani în urm\: „(...) exista riscul s\ credem c\ tinerii prozatori [i

poe]i dou\mii[ti ar fi o varietate degenerat\, pentru care mizeria,
promiscuitatea, alcoolul, drogul [i incomunicarea agresiv\ sînt

obsesii personale. E mult mai r\u: sînt desc\rc\rile literaturizante
ale toxinelor de fiecare zi. E ca [i cum am fi avut de judecat o
expozi]ie cu peisaje de pe Saturn, înainte s\ fi v\zut planeta,
ori am fi primit literatura realit\]ii înainte s\ fi luat act de
realitatea literaturii.” E adev\rat c\ exist\ cîteva relat\ri literare
despre via]a în c\min [i le g\sim în romanele pe bbune // ppe
invers [i în recentul O ppas\re ppe ssîrm\, dar în acestea, mai ales
la Ioana Nicolaie, literatura o ia înaintea vie]ii, iar realismul se
vede mediat de o perspectiv\ scriitoriceasc\. Din romanul lui
Schiop reiese ceva mai clar aerul comunitar al c\minului,
identificarea de grup cu via]a pe care personajele o iubesc [i
o ur\sc deopotriv\, chiar dac\ [i aici c\minul e doar un

decor - da, poate exotic sau [ocant, important în economia
pove[tii, dar în fapt un fundal care nu face decît s\ faciliteze

punerea în scen\, f\r\ s\-[i joace rolul de drept, acela de personaj
de prim\ m\rime, de catalizator. Îns\, a[a cum vom vedea

peste cîteva pagini, autorii români nu manifest\ un mare interes
pentru reproducerea [i comentarea politic\ a realit\]ii.

Pentru a atenua surpriza cititorilor sau pentru a-i oferi un contrafort
teoretic, ar fi fost binevenit\ o prefa]\ ceva mai ampl\ a coordonatorului,

o analiz\ sociologic\ articulat\, cu referin]e [i cu comentarii mai insightful,
fiindc\ prefa]a actual\ nu face decît s\ enun]e locuri comune pe care le g\sim

imediat ce începem lectura textelor: economia subteran\, moralitatea sexual\
lax\, cultura particular\ a c\minului (neexplicitat\) [i citate foarte ample. În]eleg, pe

de-o parte, generozitatea demersului de a pune la dispozi]ia publicului specializat sau nu relat\ri „la firul
ierbii” despre via]a în c\min, un subiect insuficient acoperit de literatura de profil (dar [i de cea fic]ional\),

cu ajutorul c\rora cercet\torii viitori s\ demareze cercet\ri aprofundate. Îns\ cînd în cultura noastr\ apari]ia
unui volum de sociologie e un adev\rat eveniment, generozitatea aceasta [i acribia adun\rii de m\rturii ar fi

meritat s\ fie secondat\ [i de cîteva comentarii ceva mai aprofundate. În lipsa lor, nu putem decît s\ glos\m,
fiecare, cu instrumentele de care dispunem. Se pot invoca o mul]ime de factori umani, economici [i sociologici

în explicarea precarit\]ii condi]iilor de via]\ din c\min [i a entropiei speciale a acestui loc. Probabil ar avea
ceva de spus [i sociologia grupurilor umane sau a „lumilor sociale”, cum indica Dumitru Sandu la lansarea volumului,

prin componen]a [i interac]iunea grupurilor care tr\iesc în ele, prin vulnerabilitatea economic\, prin vîrst\ [i,
probabil, prin mediul macro-social. Eu a[ prefera s\ m\ refer doar la acesta din urm\, fiindc\, la fel ca toate

iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll     

Zoltan Rostás, Sorin Stoica, JJuurrnnaall
ddee cc\\mmiinn, Editura Curtea Veche,
2008, colec]ia „Actual”, 512 pag.

A
[tept prim\vara, sînt cumva între proiecte, mai cred c\ o s\-mi g\sesc
suficiente colabor\ri [i nu va fi nevoie s\-mi caut un job cu ore fixe [i c\ o
s\-mi termin cartea început\. Nu de alta, dar cînd se va face suficient de
cald, voi vrea s\ ies în parc la alergat [i iar mi se va face dor de alt text,

scris cu cîtva timp înainte [i l\sat a[a, la p\strare, într-un fi[ier.
Stau într-o cafenea cu geamuri mari, soarele îmi intr\ în ochi [i cred c\ sînt fericit\.

M\ uit pe trotuar la oamenii care trec, merg cî]iva pa[i cu fiecare dintre ei, apoi îi pierd. 
Fac conversa]ie, re]in cu real\ pl\cere remarca celui din fa]a mea: „Nu te-ai schimbat

deloc!”. Vorbim despre c\r]i, filme [i ora[e. Ne place amîndurora Lisabona. {i
lumina se face [i mai t\ioas\. Ochii îmi l\crimeaz\, dar sînt ni[te lacrimi bune, prietenoase.
Str\zile decrepite cresc din senin, n\v\lesc din dreptul covrig\riei de vizavi. O c\ma[\
pus\ la uscat acolo se întinde pîn\ ajunge aici [i îi simt fîlfîirea moale pe fa]\. 

La Madrid am fost de curînd, e proasp\t ca o pr\jitur\ scoas\ din cuptor pe care
n-ai voie s-o atingi pîn\ nu se r\ce[te. Ca de obicei, am mers mult, nu mi-am cump\rat
[alul de culoarea vi[inei putrede din Plaza Mayor ca s\ m\ întorc [i alt\ dat\. Am p\[it
pe acela[i caldarîm pe care cursese cîndva mult sînge. M-a impresionat pasajul pe
care l-au s\pat pe sub pia]\. M-am uitat îndelung la lucrurile cu care muriser\ pe
retin\ cei condamna]i la moarte aici cu ni[te sute de ani în urm\. Un fior de consisten]a
unui abur s-a ridicat din tichia lui Tio Pepe de la Plaza Puerta del Sol. Femeile care
treceau pe lîng\ mine nu purtau dresuri seara, nu le era frig, vorbeau gîjîit, dar
mie mi se p\rea c\ sun\ senzual [i voluntar totodat\. Cîrciumile sînt adev\ratele
muzee la Madrid. Îmi venea s\ intru în toate, chiar dac\ m\ enervau paharele
minuscule de bere. Ileana locuie[te acolo, traduce cîteva pagini de literatur\ român\
pe zi în italian\ [i ne-a g\tit cele mai bune paste cu ricotta [i spanac mîncate vreodat\.
Madridul meu îi seam\n\. 

Îi povestesc amicului cu care stau de vorb\ ce am mai citit cu pl\cere în ultimul
timp, îi pomenesc de Enrique Vila-Matas [i de Parisul nnu aare ssfîr[it, o carte
extrem de tonic\ [i de proasp\t\. Dar cu Parisul nu ne în]elegem, pentru el ora[ul
\sta are un sfîr[it cît se poate de clar, de palpabil. Pentru mine lucrurile sînt
mult mai complicate.  

De curînd am visat c\ eram la Paris. Diminea]a nu mi-am mai
amintit de ce ajunsesem tocmai acolo. În aceea[i zi, la prînz, am
primit o invita]ie pentru un eveniment care va avea loc peste
cîteva luni la Paris. În primul moment m-a speriat coinciden]a,
dup\ care mi-am zis: c\l\toria cu ochii închi[i a atras-o
pe cea real\.

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 de ani. 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, ap\rut
la sfîr[itul lui 2006 la Editura Polirom, 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 Tîrgul Interna]ional de Carte de la Budapesta, ̀ n cadrul
First Novel Festival. 
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celelalte spa]ii enclavizate, gen spitale, cazarme militare sau închisori, c\minul
e o replic\ în mic, caricatural\, cu contururile îngro[ate, ale României de azi.
Doina Jela, coordonatoare a binevenitei colec]ii „Actual” de la Curtea
Veche [i redactor al volumului, îl descria cu sintagma „adev\rat Decameron
al României” - în care citesc nu atît senza]ionalism, cît puterea de a reprezenta
o epoc\. 

Dup\ cum indic\ pu]inele varia]ii dintre textele cuprinse în acest
volum, în c\min confundarea cu mediul de via]\ e mai mare decît ne las\
cei doi scriitori aminti]i mai sus s\ în]elegem, tocmai pentru c\ e vorba despre
un mediu cu o autonomie [i cu un specific ridicate fa]\ de mediile care l-au
precedat [i, în majoritatea cazurilor, care îi vor urma în via]a individului. Un
loc comparabil cu spa]iile concentra]ionare - chiar dac\ mobilitatea [i „libertatea”
din c\min par mai mari, faptul c\ studen]ii sînt obliga]i economic s\ stea acolo
[i s\ se adapteze la condi]iile fizice [i sociale ale locului nu exclude compara]ia.
Cî]iva dintre ei chiar noteaz\ în treac\t asem\narea c\minelor cu leag\nele
de copii. Probabil c\ mentalului colectiv îi place îns\ s\-[i închipuie
c\minele ca pe un soi de campusuri universitare ceva mai estice, adic\ mai
pu]in ofertante decît cele cu care ne-au obi[nuit filmele cu studen]i americani,
dar, în tot cazul, ni[te rezerva]ii relativ aseptice în care viitorii adul]i se
culturalizeaz\ (comentatorii nu pierd ocazia s\ deplîng\ nici consumul cultural
redus pe care îl indic\ m\rturiile din volum) [i î[i definesc drumul în via]\. M\
întreb ce anume ar putea hr\ni aceast\ iluzie, fiindc\ nu v\d de ce c\minele
ar func]iona izolat de realit\]ile înconjur\toare pe care le cunoa[tem, de ce
ne-ar mira c\ acolo func]ioneaz\ economia informal\ - schimbul, [paga, datoria
- sau moralitatea sexual\ lax\, din moment ce ele nu sînt neobi[nuite în întreaga
societate. 

C\minele române[ti sînt departe de a închipui campusuri studen]e[ti. Sînt ni[te improviza]ii
insalubre cu un cod propriu de func]ionare, ni[te enclave sociale. Mai util\ decît
compara]ia dezam\gitoare cu campusurile ar putea fi compararea lor cu ceea ce în
Occident se nume[te squat. Diferen]ele dintre cele dou\ ilustreaz\ în bun\ m\sur\ diferen]ele
de mentalit\]i [i de standarde de via]\ dintre spa]iile care le con]in, de aceea m\ [i gr\besc s\
le enum\r. Squat-urile au ap\rut în Vest cu vreo patruzeci de ani în urm\, ca reac]ie la
politicile statale de urbanizare [i la no]iunea de proprietate, de multe ori inabordabil\ de c\tre
studen]i sau de c\tre tineri; nici azi, cînd aproape c\ s-au comodificat în Vest, ele nu sînt str\ine
de o concep]ie anarhist\. Sînt ni[te bre[e în ordinea capitalist\, tolerate în oarece m\sur\ de
autorit\]i [i capabile s\ p\streze o autonomie fa]\ de restul societ\]ii. Squat-urile sînt de cele mai
multe ori locuin]e comunitare, nu individuale, în ele este exaltat\ eterogenitatea etnic\; unele
sînt zone culturale alternative, produc\toare de art\. 

Relat\rile cuprinse în acest volum noteaz\ c\ aici c\minele duduie de manele [i de
rock, dar [i de petreceri DIY, îns\ ce le diferen]iaz\ de squat-

uri nu e doar coloana sonor\. În România, traiul la c\min
este o consecin]\ a limit\rilor financiare, nu o op]iune,

deci cu atît mai pu]in una ideologic\. Singura
„ideologie” din spatele acestei condi]ii este

dorin]a de a sc\pa de traiul la comun, chiar
dac\ el nu e lipsit de unele delicii. Dac\ în

squat-uri comunitatea e c\utat\, în c\min
e cînd exaltat\, cînd detestat\. C\minele

dispun de o autonomie similar\ cu cea a
squat-urilor - economie informal\, hran\
g\tit\ pe re[ou, relaxarea limitelor intimit\]ii,
etnicitate eterogen\ etc. doar în virtutea
nep\s\rii institu]ionale. C\mini[tii practic\
- cel mai adesea f\r\ s\ vrea - un soi de
„rezisten]\” (prin incultur\, ar completa unul
dintre recenzen]ii c\r]ii, oripilat c\ studen]ii
citesc Aristotel [i Kant în autobuz) fa]\ de normele
sociale. Norme pe care cei mai mul]i se vor
gr\bi s\ le îmbr\]i[eze imediat ce societatea îi va

primi la sînul ei prin contractul unui job. Ceea ce
desparte cel mai tran[ant cele dou\ spa]ii, dincolo

de particularit\]ile socio-economice ale fiec\rei ]\ri în
parte, este ideologia [i voin]a punerii ei în practic\, pe

de-o parte, [i iner]ia institu]ional\ [i ideologic\, dar [i
paternalitatea, deopotriv\ duioas\ [i aspr\ a etatismului românesc,

de cealalt\ parte. Poate c\ de fapt aceast\ complacere în lipsa oric\rui mobil
i-a f\cut pe comentatorii Jurnalului dde cc\min s\ se team\ de „rutinarea” [i de

lipsa de orizont a studen]imii române. Fiindc\, de altfel, c\minele ar putea fi ni[te
squat-uri excelente; le lipse[te doar asumarea unui spirit care, în loc s\ tr\iasc\ din ce-i

ofer\ statul, s\-[i duc\ autonomia pîn\ la cap\t.

AAnnaa CChhiirrii]]ooiiuu, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la SNSPA. Coautoare a romanului colectiv
RRuubbiikk (Polirom, 2008). Este prezent\ cu articole în revista aaLLttiittuuddiinnii .
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iminea]\. Deschid televizorul s\ v\d ni[te [tiri [i iat\, aflu: e din nou ziua lui Iliescu.
Al\turi de revelion, Pa[te [i amintirea locului unde mi-am petrecut vacan]a, a[a îmi dau
seama c\ a mai trecut un an. Dac\ eu m\ duc repede s\-mi verific ridurile, fostul pre[edinte
arat\, ca în fiecare an de ziua sa, de parc-ar fi f\cut baie în sînge de virgine. Îmi place

îns\ c\-n ultima vreme a tot avut probleme cu apari]iile în public: mai o ro[ie, mai un ou, mai
cîte-un curajos care îi aduce aminte de mor]ii din ’89 [i pe urm\ e luat pe sus de bodyguarzi [i
mai curajo[i. 

Acum sînt cî]iva b\ie]i care vin cu lumîn\ri în memoria eroilor Revolu]iei [i le aprind în fa]a
cl\dirii unde Iliescu î[i are biroul [i a[teapt\ felicit\rile. Î[i spun „Noii golani”, sînt îmbr\ca]i cu
tricouri negre pe care sînt desenate spînzur\tori, dr\gu]. Intr\ în conflict cu simpatizan]i b\trîni
ai lui Iliescu care le sting lumîn\rile [i-i întreab\ ce [tiu ei despre Revolu]ie, sînt prea tineri ca s\
[tie ceva, adic\, dac\ n-au fost acolo, s\ nu vorbeasc\. B\ie]ii se ]in tare, apare Iliescu pe care îl
numesc criminal, totul ok. Reporterul comenteaz\ ac]iunile „Noilor golani”, care, zice el, fac parte
din „Noua dreapt\”. {i aici mi se rupe mie filmul.

Cum adic\ „Noua dreapt\”? P\i a[tia nu sînt \ia care bat homosexualii peste tot pe unde îi
prind? Ba da, mi se confirm\ mai tîrziu, de c\tre o prieten\. Trag linie [i încerc s\ adun: urma[ii
legionarilor îl ur\sc pe Iliescu, asta e ok, în]eleg. Urma[ii legionarilor - mi[carea pentru Dumnezeu,
Neam [i }ar\ de azi - îi ur\sc pe homosexuali [i-i bat de le sun\ apa-n cap, asta e îngrozitor, dar
conform doctrinei. Deci Iliescu [i homosexualii ar putea avea în „Noua Dreapt\” un inamic comun.
Dar „Noii golani”, care-[i iau numele practic de la to]i cei care au avut curajul s\ ias\ în Pia]a
Universit\]ii s\ lupte împotriva comunismului perpetuat [i pentru o democra]ie real\ (adic\
drepturi pentru toat\ lumea în primul rînd), ce s\ aib\ în comun cu extremi[tii de la „Noua
Dreapt\”? 

{i-atunci am zis c\ trebuie s\ m\ documentez, a[a c\ am intrat pe site-uri. Ei bine, nu, „Noii
Golani” nu fac parte din „Noua dreapt\”, ba chiar se dezic de ac]iunile acesteia. „Noii golani”
constituie, în primul rînd, un grup de ac]iune apolitic. Pare s\ fie o mo[tenire studen]easc\
tracking back to 1989. Nu au ceea ce se nume[te o doctrin\, par s\ încerce s\ men]in\ vii
idealurile din 1989 [i mai ales spiritul de atunci. De-asta ac]iunile lor sînt directe, chiar pe
varianta protestului studen]esc. Merg la diferite evenimente de interes na]ional, agit\
pancarte, tricouri sau [epci. Nu stau s\ pun\ la punct teorii, au cîteva mesaje simple [i directe,
legate de mor]ii de la revolu]ie, de anti-comunism, de men]inerea vie a memoriei eroilor,
[i, punctul care îi face mai u[or de confundat cu „Noua Dreapt\”, au o exaltare legat\ de
„românism”, ilustrat\ prin militantismul pentru realipirea Basarabiei. 

C\ profilul grupului poate p\rea cam vag, asta e adev\rat, dar se poate citi aici [i
altceva:  revolu]ia se opune în sine evolu]iei. Ideile unei revolu]ii sînt vii exact atît cît
dureaz\ revolu]ia, ele sînt posibile hic et nunc. Dup\ ce revolu]ia s-a terminat, ideile
se cristalizeaz\, sînt prelucrate de politic [i transformate în altceva (de exemplu în
dictatur\, ca s\ lu\m un caz radical). E posibil, deci, ca „Noii golani” s\ fie ata[a]i de
acest ideal al men]inerii intacte a ideilor Revolu]iei din ’89. De asta nu sînt vr\ji]i de
t\v\lugul teoriilor, al doctrinelor, al politicii. Men]inînd mi[carea cît mai simpl\,
au [anse mai pu]ine s-o perverteasc\. Una peste alta, ei sînt cei care mai apar din
cînd în cînd [i le aduc aminte de Pia]a Universit\]ii, nu numai celor care „au
furat” revolu]ia, dar [i celor care au fost atunci acolo [i acum sînt ni[te corporati[ti
mai mult sau mai pu]in blaza]i care î[i v\d de cas\ [i de copii. 

Nu [tiu dac\ e mult sau pu]in lucru ce fac ei, nu [tiu dac\ teoria pe care tocmai
le-am pus-o în spate se aplic\ neap\rat, dar mi se pare bizar faptul c\, mai mult
sau mai pu]in întîmpl\tor, gruparea lor e asociat\ cu Noua Dreapt\. Iliescu

însu[i a spus c\ sînt legionari, [i asta s-a preluat automat de c\tre posturile
de [tiri. Cet\]eanul decent, vorba aia, pl\titor de taxe [i impozite, care se

îmbrac\ diminea]a s\ plece la serviciu, se bucur\ cînd vede „pe sticl\”
gestul anti-Iliescu, dar se poate întrista dac\ afl\ c\ el este f\cut de

ni[te oameni care bat homosexuali, nu? {i poate n-are timp s\ afle c\
homosexualii [i Ion Iliescu n-au, cel pu]in în cazul de fa]\, nimic în comun.    

Not\: Reflec]iile de fa]\ s`nt, bineîn]eles, posibile, în m\sura în
care informa]iile de pe bloguri [i site-uri, s`nt creditabile. Dac\ nu

este a[a, citi]i, v\ rog, textul ca pe un exerci]iu de wishful thinking
av`nd ca protagonist un grup.

{{tteeffaanniiaa MMiihhaallaacchhee, 30 de ani, n\scut\ în Bra[ov, emigrat\ la Bucure[ti.
A debutat în volumul colectiv JJuunniiii 0033,, AAnnttoollooggiiaa ttiinneerriilloorr pprroozzaattoorrii bbrraa[[oovveennii,

iar în 2004 a publicat romanul EEsstt-ffaalliiaa, la Editura Paralela 45. Romanul a
fost nominalizat la Marile Premii Prometheus, edi]ia a IV-a, categoria Opera

Prima. În 2008, un fragment din EEsstt-ffaalliiaa a fost tradus [i publicat în num\rul
special dedicat literaturii române al reviste poloneze LLaammppaa, num\r

ap\rut cu sprijinul Institutului Cultural Român. A colaborat cu eseuri
[i cu cronici de carte în VVaattrraa, OObbsseerrvvaattoorr CCuullttuurraall, iar în prezent

colaboreaz\ la TTiimmee oouutt [i la DDiilleemmaatteeccaa. De curînd a terminat al
doilea roman, din care au ap\rut cîteva fragmente în foileton în

revista PPaannaa mmeeaa.
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Radu Andriescu, PP\\dduurreeaa mmeettaalluurrggiicc\\,,
Editura Cartea Româneasc\, 2008,
Colec]ia „Poezie“

D
espre cel mai recent volum de poeme
al lui Radu Andriescu, P\durea
metalurgic\ (Editura Cartea
Româneasc\, 2008), auzisem deja

c\ e foarte reu[it de la cî]iva prieteni care îl
citiser\ imediat dup\ apari]ie. Confirm! Întîi
coperta: o ilustra]ie de Dan Ursachi, aducînd
a suprarealism, în care dintr-o can\ de cafea
a[ezat\ pe... masa scriitorului, iese, sub form\
de aburi, rîul Bahlui, ce trece prin orizontul
metalurgic [i, în dep\rtare, este traversat, pe
Podul Metalurgie, de o la fel de metalurgic\
linie de tramvai; în aer plutesc un balon
portocaliu cu cabina sub form\ de pe[te [i un
zmeu, tot portocaliu, în\l]at de o form\ uman\
ie[it\ tot din rîul de aburi. Chestii-trestii (o
expresie pe care o folose[te undeva autorul).
Apoi primul poem, care d\ [i titlul volumului:
la fel de atent construit [i cu la fel de mult
impact ca incipitul unui roman bun. Îl citez
aici, la început de cronic\, în întregime: 

„Nu cu multe s\pt\mîni în urm\, ar]arul 
din curtea [colii Carol ar\ta ca un bostan 
uria[, cu ochi [i gur\ sculptate 
în frunzele r\rite simetric. În dep\rtare, 
orizontul metalurgic. Tramvaiele de la pod 
metalurgie, iar pe dealul din spatele zonei 
industriale, p\durea metalurgic\.
Metarealist\. 
Sub pod Metalurgie, o hait\ de cîini 
[i trei b\rba]i cuib\ri]i între cartoane, 
în fa]a aneleurilor. Burs poveste[te despre
ar]arii 
canadieni din jurul unui lac f\r\ cusur.
Cimitirul 
de vapoare f\cute din crengi [i sîrme,
ratonii 
simpatici din spatele cabanei. Cr\p\turi
adunate 
în timp. Suprafa]a murdar\ se rupe în zeci
de insuli]e 
întunecate, înconjurate de pliuri de un
verde 
crud. Adunate, îns\, culorile [i lucrurile nu 
se încheag\ într-o imagine coerent\.
Galbenul 
intens al frunzei de ar]ar, suprapus peste 
imaginea stereotip a bostanului viu colorat. 
Gr\mezile de [pan [i frunze din p\durea
metalurgic\. 
Oboseala cromatic\ a cutiilor de carton de
sub 
pod metalurgie [i combina]ia intens\ 
de albastru [i galben l\mîie a aneleurilor.” 

Nu am folosit întîmpl\tor cuvîntul „roman”:
P\durea mmetalurgic\ poate fi citit ca un scurt

roman în versuri, combina]ie de „realism” - în
fundal se v\d mereu zona industrial\ a Ia[ului,
Bahluiul (nume, afl\m, de origine cuman\,
însemnînd pîrîu mocirlos), p\durea metalurgic\,
dar [i personaje sucite, bolnave, sinuciga[e,
rude mai apropiate sau mai îndep\rtate evocate
de vocea tat\lui într-o sear\, pe întuneric,
înainte de o înmormîntare (poemul Schwimmen-
pantaloni - ppovestea ffamiliei, în 5 episoade)
- [i „metarealism”; de auto-reprezentare prin
„biografeme” - „Nu cred c\ [tiu s\ scriu f\r\
s\ pomenesc biografeme,/ dar încerc./ E la
îndemîn\, biografemul, ca o pereche de
balamale/ pentru u[a smuls\ a dulapului
din buc\t\rie” (poemul Handyman) - [i de
încerc\ri de a sc\pa din capcana lor, ca în-
tr-unul dintre cele mai reu[ite poeme din
volum, intitulat, cu un joc de cuvinte, Hors
d’oeuvre - aafar\ ddin ttext: 

„(Motto: O raz\-nflore[te, suav\... 
Ca nor risipit e necazul.) 

Afgan sau chinez, 
Andriescu e toxic: 
adun\-ntre zgrun]uri corol\ de clor - 
furor otr\vit 
(totu[i, în fum, s-ar putea 
s\ renasc\ oglind\). 
Am pus peste piepten 
oglinda cu fund înnegrit: 
m\trea]\ pe suflet 
(nefum\tor, cer totu[i dou\ - 
cerbi carpatini cu botul de clor). 
Urc scara, rotund\, pe cas\: 
metalic\ fiere pe buz\. 
Praf pe teras\. 
Naum e dincolo, doar fum. Iar din foc, 
cernit\, o spuz\ 
(toamna, cartofii sînt roz - roz\, iluzia; 
pentru mine, ’98 e o roz\ - 
pentru al]ii, ’68). 
Coapt\-i tomata, referentul e nul: 
spuz\ cernit\, poema în proz\ s-a stins 
(paharul - înc\ - e plin, 
nimeni pe-aici nu-l mai soarbe: 
cine mai crede-n tomate, 
cînd din vorbe r\mîn/ doar pun]i acariene?). 
V\d paji[ti, ca filele albe - întinse. 
V\d paji[ti, 
ca filele: albe, întinse 
(cam cretin [i-ng\lat, 
cred a vedea coapse de clor, 
sau paji[ti ca filele, albe; 
paji[ti [i pun]i acariene). 
Afgan sau chinez, 
actor, sportiv, cînt\re], 
Andriescu e toxic: 
pe Tîmpa crede-a urca, 

în bra]e cu umbra de clor. 
În tren, fumigei peste fa]\.” 

Pentru c\ am citat deja dou\ poeme mari,
las la o parte celelalte fragmente mai mici
pe care mi le mai notasem fie pentru expresivitatea
lor, pentru n\stru[nicie, pentru cîte-o formulare
t\ioas\ sau vreun joc haios de cuvinte, pentru
ironie sau autoironie etc. Spun doar c\ punctul
forte al volumului mi s-a p\rut [tiin]a (sau
arta? - problem\ veche) autorului de a crea
senza]ia c\ vorbe[te despre „chestii, socoteli,
chestii-trestii”, adic\ despre lucruri la îndemîna
[i în b\taia privirii oricui, cînd de fapt, cum
singur spune undeva, „M\ simt/ solidar cu
gîndurile mari, spuse f\r\ patos./ {i nu-mi
place sintagma din versul de mai sus,/ m\ simt
solidar.” Cele mai spectaculoase [i mai touchantes
astfel de „chestii” sînt descoperirile legate de
propriul „personaj” (în cîteva poeme, pornind,
ca la Proust, de la un obiect sau de la o situa]ie
scoase din p\l\rie abia la final, revine cîte o
imagine magic\ din copil\rie - „[bunicul,
înv\]\tor de [coal\ nem]easc\] purta un soi
de trenci sau de fulgarin/ [i m\ ducea în landou
la farfuria care dansa pe ap\”), de prietenii-
scriitori (evoca]i sau aminti]i în tot volumul,
dar mai ales în ciclul La MMotor, ddup\ CClub 88)
[i de Miruna, femeia iubit\ [i reprezentant\
a feminit\]ii în general, tem\ în leg\tur\ cu
care g\sim cîteva intui]ii [i observa]ii sofisticate
[i în acela[i timp foarte frumoase. 

P\durea mmetalurgic\, La MMotor, ddup\ CClub
8 [i Isoscelul ffericit (poemele care dau titlurile
celor trei cicluri ale volumului), Negresele
zeului {{iva, Retrofuturism,  Schwimmen-
pantaloni - ppovestea ffamiliei (în 5 episoade),
Caramel, Farfuria ccare ddansa ppe aap\, Handyman,
Toat\ nnoaptea, dar [i, aproape în fiecare text,
nenum\rate alte fragmente mai mici, chiar
simple detalii, sînt mostre ale unei voci pe
care, îndr\znesc s-o spun, a[ recunoa[te-o
printre altele multe. Revin la copert\ [i mi-l
imaginez pe autor privind p\durea metalurgic\
din balonul acela portocaliu - poezia? -, din-
tr-o „perspectiv\ postmodern\ a unui timp
m\surat,/ în care se înghesuie milioane de
pove[ti m\runte”, cu accent, probabil, mai
ales pe timpul m\surat, bucuros c\ a g\sit un
mijloc original de evadare din el.

MMaarriieevvaa IIoonneessccuu, 24 de ani, masterand\ `n Studii literare
române[ti la Facultatea de Litere din Bucure[ti. Este
prezent\ în antologiile RRiimmbbaauudd 22000066 [i RRiimmbbaauudd 22000077
ale tinerilor poe]i de expresie francez\, publicate la
MMaaiissoonn ddee ppooééssiiee, Paris. A tradus din limba francez\
romanele IInncceesstt [i RReennddeezz-vvoouuss, de Christine Angot.
Coautoare a romanului colectiv RRuubbiikk..

J
ean-Paul Sartre obi[nuia s\ se autopropun\ drept dovada vie a incorectitudinii
psihanalizei: se poate tr\i bine merci [i f\r\ incon[tient, a[a cum o demonstra
propria-i existen]\. În cuvintele lui Sartre era vorba despre „une petite merveille”:
cum filosoful francez nu [i-a cunoscut tat\l, el a reu[it performan]a de a se maturiza

f\r\ s\ dezvolte structurile non-necesare ale supraeului [i ale incon[tientului. Într-un pasaj
suprimat ulterior din Ecrits ssur lla ppsychanalise, Louis Althusser a comentat sarcastic aceast\
afirma]ie sartrian\: pentru unii, m\mica e arhisuficient\ în producerea unei nevroze
s\n\toase. La petite mère veille, [i asta e de ajuns. 

Conform datelor clinice de care dispunem, Sartre nu era psihotic. Dimpotriv\, psihotic
se pare c\ era Althusser. Dar, de dragul teoriei de mai jos, s\ presupunem c\ lucrurile
st\teau pe dos. Ei bine, dac\ a[a stau lucrurile, atunci cea mai bun\ explica]ie a psihozei
de care Sartre (nu) suferea este oferit\ de no]iunea de „forcludere”.

În acela[i fel în care refularea constituie mecanismul de baz\ al nevrozei, forcluderea
reprezint\ originea [i declicul psihozei. În cazul nevrozei, ceea ce este refulat este supus
unui proces dialectic: mai exact, dorin]a este sustras\ con[tiin]ei tocmai în scopul de a-i
fi asigurat\ o împlinire mai lin\ [i mai probabil\. Nevroza este, pîn\ la urm\, un discurs:
ceea ce este refulat se exprim\ în simptom. Din acest motiv, refularea [i întoarcerea
refulatului sînt unul [i acela[i lucru: departe de a semnala e[ecul reful\rii, reîntoarcerea

refulatului reprezint\ tocmai reu[ita acesteia. Toat\ aceast\ natur\ dialectic\ este absent\
din no]iunea de forcludere: ceea ce este forclus este pur [i simplu respins, exclus din ordinea
simbolic\. Obiectul acestei respingeri radicale nu este nimeni altul decît semnificantul
fundamental, cel care permite intrarea subiectului în limbaj: le Nom-du-Père. Altfel
spus, dac\, în cazul unui subiect normal, metafora paternal\ - substituirea dorin]ei mamei
cu semnificantul tat\lui - constituie actul de ini]iere a subiectului în regimul discursului,
e oarecum firesc ca, în cazul psihozei, situa]ia originar\ s\ constea tocmai în eludarea
acestei metafore paternale. „C’est dans un accident de ce registre et de ce qui s’y accomplit,
à savoir la forclusion du Nom-du-Père à la place de l’Autre, et dans l’échec de la métaphore
paternelle que nous désignons le défaut qui donne à la psychose sa condition essentielle,
avec la structure qui la sépare de la névrose”1.  

Aceast\ deosebire substan]ial\ dintre nevroz\ [i psihoz\ în ceea ce prive[te momentul
lor ini]ial este confirmat\ de modul radical diferit în care se manifest\ procesele lor definitorii.
În cazul nevrozei, refulatul [i simptomul se g\sesc oarecum pe acela[i plan. Din acest motiv,
întoarcerea refulatului, a[a cum am v\zut, nu reprezint\ o ruptur\ în evolu]ia nevrozei,
un posibil punct de epifanie, ci, dimpotriv\, maniera ei fireasc\ de-a se auto-reproduce.
În cazul psihozei, lucrurile nu mai sînt atît de roz. Aici, ceea ce a fost exclus din simbolic
reapare în real. Dar aceast\ manifestare în real a semnificantului fundamental declan[eaz\
o reac]ie aparent paradoxal\ din partea subiectului: mai exact, un exces de semnificare.
Acel ceva ce reapare în real este resim]it de c\tre subiect drept ceva ce îl prive[te. Cum
îns\ sensul acestui apel nea[teptat din real nu poate fi acoperit prin simbolizare, cauza
sa fiind tocmai excluderea din registrul simbolic, subiectul încearc\ s\ acopere acest deficit
de simbolizare printr-un exces de semnificare, printr-o infuzie masiv\ de imaginar.
Adic\ prin delir. Ceea ce experimenteaz\ subiectul psihotic în aceste situa]ii este o
form\ extrem\ de déjà-vu: el are impresia c\ recunoa[te ceea ce n-a cunoscut nicicînd.
În încercarea sa de-a asuma acest apel, din real, a unui trecut care n-a fost nicicînd prezent,
subiectul nu are la îndemîn\ alt\ alternativ\ decît cea de a forja o cale de mediere exclusiv
lingvistic\. Anumite cuvinte sînt astfel suprainvestite cu semnifica]ie, oferind astfel structura
unui fel de limbi fundamentale. O limb\, desigur, curat anti-saussurian\: a[adar nu o
structur\ de pure diferen]e, ci o re]ea în care cuvintele, tocmai în încercarea de a acoperi
locul vacant din centrul bateriei de semnifican]i, devin prezen]e pline, entit\]i suprasaturate
cu imaginar. Un fel de lume a ideilor în carne [i oase. 

______________
1 Jacques Lacan, EEccrriittss 22, Editions du Seuil, Paris, p. 93.

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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N
u reprezint\ nici o noutate faptul c\ exist\ scriitori care public\
frecvent articole sau ziari[tii care au publicat romane sau nuvele.
Mi se pare totu[i c\ adesea trebuie f\cut\ distinc]ia între
opera jurnalistic\ [i cea literar\ a unui scriitor [i judecate separat.

Un exemplu relevant în acest sens poate fi volumul Foxtrot XXX al lui R\zvan
Petrescu (Editura Cartea Româneasc\, 2008). Cartea este o colec]ie de
articole, eseuri, interviuri, cronici dintre cele mai variate ale autorului; de
fapt, atît de variate încît singurul termen care le poate cuprinde pe toate
ar fi probabil „texte”. Combina]ia mi-a dat prilejul de a-i observa în paralel
atît pe R\zvan Petrescu scriitorul, cît [i pe R\zvan Petrescu jurnalistul.

Cartea începe cu o secven]\ introductiv\ de aproape 100 de pagini
împ\r]it\ haios în „Cuvînt înainte”, „Prefa]\”, „Introducere”, „Preambul”,
„Fragment Autobiografic” [i „Preludiu”, de fapt un singur lung text scris
special pentru acest volum, în care se desf\[oar\ în toat\ splendoarea
talentul de prozator al autorului. Într-o cavalcad\ lingvistic\ foarte
expresiv\ [i cursiv\, se vorbe[te despre literatur\ atît autobiografic,
cît [i generalist. De[i foarte dens, textul curge spectaculos [i denot\ for]a
unui scriitor experimentat [i extrem de erudit. Ac]iuni [i descrieri ample
sînt concentrate adesea în cîteva rînduri, ba mai mult, totul este intens
emo]ional [i te ]ine lipit de pagini pîn\ la sfîr[itul acestei p\r]i introductive.

Urm\toarea sec]iune con]ine o serie de
texte care, de[i nu sînt prezentate explicit
ca atare, sînt de fapt cronici de film ale
autorului, transformate în mini-eseuri. De
la Senatorul MMelcilor pîn\ la Taxi DDriver,
Thelma && LLouise [i Arizona DDream, se trec în
revist\ reu[ite [i nereu[ite ale cinematografiei
americane [i europene, se discut\ roluri bune
sau proaste, se comenteaz\ elemente de regie,
sînt analizate remake-uri etc. Comparînd cu
prima sec]iune a romanului, de[i se p\streaz\
vocabularul [i construc]ia elaborat\ a frazei,
îns\[i pierderea caracterului literar al textului te
face s\ ai impresia c\ asi[ti la monologul unui
foarte cult cinefil, poate ceva ce ai citi pe un blog
din domeniu.

Spre dezam\girea mea, urm\toarele dou\ p\r]i
ale c\r]ii deja m-au adus în zona jurnalismului pur.
„Bîlciul presei” comenteaz\ foarte acid publica]ii [i
articole mai ales din sfera cultural\, iar „Eseuri în
bandulier\” sînt cîteva texte despre România contemporan\,
a[a cum o [tim din tabloide, de pe [antiere [i din autobuz,
comentat\ pe un ton ironic [i agresiv, a[a cum îmi imaginez
c\ facem cu to]ii atunci cînd ne exprim\m frustr\rile despre
societatea în care tr\im. Aici chiar a[ putea spune c\ subiectul
este plat [i, de[i stilul este în continuare foarte pl\cut [i
amuzant, r\mîi cu senza]ia c\ cite[ti un ziar [i nu ai cum s\
nu te întrebi ce caut\ textele respective într-o carte, mai
ales c\ multe dintre articolele [i faptele la care se refer\ sînt
vechi deja de ani de zile (ca [i textele autorului, de altfel).

Ultimele dou\ sec]iuni sînt o serie de comentarii de cîte o
pagin\-dou\ ale unor c\r]i, respectiv dou\ interviuri cu autorul
- deci din nou ceva ce ai g\si la pagina de cultur\ a ziarului pe care-l
cite[ti diminea]a în metrou -, [i pe care cu greu le po]i citi legate
una dup\ alta.

În ciuda combina]iei eterogene de beletristic\ [i jurnalism, inten]ia
din spatele volumului este totu[i clar\: el este o demonstra]ie de

creativitate [i o ocazie pentru cititorii lui R\zvan Petrescu s\ se poat\ bucura cît mai mult de stilul
s\u original. Fiindc\ ceea ce leag\ toate textele între ele este vocea distinct\ a autorului, fascinant\
[i relaxant\, care m-a prins înc\ din introducerea c\r]ii. Am r\mas impresionat de for]a creativ\
extraordinar\ de care d\ dovad\. Textul r\mîne expresiv [i bogat în construc]ii lexicale [i în asocieri
originale pe parcursul tuturor celor 448 de pagini. Un exemplu ar fi explica]iile matematice, medicale
sau automobilistice pe care le caut\ pentru cele mai variate teme imaginabile, adesea f\r\ nici o leg\tur\
cu matematica, cu medicina etc. Textele dau dovad\ de o gîndire pluridisciplinar\ dus\ pîn\ la extrem, o
în]elegere haotic\ ce-mi aminte[te de spoiala de educa]ie prev\zut\ pentru omul multilateral dezvoltat
(s\ nu se în]eleag\ c\ iau în balon educa]ia lui R\zvan Petrescu; o spun cu cea mai candid\ nostalgie a elevului
de liceu care a înv\]at numai din manuale ferfeni]\ din depozitul [colii, tip\rite `nainte de1989).

Fiind o colec]ie de texte scurte, cartea nu este f\cut\ s\ fie citit\ deodat\ cap-coad\. Totu[i, îmi men]in
p\rerea c\ trebuie evitate astfel de al\tur\ri între articolele [i proza aceluia[i autor, fiindc\, prin îns\[i
natura lor, articolele ]in de un ritm cotidian, poate intens, dar trec\tor, [i nu pot fi citite în acela[i cadru cu
beletristica, de respira]ie mult mai larg\.

RRaadduu NNeeddeellccuu]], 26 de ani, absolvent al Universit\]ii Politehnica Bucure[ti, coautor al romanului RRuubbiikk.
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A
cum aproape dou\ s\pt\mîni, mai exact pe 15 ale lui martie, a fost s\rb\torit
scriitorul C\lin Torsan. Cunoscutul scriitor bucure[tean. Împlinea vîrsta de 39
de ani. O vîrst\ frumoas\, dup\ cum sus]ineau unii dintre cei prezen]i, vîrst\ la
care lui Eminescu i se organiza, tot într-o zi de cin[pe, Marea T\lp\[i]\.

Chermeza a fost g\zduit\ de Institutul Cultural Român. Uniunea Scriitorilor a preferat s\
nu se implice în acest eveniment, argumentul pro fiind faptul c\ Torsan nu este membru al
respectivei organiza]ii. Evenimentul nu a fost unul mediatizat, presa avînd de muls, în
aceea[i perioad\, o ]î]\ mult mai gras\: cea a problemelor provocate de maghiarimea din Ardeal,
care î[i s\rb\torea cei 161 de ani de la declan[area revolu]iei împotriva domina]iei habsburgice.

Întîlnirea a fost anun]at\ pentru ora 18. Într-o duminic\. Pe cin[pe, cum spuneam. Atît cît
s\ fut\ întregul weekend tuturor celor invita]i.

Lumea s-a strîns abia pe la [apte seara. Încet-încet, marile nume ale literaturii contemporane
s-au adunat în holul imobilului din Aleea Alexandru. În mare parte b\rba]i, b\rba]i înso]i]i de
jum\t\]i nepotrivite. Au sosit scriitori din Ia[i, baronii Polirom, Radu Pavel Gheo din Timi[oara/Temeszvar,
oameni de litere din Bra[ov, Bucure[ti [i Chi[in\u.

C\lin Torsan tremura de emo]ie. Nu [tia de ce acceptase o asemenea propunere. {i pentru
ce o f\cuse. St\tea pitulat într-una dintre camerele institutului, sorbind guri mici, de vreo dou\zeci,
treizeci de grame, din sticla de votc\ pe care [i-o cump\rase cu ultimii bani din buzunar. Îl m\cina
faptul c\ dac\ seara s-ar fi prelungit, nu ar fi avut cum s\ mai ajung\ acas\ decît per pedes. {i pîn\
în Rahova, tocmai din centrul centrului, e drum bun de f\cut.

{i-au l\sat cu to]ii hainele pe unde-au putut. Nu exist\ o garderob\ în l\ca[ul pomenit. Pu]ea
a parfum, ca în casele de curve. To]i încercaser\, în aceast\ zi mare, s\ dea cît mai bine. Victim\
a acestui efort, consoarta-butoi a unuia dintre confra]ii condeieri î[i suci glezna din cauza
pantofului cu toc. Iar el s\ri imediat s-o ajute: Pui! Ai p\]it ceva, pui?

Ora 19.30. Horia-Roman Patapievici deschide oficial manifestarea. Peste trei zile va fi s\rb\torit
el, dup\ 52 de ani de via]\. Vor fi prezen]i cam aceia[i invita]i - probabil c\ singurul care va lipsi
va fi chiar scriitorul C\lin Torsan -, se va servi acela[i vin, se va juisa în jurul aceleia[i
[ampanii fran]uze[ti, cump\rat\ cu factur\ fiscal\ din Carrefour, se vor vorbi acelea[i
vorbe.

Bun\ seara, doamnelor, domni[oarelor [i domnilor! 
C\lin Torsan se b\l\ng\ne de pe un picior pe altul. A golit întreaga sticl\. De emo]ie.
M\ bucur c\ ne-am putut aduna ast\zi aici, într-o zi sf`nt\, zi de duminic\... Am

în]eles c\ e[ti n\scut chiar duminica, nu? O zi destinat\ parc\ marilor gînditori...
- Dla...
Poftim?
- Dla, sînt n\scut... uminic\.
Tîn\rul scriitor bucure[tean, complet alb la fa]\, complet albit în cap, lup tîn\r de

la Muyeul1 }\ranului Român este, a[a dup\ cum o exprim\ cel mai bine fo[tii lui prieteni
de la Chi[in\u, pizd\ beat.

Spun înc\ o dat\ c\ m\ bucur s\ ne afl\m ast\zi aici, în bastionul literaturii
române[ti actuale, pentru a-l omagia cum se cuvine pe C\t\lin Torsan.

- C\lin...
Desigur... C\lin. C\lin Torsan.
U[a este dat\ în l\turi de domnul Andrei Ple[u, care se infiltreaz\ tiptil în

rîndul audien]ei. Are o carte în mîna dreapt\ [i un borcan gol în cea stîng\. La
cinci minute distan]\, grefîndu-[i gravitatea peste întreaga atmosfer\, intr\
maestrul Gabriel Liiceanu. Un borcan gol poart\ [i el, dar în mîna dreapt\, [i
un plic. Un plic cu bani. Drepturile de autor ale scriitorului omagiat, pentru
volumul Recycle BBUN. Sosite cu ceva întîrziere, împotriva în]elegerii stipulate
în contractul semnat de ambele p\r]i, dar totu[i sosite.

Cî]iva critici must\ceau în spatele unor lungi fursecuri cu susan:
dac\ [i asta-i carte...

Torsan a fost invitat s\ ia cuvîntul.

Prin lentilele lui de plastic, mai ieftine, predispuse contactului cu
mingea - C\lin joac\ s\pt\m`nal fotbal cu prieteni de-ai lui, dintr-\ia,
cocalari, care nu [tie s\ scrie - autorul român vedea cvadruplu. Împ\trit,
cum s-ar mai zice.

- }in s\... }in s\ v\...
Emotiv, a mototolit plicul cu banii Humanitasului p`n\ c`nd

acesta s-a transformat în valut\ forte, apoi într-un simplu ghemotoc
de h`rtie. Dup\ care în întreaga literatur\ româneasc\ contemporan\,
numai bun\ de pus pe foc. 

___________
1 cameleonismul probabil binecunoscut al literelor y [i z, care î[i

schimb\ responsabilit\]ile în Word atunci c`nd limbile în care se lucreaz\
s`nt româna [i engleza, mi-a creat de mai multe ori probleme asem\n\toare
exprim\rii din textul de fa]\, în special atunci c`nd am avut de redactat cereri
c\tre direc]iune. 

CC\\lliinn TToorrssaann, 38 de ani, arhivar [i bibliotecar la Muzeul }\ranului Român,
prozator, muzician. A publicat volumele individuale {{ccooaallaa ddee mmuucceenniiccii,
Curtea Veche Publishing, 2005, RReeccyyccllee BBUUNN, Editura Humanitas, 2007, [i
a participat la volumele colective PPoovveessttiirrii mmiiccii [[ii mmiijjlloocciiii (împreun\ cu
Sorin Stoica, Cosmin Manolache [i Ciprian Voicil\), Editura Curtea Veche,
2004, 2007, CCaarrtteeaa ccuu EEUUrrii (împreun\ cu Roxana Moro[anu, Sorin Stoica,
Cosmin Manolache [i Ciprian Voicil\), Editura Curtea Veche, 2005. Cînt\
la fluiere tradi]ionale, flaut, mandolin\ [i voce în trupele DDoommnnii[[ooaarraa
PPooggaannyy [i EEiinnuuiieeaa.

suta de grame
la aniversar`

13

noua literatur`..............................................................................................martie 2009 .............................................................................................num`rul 22

R\zvan Petrescu, FFooxxttrroott XXXX, Editura
Cartea Româneasc\, 2008, Hors
Collection, 448 pag.



n copil\rie, mai to]i am avut percep]ii hiperbolizate asupra unor
am\nunte nesemnificative, cum ar fi o pat\ pe tavan deasupra
patului în care dormeam, o ciobitur\ a c\nii din care ne beam
laptele diminea]a, un ornament de pe mobil\.

În cazul meu, o extraordinar\ fascina]ie o exercita dunga
ro[ie de pe recipientele de por]elan pe care maic\-mea le avea aliniate
frumos pe bufetul din buc\t\rie [i pe care scria, tot cu ro[u, „Zah\r”,
„Gri[”, „Orez”, „Scor]i[oar\”, „Pesmet” etc. Aveam o rela]ie aproape
mistic\ cu aceste vase [i cu dunga lor ro[ie. (Bineîn]eles, nimeni nu mai
[tia de acest lucru.)

La un moment dat, în Germania, am fost surprins s\ v\d puse la
loc de cinste, în vitrina unui magazin de antichit\]i, ni[te recipiente
asem\n\toare cu cele pe care le avea mama mea în buc\t\rie.

Am intrat în acel magazin [i am întrebat-o pe vînz\toare dac\ [tie
în ce limb\ scrie pe borcanele din vitrin\. S-a gîndit pu]in [i mi-a zis
c\ nu este sigur\, dar crede c\ în român\. Am întrebat-o de ce le-a
pus în vitrin\, cînd are atîtea obiecte vechi [i frumoase care ar putea
sta acolo. Mi-a zis c\-i plac foarte mult, c\ i se par exotice, ba chiar
misterioase.

CCeezzaarr PPaauull-BB\\ddeessccuu, 40 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).

P
rin alte p\r]i,
creative writing-
ul are o tradi]ie
mult mai bine

înr\d\cinat\ decît la noi.
Lipsi]i de prejudecata c\
literatura poate fi f\cut\ doar
de cei cu har [i convin[i c\,
în bun\ m\sur\, scrisul este
un me[te[ug pe care, cu
st\ruin]\ [i cu exerci]iu, îl
po]i deprinde, vesticii se pun
pe treab\, abordînd anumite
teme sau tehnici comune,
organizînd seminare,
workshop-uri, evenimente.
La noi practica e pu]in
cunoscut\ [i se face mai mult
pe bîjbîite. Singurul produs
de acest fel remarcabil pe
care îl [tiu este romanul
colectiv Rubik, publicat recent
la Editura Polirom, care
puncteaz\ mai mult ca exerci]iu
decît ca roman de sine st\t\tor.
Revenind la creative writing,

tabloul este s\rac [i excep]iile, atîtea cîte sînt, merit\
salutate. 

Elev îîn ccomunism, volum colectiv bilingv ap\rut
la Editura Curtea Veche în urma celei de-a doua edi]ii
a unui concurs de eseuri [i art\ grafic\ organizat de
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
în România, propune elevilor de gimnaziu [i de liceu
tema comunismului. A reprezent\rii unei realit\]i
cu care tinerii nu au fost contemporani [i la care
nu au acces de obicei decît prin relat\rile filtrate [i
p\rtinitoare ale p\rin]ilor [i ale bunicilor. Tema este
simpl\: imagina]i-v\ c\ a]i fi elevi în perioada comunist\
[i scrie]i un text despre asta. Rezultatul îns\ este
cît se poate de uimitor. 

Eseurile (impropriu spus) prezentate în antologie
nu prea seam\n\ între ele decît la nivelul raport\rii
personale fa]\ de comunism. F\r\ nici o excep]ie,
cei 15 autori pun la zid comunismul în care nu v\d
nici cea mai mic\ raz\ de lumin\. De personajele
sistemului ]i-e sil\ în cel mai bun caz. Sînt resping\toare,
grote[ti, limitate, în tu[e groase. Deasupra tuturor
troneaz\ Ceau[escu, care pare golit de orice tr\s\turi.
Aproape nic\ieri în textele din Elev îîn ccomunism
Ceau[escu [i soa]a lui nu sînt prezenta]i ca personaje
de sine st\t\toare, ci reprezint\ doar vîrful aisbergului,
culmina]ia unui sistem malign. Singura excep]ie o
reprezint\ eseul „Cînd a c\zut tabloul”, de Andrei
Constantin Lixandroaia, un soi de parabol\ în care
Ceau[escu, supranumit „Orbu’ Împ\rat”, pare s\ fie
la rîndul s\u o victim\ a sistemului pe care l-a condus
vreme îndelungat\. 

În privin]a formei, textele sînt de o varietate
dezarmant\: jurnal („Jurnalul unui anticomunist”),
scrisoare („Scrisoare c\tre conduc\torul iubit”),
povestiri în ram\ („Aburi de libertate”, „Gravur\
pe aripi de fluturi”). De[i textele lor nu sînt cîtu[i

de pu]in perfecte (se vede asta în folosirea timpurilor
verbale, în mici detalii imperfect împreunate între
planurile nara]iunii, în inconsecven]a cu care folosesc
anumi]i termeni), elevii antologa]i dovedesc în primul
rînd o poft\ extraordinar\ de scris. Tema comunismului
pic\ în planul doi. Jocul cu personajele, situa]iile [i
dialogurile par s\ conteze mai mult decît critica
social\ [i exorcizarea duhurilor nefaste ale unui
trecut foarte recent. 

Un text care face not\ discordant\ fa]\ de celelalte
[i se remarc\ printr-o scriitur\ dinamic\ [i amuzant\
este „O zi cu iz de trecut”, al lui Denis Popescu. Un
adolescent dependent de calculatoare, de jocuri
online, de forumuri etc., se treze[te aruncat în perioada
comunismului împreun\ cu sora [i cu prietenii lui.
To]i se integreaz\ firesc în peisaj [i î[i joac\
rolurile de pionieri silitori cu mult sîrg, numai
protagonistul pare s\ fie dintr-un alt film. Încurc\turile
sînt de tot hazul, textul e scris alert [i se ]ine perfect
de la un cap\t la altul. Iat\ cum normalitatea unei
rela]ii cu scîntei dintre frate [i sor\ este întoars\
pe dos în proiec]ia ei fictiv\ comunist\: „Mai lîncezesc
pu]in, m\ întind [i m\ cuib\resc sub plapum\.
Aud vocea cristalin\ a sor\-mii: - Hai, puturosule, 
c\-ntîrziem! Fr\]ioare! M\ gîndesc: E vocea ei, da’
parc\ nu-i ea. C\ [tiu cum ar fi zis. Scoal\ dracu’ odat\
împu]itule. Dac\ întîrzii din cauza ta î]i sparg
botu’! Trag u[or un col] al pl\pumii, mijesc un
ochi c\tre ea [i z\resc o imagine apocaliptic\. Luiza,
sor\-mea, î[i trage un ciorap sub]ire pe sub o fust\
lung\, plisat\, bleumarin. Îmi preling privirea în sus,
de-a lungul fustei, antigravita]ional. Ea e! Dar are
o bluz\ alb\, în]epat\ cu insigne ca un insectar, o
cravat\ ro[ie cu vipu[c\ tricolor\, pe piept îi troneaz\
un [nur ro[u, înnodat parc\ marin\re[te [i, pentru
a completa vestimenta]ia, pe umeri poart\ trese.
M\ pufne[te rîsul, dar m\ ab]in [i o întreb ironic: 
- Un’ te duci? Ai or\ de striptease? Sau ave]i bal
mascat? Ea m\ prive[te serioas\ [i, prinzîndu-m\ de
obraji, m\ apostrofeaz\: - Hai, ursule], c\ azi avem
careu, n-am chef s\ întîrziem” (pag. 166). 

Elev îîn ccomunism, de[i porne[te de la o premis\
care ]ine mai degrab\ de s\n\tatea social\ a unei
genera]ii care descoper\ timid [i ezitant griul unei
istorii aproape contemporane, ale c\rei cicatrici se
v\d înc\ foarte limpede, sfîr[e[te prin a fi un
volum remarcabil din punct de vedere literar. Nu
[tiu dac\ vom mai auzi de elevii care ast\zi semneaz\
texte (eu sper c\, m\car de unii, da), îns\ cred c\ s-ar
cuveni, în num\rul de semne care mi-au mai r\mas,
s\-i pomenesc pe to]i, ca la catalog, [col\re[te: Larisa
Baciu, Maria B\lan, Alexis Chapelan, Maria Dumitrescu,
Andrei Constantin Lixandroaia, Ioana Alexandra
Morar, Elena Andreea Neac[u, Vlad Palas, Cristina
Maria Pa[cal\u, Elena Cristina Penciu, Denis Popescu,
Oana Prica, Daria Rokk, Victor Constantin Vl\du].
Felicit\ri!

RR\\zzvvaann MMiihhaaii NN\\ssttaassee, 24 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.
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creative writing cu Ceau[escu
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R
\sfoind printre audiobook-urile din magazinele
de specialitate nu po]i s\ nu observi dou\ lucruri:
c\ pre]urile sînt nejustificat de mari (30 de lei
fiind unul dintre cele mai mici pre]uri) [i c\, dac\

totu[i ]i s-a pus pata s\-]i torni literatur\ în urechi, nu prea
ai ce s\ alegi. Poate unii ar crede c\ 30 de lei sînt un chilipir,
o investi]ie bun\ pentru o voce tras\ pe CD care-]i
cite[te despre [tiin]a de a deveni bogat. Sau poate al]ii
ar considera c\ este un experiment mi[to s\ te plimbi cu
un volum de re]ete în versuri (Gol\tatea îînconjur\, iiar
foamea dd\ dde-aa ddreptul) în urechi printr-un supermarket
în timp ce-]i faci cump\r\turile. Sau, dac\ nu v-a]i
s\turat s\ o vede]i pe Mihaela R\dulescu peste tot [i în tot
felul de scandaluri, pute]i încerca Minciunile ffemeilor,
de Ludmila Uli]kaia (poate o cump\ra]i la pachet cu De cce
iubim ffemeile, eu zic c\ ar merge). De filozofie, istorie [i
aforisme poate v-a]i s\turat, dac\ nu, ave]i de unde alege,
slav\ Domnului [i îngerilor.    

Eu am fost atras de alt experiment. Am luat un fantasy,
Gre[eala vvraciului, în lectura lui R\zvan Exarhu, mai ales
pentru c\ mi-a st`rnit aten]ia avertismentul de pe spate:
„A nu se asculta dup\ miezul nop]ii!”. Cine ar putea respecta
un astfel de avertisment, cine ar putea rezista tenta]iei?
Eu unul, nu. {i, pentru c\ cel mai plictisitor lucru de pe
p\mînt este s\ stai în fund [i s\ ascul]i un audiobook,
am compresat basmul în format mp3, l-am luat pe iPod,
mi-am tras gluga pe cap [i am început s\ m\ plimb pe
str\zile prost luminate, dar lini[tite, din Drumul Taberei,
imediat dup\ ora 00:00. Vocea lui Exarhu e bine aleas\
pentru lectura unui fantasy, cu singura observa]ie c\ pe
alocuri cite[te prea repede, dar în rest te introduce bine
în atmosfer\, î[i schimb\ de cîteva ori vocea pentru ca
ascult\torul s\ poat\ urm\ri mai bine dialogul, iar intona]ia
[i ritmul i se schimb\ de asemenea în func]ie de lucrurile
pe care le cite[te. 

Povestea este ceva mai întunecat\ decît am crezut
ini]ial. Pe scurt, Tom, un vraci în devenire, este trimis de
magistrul s\u într-un ]inut ml\[tinos [i plin de pericole
(vr\jitoare de ap\, p\s\ri de le[ etc.) pentru a se preg\ti
cu un alt vraci, Bill Arkwright, a c\rui cas\ este bîntuit\ [i
în ea se mai g\sesc dou\ sicrie [i un pat ud pe care doarme
fantoma mamei lui Arkwright, care a murit înecat\, [i
cea a tat\lui lui. Cel R\u [i vr\jitoarea de ap\ Morwena
încearc\ s\-l g\seasc\ [i s\-l ucid\ pe Tom, dar în
ajutorul acestuia vin deopotriv\ for]ele întunecate [i cele
bune. Nu pot spune c\ în timp ce ascultam povestea
prin cartier dup\ miezul nop]ii nu am intrat în pielea lui
Tom. De altfel, pove[tile de acest gen, fie c\ e vorba despre
c\r]i, despre audiobook-uri sau despre filme, au rolul
de-a te face s\ dai în mintea copiilor. „Gr\dina era înconjurat\
de un gard ruginit, ni[te ]epe ascu]ite. În cele din urm\ am
ajuns la o deschiz\tur\ îngust\, am intrat în gr\din\
doar ca s\ dau peste un [an] cu ap\ n\moloas\. Spre
surprinderea mea, am descoperit c\ nu-mi trecea de
genunchi.” Iar uneori aveam impresa c\ Exarhu zice despre
locurile pe lîng\ care treceam. „Un mîrîit gros m-a f\cut
s\ m\ opresc. Sub gardul de m\r\cini st\tea gata s\ atace
un cîine mare, negru.” Sau despre fauna lor. 

Audiobook-ul este împ\r]it în patru p\r]i: Înv\]\turile
apei, Scrisoarea VVraciului, Pact ccu DDiavolul [i Gre[eala
Vraciului, iar cartea pe care se bazeaz\ adaptarea audio-
book-ului este a cincea din seria Cronicile WWardstone. Dac\
v-a pl\cut Harry PPotter, NNarnia sau Lord oof tthe RRings, poate
ar trebui s\ încerca]i [i povestea aceasta, mai ales c\ lectura
lui Exarhu este una reu[it\.   

CCrroonniicciillee
WWaarrddssttoonnee::
GGrree[[eeaallaa vvrraacciiuulluuii,
de Joseph
Delaney, în lectura
lui R\zvan Exarhu,
Editura Corint
Junior, 2008, 55,
16 minute, 30 lei.
Traducerea
textului citit îi
apar]ine Cristinei
Jinga, iar
adaptarea textului
pentru audiobook
Cristinei Bro[tianu.

Î
n Melinda aand MMelinda, un film relativ recent semnat
Woody Allen, regizorul american ne propune dou\
versiuni diferite, una tragic\ [i una comic\, a aceluia[i
personaj, care, în func]ie de scenariu, reu[e[te s\-[i

dep\[easc\ depresia sau, dimpotriv\, se afund\ [i mai adînc
în ea. Pornind de la ideea lui Allen, voi discuta în cele ce
urmeaz\ cele dou\ romane ale lui J.M. Coetzee care au fost
recompensate cu Booker Prize, [i anume Via]a [[i vvremurile
lui MMichael KK (1983) respectiv Dezonoare (1999), ambele
ap\rute în traducere la Editura Humanitas, primul foarte
de curînd, al doilea ceva mai demult, în 2006. În general,
romanele lui Coetzee sînt ap\s\toare, tulbur\toare [i foarte
opace la ideea de happy-end. Din acest punct de vedere,
nici Via]a..., nici Dezonoare nu fac excep]ie, de[i ultimul îl
întrece pe primul la acest capitol. Altfel spus, dac\ în Via]a...
mai exist\ o umbr\ de senin\tate la sfîr[itul volumului, o
gean\ de lumin\, chiar dac\ una a resemn\rii [i a accept\rii
propriului destin a[a cum ]i-a fost dat, în Dezonoare întunericul
este total. Cu toate acestea - [i-aici apare a doua justificare
pentru titlul ales -, de[i ambele au primit Booker-ul, a[ zice
c\ nu amîndou\ se ridic\ la nivelul cerut pentru a fi beneficiat
de prestigiul acord\rii acestui premiu. 

Via]a [[i vvremurile llui MMichael KK ne propune un anti-erou
des\vîr[it, în postura acestui Michael K din titlu, un vitregit
al sor]ii înc\ din momentul na[terii, c\ci imediat ce a fost
adus pe lume, moa[a i-a observat buza de iepure din cauza
c\reia gura nu i se închidea, [i „peticul roz de carne vie pe
care aceasta îl scotea la iveal\”. Nu este singurul lui „defect”,
îns\. Primul, probabil, e chiar culoarea pielii, c\ci Michael
e negru [i pe deasupra s-a n\scut în Africa de Sud, unde cei
ca el nu prea au nici un drept. Apoi, ca [i cum toate acestea
n-ar fi de-ajuns, b\iatul provine dintr-o familie s\rac\, cre[te
f\r\ tat\ [i mai e [i încet la minte, ceea ce cu siguran]\
nu-i va oferi un avans în cursa pentru o via]\ de privilegii.
Primele pagini ale romanului devin astfel un studiu al
umilin]ei, nu îns\ [i al dezn\dejdii, c\ci Michael nu pare a
fi con[tient de lipsuri [i de minusuri, luînd lucrurile ca atare
[i comportîndu-se cu o senin\tate dezarmant\. Tocmai de
aceea, pe parcursul celor aproape dou\ sute cincizeci de
pagini ale romanului, rareori îl vom vedea plîngînd sau
plîngîndu-se, de[i ar avea toate motivele s-o fac\. 

Considerat un roman distopic, Via]a [[i vvremurile llui
Michael KK ne poart\, prin intermediul acestui picaro african,
printr-o ]ar\ decimat\ de un r\zboi civil care nu se mai
termin\. Împreun\ cu mama sa, grav bolnav\, Michael
porne[te din Cape Town înspre districtul Prince Albert unde
se afl\, dup\ spusele femeii, ferma la care aceasta a crescut
[i unde-ar vrea acum s\-]i sfîr[easc\ via]a. S\ nu v\ închipui]i,
îns\, c\, pentru a ajunge acolo, se pot urca într-un tren, sau
lua un autobuz. Este o c\l\torie pe care Michael K o va face
per pedes, împingînd un c\ru] în care st\ înghesuit\ mama
sa, [i pe care femeia o va încheia într-un recipient, sub form\
de cenu[\. R\mas singur pe lume, Michael î[i continu\
odiseea neajunsurilor, a abuzurilor, a priva]iunilor. Le va
accepta pe toate f\r\ s\ cîrneasc\, ajungînd în final de-acolo
de unde a plecat, adic\ înapoi în Cape Town. Între timp a
îmb\trînit, e slab ca un sfînt [i cum c\l\torului îi [ade bine
cu drumul, intuim c\ în scurt timp o va lua iar din loc.

Via]a... nu este un roman slab dar nici nu reu[e[te s\ se
fixeze în mintea cititorului drept un punct de reper. Coetzee
nu insist\ prea mult pe dimensiunea distopic\ a romanului
iar din Michael K face un personaj mult prea alegoric ca
s\ reu[im s\ ne identific\m cu el. În plus, pentru un individ
încet la minte, Michael K este adesea emi]\torul unor judec\]i
destul de sofisticate, care pur [i simplu nu i se potrivesc.
Una peste alta, avem de-a face cu un roman bine scris dar
inegal, pe alocuri chiar plictisitor, [i c\ruia probabil i-a fost
acordat Booker-ul mai degrab\ pe criterii politice: în 1983,
Africa de Sud era în plin apartheid [i un Booker pentru
un scriitor sud-african ce înf\]i[eaz\ durerea omului negru
într-o Afric\ de Sud nu cu mult diferit\ fa]\ de realitate avea
darul s\ atrag\ înc\ o dat\ aten]ia asupra f\r\delegilor ce
aveau loc nestingherit într-o ]ar\ cu un trecut britanic,
colonial, care, de fapt, a dat tonul pentru tot ce avea s\
urmeze.

Dezonoare, prin contrast, este un roman post-apartheid
dar care, paradoxal, reu[e[te s\ [ocheze [i în acela[i timp
s\ creeze o serie de dileme, morale [i rasiale, la cî]iva ani
buni dup\ ce, cel pu]in oficial, politica segrega]ional\ în
Africa de Sud luase sfîr[it.

David Lurie este profesor de comunicare la Universitate

Tehnic\ din Cape Town. Alb, divor]at,  în vîrst\ de
cincizeci [i doi de ani, a publicat doar trei c\r]i în toat\
cariera sa academic\, f\r\ ca vreuna s\ stîrneasc\ prea mult\
vîlv\ la vremea ei. Nici ca pedagog nu str\luce[te pentru
c\ nu-i place materia pe care a ajuns s-o predea, de cînd
catedra de Limbi Clasice [i Moderne a fost desfiin]at\. În
schimb, ar vrea s\ scrie o oper\, Byron îîn IItalia, „o medita]ie
despre iubirea dintre sexe, transpus\ în forma unei opere
camerale”, lucru pe care reu[e[te
mereu s\-l amîne. Între timp, tr\ie[te
pentru sex, pentru c\ lui David Lurie
i-a pl\cut toat\ via]a amorul. Cînd
era mai tîn\r, reu[ea s\ se culce cu
orice femeie pe care [i-ar fi dorit-o,
cîteva dintre ele fiind chiar so]iile
colegilor lui, îns\ la cincizeci [i doi
de ani, sexul opus nu prea se mai uit\
la el. Constatarea îl umple de o frustrare
de care uit\ doar în bra]ele Sorayei,
o prostitutat\ la care apeleaz\ constant
de ceva vreme. Îns\ cînd aceasta re-
nun]\ la cea mai veche meserie
din lume, Lurie devine dintr-odat\
vulnerabil [i vîn\toarea începe din
nou. Ochii îi cad pe una dintre studen-
tele lui, o oarecare Melanie Isaacs,
care r\spunde avansurilor lui destul
de ambivalent, nerefuzîndu-l dar
dîndu-i de în]eles c\ nu e foarte flatat\
de aten]ia ce i se acord\. Una peste
alta, complica]iile încep cînd Melanie
îl acuz\, nea[teptat [i pe nedrept,
de h\r]uire sexual\ iar David Lurie
alege s\ se declare vinovat, f\r\ îns\
a fi dispus s\-[i toarne cenu[\ în cap
pentru asta (sub forma unor scuze
publice aduse studentei [i familiei
acesteia). Universitatea, care încercase
s\ evite un scandal, fiind dispus\
s\-l pedepseasc\ doar cu o scurt\
suspendare, este, astfel, for]at\ s\-l
dea afar\. 

Ajuns peste noapte f\r\ loc de
munc\, Lurie simte nevoia s\ plece
din Cape Town pentru o perioad\ [i
brusc î[i aduce aminte c\ are o fiic\,
întîmpl\tor lesbian\, care s-a stabilit
undeva la ]ar\, unde tr\ie[te din
micul comer] agricol pe care-l practic\
dar [i din chiria pentru cîinii pe care-
i g\zduie[te într-un padoc special
amenajat, cînd st\pînii lor sînt pleca]i.
M\ opresc aici cu povestirea, nedorind
s\ dezv\lui partea cea mai tulbur\toare
a intrigii, îns\ la sfîr[itul romanului,
în urma experien]elor tr\ite în compania
fiicei sale, vom g\si un David Lurie eminamente diferit.
Meritul lui Coetzee st\ în felul în care reu[e[te s\ ne schimbe
perspectiva asupra acestui b\rbat, care, din individul u[uratic
[i afemeiat care era, devine o persoan\ responsabil\ [i
complet\ care a înv\]at pe deplin lec]iile umilin]ei, asumîn-
du-[i destinul cu toat\ acea procesiune de nedrept\]i [i de
sacrificii c\rora va trebui s\ le fac\ fa]\. Dac\ Via]a... e doar
un roman trist, Dezonoare este revolt\tor, frustrant [i foarte,
foarte dur. Un roman care te n\uce[te, te dezechilibreaz\,
te arunc\ violent din tradi]ionalul confort al lecturii chiar
lîng\ Lurie, c\ruia parc\, dintr-odat\, po]i s\-i sim]i transpira]ia
mirosind cumplit a fric\. Via]a... nu reu[e[te aceast\ apropiere
intim\ de cititor, poate nici nu-[i propune, dar în felul acesta
î[i anticipeaz\ sfîr[itul prematur.

În comunicatul de pres\ din 2003, cînd lui J.M. Coetzee
i se acorda Nobelul pentru Literatur\, Academia Suedez\
f\cea o trecere în revist\ a tuturor romanelor sale de la acea
vreme. Un demers firesc, pentru o asemenea ocazie, dar,
în acela[i timp, absolut inutil. Singur\, Dezonoare ar fi fost
suficient\ ca justificare. 

FFlloorriinn IIrriimmiiaa, 33 de ani, asistent doctor la Catedra de limba [i literatura
englez\ a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza" din Ia[i. ~i place s\ scrie [i s\
citeasc\. Uneori s\ traduc\. Colaboreaz\ la DDiilleemmaatteeccaa,, DDiilleemmaa VVeecchhee,,
OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall [i SSuupplliimmeennttuull ddee ccuullttuurr\\.

florin irimia
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J.M. Coetzee. VViiaa]]aa [[ii vvrreemmuurriillee
lluuii MMiicchhaaeell KK. Traducere din limba
englez\ de Eduard Bucescu.
Editura Humanitas Fiction, 2009

J.M Coetzee. DDeezzoonnooaarree. Traducere
din limba englez\ de Felicia
Mardale. Editura Humanitas,
2006
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N-ar fi fost de-ajuns s\ ne exprim\m noi, redactorii,
plus vreun invitat, opiniile în leg\tur\ cu etica meseriei
de scriitor. De aceea am încercat s\ facem o anchet\,
pe care o prev\zusem drept cheie de bolt\ a întregii
dezbateri din acest num\r. Am trimis un e-mail prin care
solicitam un r\spuns la ancheta noastr\ de la 28 de
scriitori; Simona Popescu a fost prima care ne-a r\spuns
rapid c\ o intereseaz\ foarte mult tema [i sigur va
scrie ceva. T.O. Bobe a fost al doilea care ne-a r\spuns,
tot în scurt timp, [i care [i-a precizat ferm op]iunea. Dac\
o agre\m sau nu conteaz\ mai pu]in decît faptul c\ a
afirmat-o. Cele dou\ r\spunsuri ne-au mai risipit teama
- sporit\ de t\cerile celorlal]i invita]i - c\ nu s-ar în]elege
ce am vrut s\ afl\m. 

Rug\mintea pe care o adresam scriitorilor no[tri era
s\-[i exprime op]iunea între scriitorul-cet\]ean, implicat
în via]a social\, eventual într-un sens militant, [i scriitorul
neimplicat, din turnul de filde[, care-[i face un program
din a nu se l\sa bruiat de zgomotul str\zii. Sînt dou\
modele ipotetice [i multe posibilit\]i in between, mai
ziceam, dar exist\ atît scriitori care-[i folosesc prestigiul
pentru cauze sociale sau care scriu despre ele în c\r]ile
lor, cît [i scriitori care refuz\ ferm s\ scrie sau s\ se
pronun]e în chestiuni sociale, politice sau economice. Îi
mai rugam s\ ne spun\ [i dac\ sînt scriitori care le plac
sau care le displac pentru adeziunea lor la unul dintre
cele dou\ modele. 

Nu ne-a surprins prea mult faptul c\ doar [ase dintre
cei dou\zeci [i opt de invita]i [i-au ar\tat interesul pentru
o chestiune care, credem noi, ]ine de o dinamic\ cultural\
despre care se vorbe[te rareori, dar care merit\ invocat\
m\car [i pentru elucidarea statutului scriitorului
contemporan ([i pe care am mai abordat-o în leg\tur\
cu op]iunile ideologice ale revistelor culturale, care, în
marea lor majoritate, ne-au declarat c\ nu simt nevoia
niciunei afilieri, dorind probabil s\ sugereze c\ aspir\
la obiectivitate [i c\ se afl\ dincolo de asemenea pasiuni
omene[ti precum politica [i ideologia). Pute]i citi mai
jos cele [apte r\spunsuri; celelalte dou\zeci [i dou\ sînt
subîn]elese. (A.C.)

T.O. BBobe: 
În pprimul rrînd, ddetest lliteratura aangajat\,

pentru c\ reprezint\ o abdicare de la singurul angajament
fa]\ de care e dator scriitorul, [i anume insolitarea estetic\,
în]eleas\ ca raport pe cît de just, pe atît de imprevizibil între
ce [i cum se spune. O carte în care accentul cade pe mesajul
social n-are de-a face cu literatura (în sensul tare al termenului),
ci cu propaganda. Singura împrejurare în care literatura
militant\ î[i g\se[te justificarea mi se pare a fi dictatura.
Atunci cînd toate celelalte mijloace de exprimare a opiniilor
proprii î]i sînt interzise, proza, poezia sau teatrul pot fi
vehicule pentru acestea, f\r\ îns\ a avea preten]ia excelen]ei,
iar dovada cea mai la-ndemîn\ este [opîrlismul de acum
dou\zeci-treizeci de ani. Altfel, mi se pare deopotriv\ comod
[i la[ s\ scrii romane sau sonete în loc s\ faci ceva ca s\
schimbi ce ]i se pare c\ e în neregul\ cu lumea.

În al doilea rînd, dac\ e vorba despre scriitor, [i nu despre
literatura lui, cred c\ fiecare e liber s\ fie sau nu angajat.
Faptul c\ prestigiul autorului se r\sfrînge într-o oarecare
m\sur\ asupra activit\]ilor lui cet\]ene[ti e inevitabil, chiar
dac\ nu este întotdeauna urm\rit [i dorit de persoana în
chestiune. Exist\ îns\ [i reversul. Dac\ Alexandru Matei
vorbea într-o serie de articole despre „impostura ca stil”,
a[ putea aminti [i eu în treac\t despre „impostura ca
angajament”. Cred c\ sînt în lume suficiente exemple de
scriitori care [i-au cî[tigat reputa]ia nu atît pentru calitatea
c\r]ilor lor, cît pentru c\, a[a cum foarte frumos se spune,
„au tras un semnal de alarm\” în leg\tur\ cu soarta cangurilor,
a femeilor, a negrilor, a p\durilor amazoniene, a homosexualilor,
a ploierilor cu ciocul deviat sau a mai [tiu eu cui [i ce.

Cosmin MManolache: 
Îmi ssînt ppe pplac, ddin sstart, nneimplica]ii,

pentru c\ sînt cam asocial, mult prea des refractar, de[i
la fiecare patru ani (interval tocmai bun pentru a termina
o carte) sînt de p\rere c\ votul meu conteaz\. Pentru c\
nu te po]i juca cu propriile-]i dezam\giri în felul în care
un copil trece de la o juc\rie la alta. Pentru c\ scrisul este
o activitate pur individual\. Pentru c\ scrisul necondi]ionat
social, cred eu, te salveaz\ zilnic din mrejele prostiei. Pentru
c\ salvarea asta este, mi se pare, cu mult mai subtil\, mai
cu în]elesuri [i cu profit decît cea pe care ]i-o procur\
implicarea. Pentru c\, oricît ai crede c\ faci bine implicîn-
du-te în exteriorit\]i, lucruri care-]i scap\ [i-]i vor sc\pa
întotdeauna î]i vor [ubrezi libertatea cald\, ferit\ , a scrisului.
Pentru c\ îmi place Enrique Vila-Matas, despre a c\rui
implicare sau ne- habar nu am - îns\ care a scris Bartleby
y ccompañía. Pentru c\ îmi place Borges, precum fîntîna
cu ap\ rece de la ]ar\. {i Cortázar, pentru c\, de asemenea,
îl simt implicat mult mai mult în aventura sa, de[i cu Rayuela
a[ putea fi contrazis prin unele p\r]i, dac\ nu chiar în cele
importante. Dar mai ales îmi plac scriitorii care înc\ nu s-au
apucat de scris [i nici n-o vor face vreodat\, pentru c\ îl
am pe unul îndeaproape, care de fiecare dat\ îmi dovede[te
c\ este s\n\tos tun spunîndu-mi, cu apetitul s\u de povestitor:
„La ce bun s\ scriu dac\ n-o pot face mai bine decît
Kafka!” -, dup\ care aduce vorba în nenum\rate feluri despre
Al. Monciu-Sudinski, c\ruia îi aduce aproape zilnic omagii
la vederea unui portret aflat în biroul nostru, în parte [i ca
unui scriitor care s-a l\sat de scris, ca unui bartleby. {i,
mai ales, pentru c\ admira]ia pentru to]i cei enumera]i
m\ face deseori s\ m\ întreb ce am eu în comun cu
scrisul.

{tefania MMihalache: 
Dac\ sscriitorul rrefuz\ ss\ sse ppronun]e îîntr-oo
anume cchestiune eeconomic\, ssau ppolitic\,
asta nnu ii sse ppoate rrepro[a, eeventual, ddecît
cet\]eanului ddin eel

Cred c\ problema trebuie discutat\ pornind de la dou\
ipostaze ale scriitorului în societate, pentru c\ raportul s\u
cu eventuale cauze sociale evolueaz\ diferit în func]ie de
aceste dou\ posturi: scriitorul ca cet\]ean [i scriitorul ca
scriitor. Diferen]a este aceea dintre a face ceva pentru o
cauz\ social\ [i a scrie  despre ea, [i ambele presupun un
raport diferit al scriitorului cu exterioritatea. 

Scriitorul ca scriitor nu poate alege s\ scrie, de exemplu,
despre Ro[ia Montan\ decît dac\ aceasta se reflect\ într-un
mod intrinsec în preocup\rile [i în obsesiile sale ca individ,
a[a c\ un roman despre Ro[ia Montan\ este un roman [i nu
un gest social. Cumva am impresia c\ scriitorul ca scriitor
nu poate fi militant. Este o imposibilitate ontologic\. Societatea
r\mîne, în acest caz, o chestiune exterioar\. 

Dac\ scriitorul îns\ alege s\-[i pun\ prestigiul în slujba
unei cauze, de exemplu, Ro[ia Montan\ - asta este cu
totul altceva. Este atunci vorba despre scriitorul cet\]ean
care vrea s\ salveze Ro[ia Montan\, dar, f\cînd asta, scriitorul
nu scrie un roman. În acest caz, scrisul r\mîne o chestiune
exterioar\ care împrumut\, cum spuneam, prestigiul. Oricum,
dup\ mine, cele dou\ ipostaze nu au de ce s\  fie într-un
iremediabil conflict [i fiecare este de judecat în domeniul
ei de existen]\. Dac\ scriitorul refuz\ s\ se pronun]e într-o
anume chestiune economic\, sau politic\, asta nu i se poate
repro[a, eventual, decît cet\]eanului din el. 

Acum, la o privire diacronic\, apropierea dintre rolul de
scriitor [i acela de cet\]ean era for]at\ mai tare, înainte
de existen]a unor foruri specifice care s\ se ocupe de cauzele
sociale (de la poetul din cetate c\tre perioada modern\),
dar în societatea actual\, cauza se abordeaz\ în mod
profesionalizat, de c\tre persoane abilitate [i cu instrumente

specifice, devenind astfel o campanie. Scriitorul poate veni
deci, cu prestigiul, dar la fel poate veni [i vedeta TV, [i
politicianul, [i jurnalistul formator de opinie etc. Nu cred
c\ scriitorul are neap\rat o responsabilitate mai mare vizavi
de societate decît ceilal]i actan]i ai s\i, mai ales c\, într-o
societate modern\, fiecare î[i exerseaz\ într-un fel sau altul
profesia de cet\]ean, în ale c\rei atribu]ii se înscrie [i ini]iativa
civic\. Gradul în care cineva alege s\ se implice este variabil
[i ]ine [i de al]i factori. Dar aici s-ar deschide o alt\ discu]ie.    

Ca scriitor, nu m-am sim]it pîn\ acum atras\ de subiecte
„sociale”. Nu cred îns\ c\ m\ poate deranja op]iunea
altor scriitori, fie ea artistic\ sau civic\, atîta timp cît, pe
de o parte ei scriu c\r]i bune, [i pe de alta, se al\tur\ unor
cauze care merit\. Problematic ar fi dac\ aceste „al\tur\ri”
nu ar fi neap\rat oneste, iar în spatele cauzei s-ar ascunde
interese [i cîrd\[ii. Sau, o alt\ situa]ie, cînd scriitorul urm\re[te
o vizibilitate mai mare asociindu-se cu anumite cauze. 

Pe de alt\ parte, în sens pozitiv iau ca repere nume cu
greutate în peisajul actual, ale unor persoane care sînt un
mix între scriitor [i oameni de televiziune/pres\, m\ gîndesc
la Cristian Tudor Popescu, la Stelian T\nase sau la Tudor
Octavian. De asemenea, nu pot s\ nu admir editorialele
lui Radu Paraschivescu sau ale lui Mircea C\rt\rescu. L-a[
men]iona [i pe mai tîn\rul Drago[ Bucurenci, cu ini]iativele
sale ecologiste.  

Jean-LLorin SSterian: 
Ultima ppedalare

Nu am participat niciodat\ la vreun mar[ de protest,
n-am împ\r]it flyere, n-am sus]inut mi[c\rile anti-consumeriste
decît scriind despre ele în 24fun. La început am f\cut-o
intens, fericit cumva c\ m\ reg\sesc într-un fel de a privi
via]a altfel decît prin îngr\ditura c\ruciorului de cump\r\turi.
M-am oprit din momentul în care mi s-a p\rut c\ ecologia
[i protestele urbane au devenit un trend. Cîte cauze po]i s\
sus]ii într-o via]\ de om? Chiar dac\ e[ti scriitor [i opinia
public\ are a[tept\ri s\ reac]ionezi la scrî[netele democra]iei,
derapajele sociale ori whatever. Pentru c\ mul]i dintre
scriitori tr\iesc din scrisul în pres\ [i sînt sili]i s\ aib\ atitudine
nu din convingere, ci pentru a-[i cî[tiga traiul. Recent îns\
(31 iulie ’08), am parcurs pedalînd distan]a dintre Ateneu
[i Facultatea de Drept cu prilejul deschiderii ciclotecii, centrul
de închiriat biciclete, sus]inut de funda]ia „MaiMultVerde”.
Am regretat c\ am f\cut-o, pentru c\ printre demonstran]i
a ap\rut Oprescu, primarul pseudo-independent, [i mar[ul
s-a transformat într-un circ mediatic. A fost ultima mea
pedalare.

Nu am nici o reac]ie la politic. E suficient ca în campanile
electorale s\ vad afi[ele candida]ilor ca s\-mi cobor ochii
în playlist-ul iPodului. Am renun]at de mult\ vreme la cablul
tv [i folosesc televizorul doar ca suport pentru filme. N-am
votat decît  o singur\ dat\ [i-mi pare r\u [i  acum
pentru c\ am pierdut o partid\ de sex de împ\care.

N-am resentimente fa]\ de România, ci fa]\ de cei
care se plîng de România. De-aia prefer s\-mi petrec timpul
cu oameni tineri, care iau ]ara asta ca atare, f\r\ s\ o t\v\leasc\
prin permanente compara]ii, ca pe o omlet\ îndelung prajit\
în uleiuri rîncede. Nu simt deloc c\ a[ tr\i într-un turn de
filde[, doar c\ lumea în care tr\iesc muste[te de o sev\ care
nu se extrage din cîrna]i. Am mai multe în comun cu oameni
care tr\iesc în alte zone geografice decît cu orice fost coleg
de [coal\ sau de liceu din ora[ul natal. 

Doina RRu[ti: 
Un sscriitor eeste uun oom ccare ooricum iia aatitudine
prin sscrisul ss\u

Sînt educat\ în spirit erasmian [i mult\ vreme am respins
categoric orice militantism crescut în mantaua scriitorului.
În realitatea tr\it\ este îns\ destul de greu s\ te închizi în
Cetatea Literelor. Ar însemna s\ fii un monstru l\sat în
fa]a oglinzii. C\r]ile sînt despre sine, îns\ sînt în aceea[i

ssccrr ii ii ttoorruull --cceett`̀]]eeaann
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Simona PPopescu: 
Împotrivit ppîn\ lla ttare!

Ce plictico[i mi se p\reau, cînd eram mai tîn\r\,
scriitorii „cet\]eni”, „militan]i”, „implica]i”... Nu`mi
pl\ceau pa[opti[tii, pe care îi respect atît de
mult acum. Nu doar pe scriitori. M\ gîndesc la
un pictor precum C.D. Rosenthal,revolu]ionar român
de etnie evreiasc\, n\scut la Budapesta, mort la
31 de ani pentru revolu]ia de la 1848 [i din devotament
fa]\ de prietenii lui, revolu]ionari (unii prin ]ar\,
al]ii prin exil). Rosenthal a pictat România aia cu
chip de femeie frumoas\ [i sever\, în ie [i cu salb\
de galbeni la gît. {i-a mai pictat-o o dat\ înf\[urat\
în steag, cu o mîn\ ridicat\, ca Statuia Libert\]ii.
Ce p\cat c\ nici unul dintre profesorii no[tri nu ne
vorbise cu adev\rat, omene[te, despre b\ie]ii \[tia
care au f\cut revolu]ia [i care au avut atîta de
suferit de pe urma ei. „Studiam” mecanic Ardealul,
de B\lcescu. Nu [tiam nimic despre B\lcescu, doar
c\ [i-a iubit patria, dar s\-]i iube[ti patria suna
ca naiba în urechile noastre. S\-]i „iube[ti
patria” era un comandament, cel mai tîmpit dintre
toate, c\ci nu po]i iubi o abstrac]iune, cu atît
mai pu]in una care, în acei ani de comunism,
devenise ma[ina de produs minciun\ cu unic
„mode d’emploi”. Poezia lui Goga m\ f\cea s\ rîd.
Nu-mi place, ca poezie, nici acum. Dar nu a[ mai
rîde. {i-apoi, pe Goga nu-l simpatiza nimeni - nu
pentru c\ [tiam prea multe despre el, ci pentru c\
prea rima cu vremurile noastre, prea p\rea
„consonant”. Se ag\]au to]i de „cl\ca[ii” lui, ca
[i cum nu noi am fi fost „cl\ca[i” sub dictatur\. Din
Goga îmi pl\cea un vers: „S\ ne mut\m în alt\
]ar\”, dar aveam interpretarea mea despre asta,
f\r\ leg\tur\ cu contextul istoric în care ea a fost
scris\.

Mi-aduc aminte de cea mai proast\ carte de
poezie pe care o citisem în via]a mea: Poezia
rezisten]ei. Dar nu doar plictico[i mi se p\reau
„militan]ii”, ci, unii, de-a dreptul dubio[i. Înainte
de 1989, cuvinte precum „cet\]ean” sau „militant”
înso]ind cuvîntul scriitor mi se p\reau compromise,
c\ci erau legate de minciun\. {i totu[i, înainte
de ’89 f\cusem o obsesie pentru Func]ia ssocial\
a ppoeziei, eseul lui T.S. Eliot, [i aveam o admira]ie
total\ pentru poe]ii germani din România anilor
’80. Ei f\ceau o poezie social\ în singurul sens
posibil - [i absolut necesar, m\car pentru salvarea
ideii de demnitate a scriitorului. Cu ce emo]ie
am citit Vînt ppotrivit ppîn\ lla ttare, antologia prin
care îi descoperisem! Spuneau lucruri care trebuiau
spuse, f\r\ metafore, într-o perioad\ în care
metaforismul excesiv devenise aproape o form\
pervers\ de colabora]ionism (a[a sim]eam pe
atunci). Împreun\ cu prietenii mei din Bra[ov,
Marius Oprea, Andrei Bodiu [i Caius Dobrescu,
înc\ liceeni, aveam certitudinea c\ ei ar trebui
s\ ne fie modelele [i repro[am aripii optzeciste
bucure[tene estetismul (de[i nu aveam dreptate,
în radicalismul nostru)…

Pentru c\ scriitorii „sociali” (cu excep]ia
„împotrivi]ilor pîn\ la tare”) veneau în atingere
nu doar cu socialul în variant\ oficial\, ci [i cu un
mod dogmatic sau prea simplist de a-l prezenta,
îi preferam pe a-sociali, pe solitari. Solitarii, marginalii,
ex-centricii, esteticii radicali erau, paradoxal, ni[te
scriitori... implica]i prin inadecvare. {i experimenta-
lismul era un mod de dislocare a încremenirilor
de toate felurile, un mod de a scoate plumbul din
cap. Modelul era Zacharias Lichter, din Via]a [[i
opiniile llui ZZacharias LLichter, c\rticica cea rar\ a
lui Matei C\linescu, retras\ din biblioteci (autorul
emigrase în America). La fel de importan]i pentru
formarea mea ca intelectual aveau s\ fie Gellu
Naum, Mircea Iv\nescu, Dimov [i „tîrgovi[tenii”.
Prin valoarea lor, prin simplul (simplul?) fapt c\
f\ceau literatur\ adev\rat\, dar [i prin marginalitatea
lor, mi se p\reau subversivi. 

Pîn\ la revolu]ia din 1989 (eu o numesc, totu[i,
revolu]ie), n-am sim]it vreodat\ ceea ce poate fi
formulat ca „sentimentul istoriei”, [i nici vreo
solidaritate cu comunitatea din care, vrînd-nevrînd,
f\ceam parte. Tot ceea ce a însemnat decembrie
1989 mi-a dat un puternic sentiment de emo]ie
legat\ de o mul]ime concret\ [i, prin extrapolare,
de poporul meu (parc\ pentru prima dat\). Nu
i-am în]eles pe cei care n-au ie[it în decembrie
în strad\. Nu i-am în]eles nici pe cei care n-au venit
în Pia]a Golanilor, mai tîrziu, pe cei care [i-au
petrecut anul 1990 ([i chiar pe urm\torii) în
cas\, scriindu-[i c\r]ile. Sînt momente cînd implicarea
înseamn\ extragere (din ceva care î]i poate aduce
atingere cu mîzga) [i momente cînd implicarea
înseamn\ ac]iune (fie ea, ac]iunea, statul cu
s\pt\mînile într-o pia]\, în semn de protest, amînatul

c\r]ilor care, în unele împrejur\ri, par lucruri atît
de frivole). Nu i-am în]eles pe intelectualii care au
avut func]ii politice în anii ’90, unii chiar r\mîn`nd
în sistem în condi]iile schimb\rilor de guverne [i
de pre[edin]i. Nu am în]eles nici „duioasele
contradic]ii” (cu o vorb\ a lui Bacovia) în care intrau
intelectuali a c\ror opinie conta mult pe atunci.
Sînt oameni importan]i, care au creat prin atitudinea
lor mult\ confuzie (peste care, în dulcele stil
românesc, s-a trecut). Nu-i în]eleg, în general,
pe cei care sprijin\ Puterea, mai ales cînd aceasta
este... ambigu\.

Cred c\ e nevoie, uneori, ca scriitorul s\ se
implice (poate fi chiar o datorie de onoare): dar
nu ca slujba[ [i nu pe bani. Ci pentru c\ are de
ap\rat o convingere personal\. Nu a unui grup,
nu legat\ de „zona intereselor”. Cînd nemul]umirea
scriitorului este exprimat\ [i în arta sa, puritatea
nemul]umirii, generozitatea nemul]umirii lui, dac\
se poate spune a[a, se m\soar\ în perenitatea
mesajului s\u care va fi contemporan cu mereu
al]i contemporani. Din acest punct de vedere,
poezia satiric\ a latinilor sau a romanticilor este
exemplar\.

La [coal\, pe vremuri, ni se vorbea despre „art\
pentru art\” [i despre „art\ cu tendin]\”. Era ceva
din care nu în]elesesem mare lucru. Maiorescu
contra Gherea. Pe Gherea nu-l citea nimeni, nici
nu era în manuale, nu se f\cea caz de el, de[i era...
socialist. Conta doar Maiorescu, el era criticul prin
excelen]\, sus]in\torul lui Eminescu. Cînd am citit,
mai tîrziu, de curiozitate, Tenden]ionismul [[i
tezismul îîn aart\, articolul lui Gherea, am avut o
mare surpriz\. Nu era un tezist, ci un idealist
care spunea lucruri interesante despre implicarea
de-adev\ratelea. „Art\ f\r\ tendin]\ nici nu poate
s\ fie. Art\ f\r\ tendin]e n-a existat, nu exist\ [i
nu va exista. C\ci dac\ arta va atinge via]a social\,
va exprima tendin]e sociale. Bineîn]eles, o poezie
ce descrie un asfin]it de soare nu exprim\ tendin]ele
sociale ale unei epoci; dar noi nu prea cunoa[tem
poe]i mari care s\ se fi îndeletnicit numai cu descrieri
de r\s\rituri [i de apusuri de soare”, spunea el. Nu
eram de acord. Dar sînt acum. {i mai dau un
citat (cu atît mai mult cu cît [tiu c\ Gherea nu e
deloc un frecventat): „Am fost corect cînd am privit
volumul de poezii nu ca o juc\rie, ci ca rezultatul
[i exprimarea unei vie]i întregi, am fost corect cînd
am privit pe poet ca pe un om viu; am fost
corect în sfîr[it, fiindc\ am vorbit de poetul-om.
[i în fa]a acestei concep]ii a mele: poetul-om, dl.
Roman pune concep]ia sa: poetul-insect\! Poetul-
fluture, poetul-albin\, care zboar\ de la floare la
floare pentru a strînge miere [i a ne desf\ta! Iat\
cum pricepe dl. Roman pe poet! {i exemplul dlui
Roman cu albina nu-i o sc\pare din vedere, ci
exprim\ foarte bine ceea ce în]elege dl. Roman
prin poet. {i în adev\r, dac\ poetul nu pune în
crea]iunea sa toat\ via]a cu toate luptele, suferin]ele,
convingerile sale, dac\ el caut\ peste tot numai
frumosul, îl strînge [i îl a[terne pe hîrtie pentru
a ne desf\ta, ce alta e atunci poetul dac\ nu un
fluture ori o albin\ ce zboar\ din floare în floare
[i strînge miere? Nu-i vorb\, poe]ifluturi de ace[tia
sînt destui în ]ara româneasc\”. Nu [tiam nici
despre ce volum este vorba, nici cine e dl Roman,
dar mi se p\rea c\ Gherea spune lucruri pe care,
în felul meu, le gîndeam [i eu înainte de 1989 ([i
dup\). Pe „poe]ifluturi” eu îi numeam „lilirici”. De
altfel, el f\cea [i o diferen]iere radical\ între
„tendin]\” [i „tezism” - nu e loc acum pentru
dezvolt\ri. Un ultim citat, spunînd multe [i despre
contemporanii no[tri „implica]i” care se întîlnesc,
paradoxal, cu liricmetaforicii de alt\dat\: „Pentru
tezi[ti, un artist, poet de pild\, poate dup\ o
tez\ dat\ (de aceea îi numim tezi[ti) s\ scrie orice,
azi o od\ unui monarh, mîine o od\ republicii;
artistul e un me[te[ugar, se aseam\n\ cu tîmplarul,
care face azi un tron pentru rege, iar mîine
poate face pentru pre[edintele republicii. În aceast\
privin]\ tezi[tii, de[i pleac\ de la un punct de
vedere deosebit decît metafizicii, ajung la acelea[i
încheieri, fie din pricina c\ [i unii, [i al]ii au temelie
gre[it\, fie pentru c\ extremele se aseam\n\”.

Nu cred c\ arta trebuie pus\ „în slujba unui
ideal social”. Am v\zut [i cum „idealul estetic” -
autonomia esteticului - poate deveni opusul
idealului social, cum poate deveni anti-social,
folosit pervers. Am v\zut asta imediat dup\ 1990,
cînd intelectuali suspec]i vorbeau despre un
periculos apolinic „apolitism”... Cred c\ arta trebuie
s\ fie art\ pentru art\, art\ pentru arti[ti, art\
pentru om (omul obi[nuit), toate astea [i multe
altele exact în acela[i timp! Important este ca
artistul, scriitorul, s\ fie cu adev\rat implicat în
convingerile lui (pentru care, de cele mai multe
ori, trebuie s\ [i pl\teasc\).

m\sur\ [i despre ceilal]i, ceea ce face din orice artist un participant
la via]a general\. Iar dincolo de aceasta, desigur, un scriitor poate
s\ se manifeste partizan. E ca o alergare pe o sfoar\ sub]ire, ceea
ce de multe ori îl face pe protagonist s\ par\ mai curînd penibil decît
înduio[\tor. Dezaprob militantismul ca dimensiune scriitoriceasc\,
dar sînt în admira]ia mea scriitorii care, ajun[i la o anumit\ notorietate,
intervin decisiv în perioadele de criz\. Mi-a pl\cut cînd Umberto Eco
a ironizat isteria antiromâneasc\ a italienilor. Cît prive[te scriitura
formativ\ ori atitudinea social\ a unui scriitor, cred c\ nu mai este
nevoie s\ insist. M-a impresionat Coetzee din Dezonoare, mai
mult decît cel din A[teptîndu-ii ppe bbarbari, am citit cu sufletul la gur\
Moarte ppe ccredit, f\r\ s\-mi pese de filofascismul lui Céline, [i iubesc
în continuare proza lui Kundera. (Bineîn]eles, îi detest din start pe
criticii care fac praf imaginea unui scriitor valoros în numele unei
tr\d\ri omene[ti.)

Brief: un scriitor este un om care oricum ia atitudine prin
scrisul s\u: o atitudine existen]ial\, insinuant social\ [i parte a
postamentului (bun sau r\u) pe care se a[az\ mentalit\]ile.

Adrian BBuz: 
Metoda [[i aautenticitatea

Cum literatura nu este decît supliment nutritiv [i, oricît\ moral\
cu grad crescut de realism ar con]ine, nu poate ie[i din caracterul
ei de abstrac]iune, e clar c\ scriitorul trebuie s\ se dea jos de pe
copert\, dac\ are o cauz\. Dac\ trebuie? E în firea lucrurilor s\ o fac\,
profitînd de avantajul imaginii [i al talentului, atunci cînd le are. Sînt
autori care cred c\ e bine s\ nu o fac\, s\ r\mîn\, ca un duh,
ascun[i printre personaje. De vreme ce oricum treaba asta se întîmpl\
de veacuri, la fel de firesc cum unui copac îi cresc frunze, de ce s\
te opui? Generaliz\rile în baza exemplului personal au ceva chior
[i palid. Cred c\, dac\ trebuie cercetat ceva, aceea e metoda cu care
o fac, cei care o fac, [i gradul de autenticitate. Dac\ nu cumva ajunge
cauza s\ le slujeasc\ lor mai mult decît invers.



Scriitorul neerlandez Arnon Grunberg
are o sec]iune foarte vioaie de likes&dislikes
pe site-ul s\u, iar la dislikes, printre altele,
exist\ urm\toarele rînduri: „Social engagement
as hobby. All social engagement for that
matter: either you do something, or you
don’t, but you can’t just be engaged”. Arnon
Grunberg este un scriitor despre care a[
spune c\ nu e deloc lipsit de con[tiin]\ social\,
nu doar pentru c\ în romanele sale apar
observa]ii tran[ante despre societatea de
azi - în inegalabilul s\u stil sintetic [i cinic -, dar [i
pentru c\ public\ frecvent în pres\, cel
mai adesea comentarii sociale fermec\tor
scrise [i, mai ales, pentru c\ în spatele multora
dintre scrierile sale stau experien]e reale:
vara trecut\, Arnon a lucrat o lun\ ca chelner
într-un tren din Elve]ia ([i nu pentru c\ ar
fi avut nevoie de bani), în iarna aceasta s-a
deplasat la Ierusalim imediat ce a început
conflictul din Fî[ia Gaza (Grunberg fiind
evreu de origine), de dou\ ori în Afganistan
[i Irak, a vizitat Guantánamo Bay, Kosovo [i
gruparea Hezbollah din Liban; a acoperit
aceste plec\ri în cîte o coresponden]\ pentru
un important ziar neerlandez, NRC HHandelsblad,
într-o rubric\ numit\ „Printre oameni”,
preluînd sintagma prin care Maxim Gorki
îl sf\tuia pe scriitorul Isaak Babel s\ cerceteze
realitatea. Pentru cine n-a f\cut înc\ cuno[tin]\
cu ironia lui Grunberg, precizez c\ nu este
un titlu naiv. 

De fiecare dat\ cînd l-am întrebat pe
Grunberg despre aceste deplas\ri, am încercat
s\ aflu dac\ în motiva]ia lor se reg\se[te o
miz\ militant\ explicit\ - a[a cum m-am
obi[nuit s\ vînez în c\r]ile sau în articolele
scriitorilor care-mi plac -, sau m\car dac\ î[i
face un program din realismul social cu
implica]ii politice. Arnon s-a ar\tat surprins
de asocierea pe care o f\ceam între curiozit\]ile
lui omene[ti, cel mult jurnalistice, [i militantism,
spunînd c\ nu e nimic special în faptul c\ se
plimb\ prin lume [i scrie despre asta, ad\ugînd
apoi c\ nu e foarte pasionat de politic\ [i c\
nici nu tr\ie[te din reportajele pe care le
scrie. Am încercat s\-mi explic supralicitarea
pe care o f\ceam: nu eram obi[nuit\ ca

scriitorii s\ se ocupe de r\zboaie contemporane,
de conflicte etnice sau de alt\ natur\ [i de
închisori secrete f\r\ s\-[i fac\ din asta un
scop în via]\. Eram mai familiar\ cu modelul
unor scriitoare feministe sau afro-americane,
precum Toni Morrison, care-[i fac un scop
din emancipare, dar a c\ror art\ nu mi se
pare deloc „corupt\” de faptul c\ în c\r]ile
lor de fic]iune se afl\ un nucleu dur, ideologic,
militantist. Jeanette Winterson este un
exemplu care-mi vine în cap; romanul
Portocalele nnu ssînt ssingurele ffructe, tradus
recent la Editura Humanitas Fiction, e un
exerci]iu excelent de deconstruc]ie a
stereotipurilor legate de gen. Un alt roman
al ei, Sexing tthe CCherry, con]ine o scurt\
expunere nervoas\ despre finan]i[tii [i despre
generalii lumii, pe care naratoarea ar vrea
s\-i plimbe prin ]\rile numite „Lumea a treia”;
romanul este, aten]ie, unul istoric, iar cea
mai mare parte a ac]iunii se petrece în secolul
XVII. Mai eram familiar\, pe de alt\ parte, [i
cu modelul scriitorului care se ]ine cît mai
departe de zgomotul lumii contemporane,
care-[i imagineaz\ iadul ca pe un job la ziar
[i pentru care sintagma (poate nefericit\)
în jurul c\reia am gîndit acest dosar, „scriitor-
cet\]ean”, este fie o contradic]ie în termeni,
fie o sfidare a artei. Dar cu ideea c\ un scriitor
ar putea s\ descrie lumea din jurul s\u doar
pentru c\, poate, are o `n]elegere special\
a ei, nu din vreo ̀ nalt\ con[tiin]\ politic\, ci
dintr-o `n]elegere fireasc\, dezinhibat\ a
umanului [i dintr-o pasiune pentru a o
`n]elege - cu ideea aceasta, zic, nu m\
`mprietenisem `nc\.

Am încercat s\-mi relaxez perspectiva
mult prea tran[ant\ [i s\ nu mai împart
scriitorii în militan]i [i reziden]i ai turnului
de filde[. În fond, cele dou\ tipuri sînt
exagerate, iar implicarea social\ [i ideologic\
a unui scriitor se afl\ mai degrab\ între aceste
dou\ extreme. Sînt scriitori care practic\
meseria de jurnalist, de voie sau de nevoie,
[i care î[i inspir\ [i literatura din reportajele
pe care le fac; un exemplu ar fi Cristopher
Goffard, prezentat în num\rul trecut la rubrica
„American Reader“, cu romanul Snitch JJacket,

sau Rosa Montero. Poate [i Costi Rogozanu
ar fi un exemplu potrivit, fiindc\ unele dintre
povestirile lui se inspir\ dintr-o lume imediat\,
pe care o recunoa[tem cu u[urin]\ ca fiind
România parvenitismului [i a confuziilor
morale, a vie]ilor lucioase [i g\unoase de
VIP, iar realismul lui merge dincolo de
descrierea seac\, adopt\ [i o judecat\ moral\,
chiar dac\ este una soft, mai degrab\
indulgent\. Iar prozele pe care le-a publicat
în rubrica „Autofic]iuni” a revistei noastre
sînt, de asemenea, un bun exemplu de proz\
„angajat\” social. Sînt apoi scriitori care nu
scriu la ziar [i nu sînt nici ONG-i[ti pleca]i s\
salveze lumea, dar care în c\r]ile lor dau
ni[te verdicte cît se poate de tran[ante lumii
înconjur\toare, precum Joey Goebel, Irvine
Welsh sau Bret Easton Ellis, care nu numai
c\ nu se feresc s\ fac\ observa]ie social\,
ci î[i fac chiar un scop artistic din asta. C\
le [i iese e deja un argument n\ucitor. Îmi
plac în egal\ m\sur\ c\r]ile scrise de cele
dou\ categorii de scriitori de mai sus [i, în
plus, îmi place s\ dau peste observa]ii sociale,
inten]ionale sau nu, în c\r]i bine scrise.
Am cîteva exemple de c\r]i române[ti, dar
nu sînt sigur\ c\ o apreciere de felul
acesta le-ar pica bine autorilor; [tiu din
experien]\ c\, atunci cînd i-am admirat lui
T.O. Bobe „radiografia social\” din romanul
Cum mmi-aam ppetrecut vvacan]a dde vvar\, care
reda excelent parvenitismul [i haosul
postdecembrist, de tranzi]ie, [i deruta pe
care o creau ele în capul unui copil, T.O.
mi-ar\spuns c\ nu inten]ionase s\ fac\ „nici
radiografie, nici colonoscopie social\”. Îi
în]eleg op]iunea, dar r\mîn în continuare
la impresia c\ intui]ia lui artistic\ merge mai
departe dec`t merg principiile lui.

Pot foarte bine s\ în]eleg c\, în numele
direc]iilor ferme trasate de programul
proletcultist [i al Tezelor din Iulie, ideea
oric\rui realism social sau militantism le
repugn\ scriitorilor din România, ca [i no]iunile
de cet\]ean, ideologie, angajament, con[tiin]\
social\, chiar dac\ a trecut destul de mult
de-atunci. A[ face nuan]area c\ realismul
nu înseamn\ doar s\r\cie [i foamete, ci poate

descrie la fel de bine cluburi glam, bog\]ii,
via]a pe picior mare [i orice alt aspect al
realit\]ii înconjur\toare, cît\ vreme exist\
o con[tiin]\ în spatele descrierii [i o reac]ie
moral\, fie ea de indignare sau de adeziune.
{i a[ mai spune o dat\, în caz c\ n-a fost
destul de limpede deja, c\ nu-mi doresc
s\ citesc observa]ii sociale oricît de percutante
cu sacrificiul artei literare. Nu cred c\ aspira]ia
declarat\ sau implicit\ a multor scriitori
de azi spre estetismul pur [i dur este o
consecin]\ logic\ a politicii vremurilor apuse,
ci mai degrab\ o reac]ie sentimental\,
perpetuat\ de la sine, poate nu str\in\ de
ideea de bonton românesc, care nu face
deloc uz de nuan]e; societatea româneasc\,
la rîndul ei, e plin\ de reac]ii de felul acesta,
de la totala lips\ de extravertire - proteste
stradale autentice, nu dirijate de lideri de
sindicat, adeziune social\, reac]ii - pîn\ la
dispre]ul ar\tat fa]\ de orice subiect care
poate avea în vedere teme ale stîngii: accesul
larg la educa]ie, minorit\]i na]ionale, sate,
consumism etc. Rezisten]a în fa]a relativiz\rii
traumei comuniste e dovedit\, iar ea se
reg\se[te [i în literatur\: atunci cînd nu scriu
despre via]a în comunism, o mare parte
dintre scriitori refuz\ s\-[i asume explicit
un discurs critic despre societatea contemporan\.
Iar atunci cînd se întîmpl\ s\ practice jurnalismul
civic, scriitorii români prefer\ s\-l ]in\ departe
de opera lor [i, din cîte [tiu, niciunul nu [i-a
dedicat prestigiul vreunei cauze sociale
de care ]ara noastr\ nu duce lips\. Poate c\
unii vor numi asta nep\sare, al]ii arogan]\,
iar cei mai mul]i vor rîde la ideea c\ ar putea
s\ scrie un roman bun [i tran[ant critic despre
noii îmbog\]i]i sau despre dezastrul din
[coli.  Mi se pare trist c\, `n amintirea
recomand\rilor propagandistice din vremuri
apuse, scriitorii români `nc\ se feresc s\
tr\iasc\ „printre oameni“, refuz`nd prin asta
s\-[i asume postura fireasc\ de participan]i
[i de comentatori ai lumii lor.
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ZZggoommoottuull ssttrr\\zziiii
Gruia Dragomir

Zgomotul str\zii e muzic\ pentru urechile oric\rui om care vrea s\ scrie,
orice, de la articole pîn\ la literatur\. Cel pu]in a[a v\d eu lucrurile. Cel
pu]in a[a sînt scriitorii care-mi plac mie. Implica]i social, într-un fel sau
altul. Preocupa]i de lumea din jurul lor, nu auti[ti, nu „ivorieni”, ci în strad\,
on the road, la evenimente de orice fel, în mijlocul mul]imii, încercînd s\ fie
musca din sup\, nu cea de pe perete; care nu se feresc, nu se izoleaz\, nu se
cenzureaz\. Nu se feresc s\ scrie o literatur\ care s\ te fac\ s\-]i pui întreb\ri,
care s\ te provoace, care s\-]i provoace tot felul de reac]ii la situa]ii din
jurul t\u. Nu este în nici un caz o literatur\ contaminat\, o g\selni]\, despre
care s\ se spun\ c\ are mai pu]in\ valoare din start pentru c\ nu este „literatur\
pur\” (ce-o mai fi [i asta). De fapt, despre foarte multe c\r]i se poate spune
c\ au un factor social în\untrul lor, voit sau nu: toate distopiile [i literatura
S.F. (1984, Ferma aanimalelor, Minunata llume nnou\, Pianul mmecanic etc.),
literatura gay (Românul, Pederast, Junkie, MMagical TThinking etc.), literatura
despre grupuri sociale mai speciale (The EElectric KKool-AAid AAcid TTest, Hell’s
Angels, Snitch JJacket etc.)  

Nu trebuie s\ te afli neap\rat sub o dictatur\ ca s\ sim]i nevoia de a
scrie literatur\ militantist\ sau social\ sau în care s\ prezin]i un peisaj
social din vecin\tatea ta. Dictaturi de un fel sau altul po]i g\si la tot pasul.
Oare cum se simt gay-ii din România? Sau românii din Italia? Sau cei care
lucreaz\ în corpora]ii unde li se impune o „uniform\”, un anumit stil de
via]\ etc.? Cum e via]a „de cartier” din Bucure[ti sau via]a de noapte din
cluburi?  

În multe cazuri, din cauza încerc\rii de a cultiva un anume estetism, se
nasc tot felul de stîng\cii, ca atunci cînd vezi un film românesc [i-]i sare imediat
în ochi faptul c\ personajele în realitate nu ar vorbi niciodat\ a[a. În ce cartier
din Bucure[ti vorbesc b\ie]ii cu „puii mei”? Cu „Las-o, b\, în puii mei”?!?! 

Cu excep]ia romanului Lorgean, nu mai [tiu nici o carte a Bucure[tiului
de azi, care s\ vorbeasc\ oarecum critic despre urbanii Bucure[tiului sau
despre alte grupuri de oameni din ora[ele mai mari sau mai mici ale României.
Ca [i cum majoritatea scriitorilor ar tr\i într-un spa]iu virtual sau fic]ional,
ca [i cum mersul pe strad\ n-ar fi decît un factor de stres, nu [i o posibil\
inspira]ie. În timp ce un singur scriitor vorbe[te despre Bucure[tiul contemporan,
to]i laud\ [i se uit\ cu nostalgie la Craii dde CCurtea VVeche. 

Îmi place Kurt Vonnegut pentru c\ în absolut tot ce scrie este critic la
adresa sistemului politic [i a societ\]ii americane. E militant, e implicat social.
Poate cineva s\ spun\ despre literatura lui Vonnegut c\ e „mai pu]in literatur\”?
Îmi place Hunter S. Thompson pentru c\ nu cred c\ exist\ un scriitor mai
implicat social decît el [i care s\ fi militat mai mult pentru respectarea drepturilor
civile. {i a f\cut-o scriind literatur\, romane-cult, devenind o figur\ legendar\,
inventînd un nou stil de jurnalism - Gonzo. Îmi place Tom Wolfe pentru c\
i - a reu[it un portret incredibil al unui grup social care a influen]at masiv
cultura [i societatea american\ [i a c\rui poveste trebuia s-o spun\ cineva:
the Merry Pranksters. Iar de la noi îmi place Jean-Lorin Sterian pentru anumite
pasaje din Lorgean, dar [i pentru prozele lui scurte în care scrie despre urbanii
din Bucure[ti, despre el [i despre Bucure[ti.
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În fiecare zi trec prin Ci[migiu. Iarna îl face
victima unei imobilit\]i aparente [i temporare,
îns\ de cum apare prim\vara, iubitorii de soare
ce-[i pot permite luxul cîtorva ore în parc se i]esc
precum firele de iarb\ crude [i îndr\zne]e. Copiii
apar [i ei al\turi de p\rin]i sau de bunici, la groapa
cu nisip sau pe alei. Trecînd pe lîng\ ei aud [i v\d
lucruri însp\imînt\toare: „Nu te duce acolo”, „Nu
atinge”, „Nu pune mîna pe jos”, „Stai aici”...
imperative urmate de explica]ii vagi, neconcludente
în cel mai bun caz, de explica]ii umilitoare de
multe ori, de „e[ti mic”, sau de „las\ c\ î]i dau
eu/î]i d\m noi acas\”. Autonomia copiilor pare
a fi pe o raz\ de doi metri în jurul înso]itorului,
iar ini]iativa de a se amesteca cu ceilal]i sau
ini]iativa pur [i simplu e strict supravegheat\ [i
sanc]ionat\ de cele mai multe ori. Mi-a fost dat
s\ num\r într-o zi, în groapa cu nisip, trei copii [i
patru p\rin]i. Repet, ÎN groapa cu nisip. M\ întreb
de ce oare mai ies cu copiii în parc, cînd probabil
c\ singurul lucru interactiv admis lor este respira]ia
- [i ea restric]ionat\, cînd e r\coare, de înveli[uri
inutile, „s\ nu tragi aer rece în piept” sau „s\ nu
te trag\ curentul”. Cam atît pentru contactul
cu lumea exterioar\ în copil\rie. Urmeaz\ probabil
pubertatea [i adolescen]a. „Nu te b\ga, mam\...”,
„Nu-i de tine, las\-i pe ei” etc., [i apoi decizii ce
privesc via]a tîn\rului luate în comun - opinia
celui vizat conteaz\ mai pu]in -, care induc o
rupere de lumea exterioar\ perceput\ ca amenin-
]are [i o raportare cu necunoscutul ca pericol, nu
ca domeniu incitant practic sau intelectual. Peste
acestea se adaug\ discursul unor profesori, mul]i
din p\cate, care le spun c\ opiniile lor sînt irelevante
- asta [tiu de la studen]ii mei.

M\ întreb ce se-ntîmpl\ cu ace[ti copii. Evident
cresc [i devin maturi - oameni au fost întotdeauna,
îns\ de prea pu]ine ori trata]i ca atare... Ei î[i aleg
meserii în care au mai mult sau mai pu]in succes;
ei cresc îns\ [i cu sentimentul c\ lumea exterioar\
este amenin]\toare [i interzis\. Limitele interiorit\]ii
sau exteriorit\]ii sînt evident date apoi de experien]a
fiec\ruia - sinele, familia, casa, cartierul, ora[ul,
]ara... 

O parte dintre ei devin scriitori. Ei scriu despre...
despre ce? Cum se raporteaz\ scriitorii la
lume? Ce fel de model al „Scriitorului” exist\ în
România? Din cele cîteva lecturi de autori români

contemporani, am constatat c\ un stil mai degrab\
oniric este preferat unei scriituri care observ\
[i care descrie ceea ce vede. De la Ana Chiri]oiu
aflu cu triste]e, dar f\r\ a fi uimit, c\ dintre scriitorii
contacta]i de revista Noua lliteratur\ pentru a
r\spunde la întrebarea despre rolul angajat al
scriitorului în societate, mul]i nu au r\spuns [i,
dintre cei care au r\spuns, cei mai mul]i prefer\
turnul de filde[. M\ întreb de ce [i m\ întorc la
modelele de cre[tere prezentate succint mai sus
- [i care se perpetueaz\ în mod îngrijor\tor,
sub masca grijii fa]\ de copil. Orice persoan\ care
dispune de un aparat intelectual superior - iar
cei care aleg scrisul evident c\ sînt în aceast\
categorie - reu[e[te s\-[i justifice [i s\ intelectualizeze
traiectorii personale [i alegeri de via]\ care nu
au mare lucru de-a face cu „alegerea ra]ional\”,
dar care sînt întru totul ra]ionale în cultura sau
în societatea în care fiecare tr\ie[te. Frica fa]\ de
exterior, inculcat\ prin modele detrimentale [i
dezangajante de educa]ie, care în absolut nu duc
la construc]ie social\, devine în aceste justific\ri
intelectualizante dispre] fa]\ de chestiunile de
interes social, public [i uneori politic. „Eu sînt
scriitor, nu m\ intereseaz\ pe mine drepturile
omului/femeii/ursului polar”. M\car lumea
exterioar\, a[a cum arat\ ea, ar trebui s\ intereseze.
Reversul medaliei este c\ scriitori reali[ti axa]i
pe descriere [i interesa]i de dinamica social\
contemporan\ (ex. Houellebecq) sînt cataloga]i
drept cinici în critica de specialitate de pe-aici. 

De multe ori cînd m\ apuc s\ citesc c\r]i scrise
de scriitori români abandonez destul de repede
pentru c\ nu [tiu unde se întîmpl\ ac]iunea... Nu
am nici un reper descriptiv. Dac\ un model
educa]ional (în sens larg) produce autism social,
un scriitor, intelectual superior fiind, ar putea
recepta turnul de filde[ nu ca pe un privilegiu
al elitei ci ca pe ceea ce este de fapt: refugiul
intelectualizat în fa]a lumii perceput\ ca periculoas\
al c\rui postament este cu grij\ construit în timpul
unei copil\rii tr\ite „sub dictatura lui NU”. 

P.S. Îi mul]umesc lui Vlad Mixich pentru articolul
Copil\ria ssub DDictatura llui NNu (Gazeta dde SSud, 14
august 2008) [i pentru îndelungile conversa]ii
avute pe aceast\ tem\. 

CCee eessttee TTuurrnnuull ddee FFiillddee[[??
Alexandru B\l\[escu
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aaaammmmeeeerrrr iiiiccccaaaannnn  
rrrreeeeaaaaddddeeeerrrr

A ntologiile McSweeney’s mi s-au
p\rut întotdeauna o treab\ complicat\,
misterioas\ [i oarecum elitist\,
greu de abordat, greu de digerat,

ca o b\utur\ fin\ [i snoab\. Prejudec\]i...
Mi-a fost fric\ s\ m\ apropii de astfel de c\r]i,
cu o istorie nu prea întins\, dar cuprinz\toare,
[i cu aspectul unor adev\rate opere de
art\. În unele cazuri, prozele scurte sînt
amestecate cu ilustra]ii f\cute de vreo 20 de
arti[ti grafici (cel pu]in în cazul num\rului
20), alte numere iau forma unei cutii de
trabucuri, în care g\se[ti fascicule cu proze
scurte, sau, la num\rul 28, coper]ile a opt
povestiri devin piese de puzzle care, puse în
ordinea corect\, formeaz\ coperta întregii
antologii. 

Iar povestea din spatele întregii afaceri
]ine de-a dreptul de domeniul fic]iunii.
Antologiile McSweeney’s au debutat în 1998
[i [i-au propus s\ publice autori respin[i de
marile edituri; ideea i-a apar]inut lui Dave
Eggers. Denumirea antologiei vine de la
numele expeditorului unor scrisori pe care
familia lui Eggers le-a primit de-a lungul vremii
[i în care cel care le semna, Timothy McSweeney,
sus]inea c\ este fratele pierdut al mamei lui Eggers [i le explica „rudelor”
sale, prin planuri am\nun]ite, cum va veni s\-i viziteze. Fiindc\ toate
aceste planuri au r\mas ratate, iar McSweeney p\rea mai mult un personaj
fic]ional, o glum\ proast\, decît un om în carne [i oase, ideea pentru o
astfel de antologie a venit de la sine. 

Nu v-ar stîrni curiozitatea o antologie cu scriitori refuza]i de, s\ zicem,
editurile Polirom, Humanitas, Curtea Veche, Cartea Româneasc\ etc.?
Nu a]i vrea s\ [ti]i cine nu vede lumina tiparului [i s\ v\ face]i
propriile judec\]i de valoare? Eu zic c\ ar fi cool  - o antologie a rata]ilor,
a scriitorilor cu un L mare pe frunte. O antologie care din cînd în cînd
s\ fie asezonat\ [i cu fragmente din autori deja cunoscu]i, a[a cum se
întîmpl\ în antologiile lui Dave Eggers, ajunse acum la num\rul 30.
Probabil c\ am descoperi, ca [i în cazul McSweeney’s, c\ uneori ceea ce
resping editurile ar fi exact pe gustul nostru - pîn\ la urm\, [i oamenii
din spatele editurilor sînt subiectivi, nu? Iat\ ce zice Jordan Bass, actualul
editor coordonator al concernului McSweeney’s Quarterly: „I’m
pretty sure younger writers send their work all over the place, as they
should; big publishers can pay much more than we can for books, and
offer more exposure, which is certainly a draw, but ideally we’re creating
well-made, carefully edited books with writers who are doing things
that don’t have as much of a shot at that higher level. So we attract more
offbeat projects, I think, books that might be too unorthodox to fit into
a bigger publisher’s program.”

Consider this: that every time a last
thought is repeated, a story comes to an end.
People need clarity, and that is what stories
are for. Our own lives are complicated –
nothing is ever resolved because nothing is
ever over. But stories end, so they can be
pure. The joy is pure and the suffering is pure
and even the questions that can’t be answered
are precise and clear. 

A lost dog has finally found his family,
and they’re shouting his name and they hold
their arms out and he jumps into them… 

It is the end of an argument, and they
are more in love than ever… 

The criminal has been caught at last, and
punishment is waiting… 

Here is the baby, born finally, healthy,
and the mother is sweaty but she’s okay
too… 

These are ends, but they are also beginnings,
and in life they will end and begin again and
again. Every time something happens, a
world of possible action opens up, and possible
meanings. But in fiction every story is an
end, because we are only reading the end.
Its last notes are sonorous and beautiful and
final. They are beautiful. They are final. 

- Terminal, J. Erin Sweeney  

cazul
McSweeney’s.

Issue 20

A [ezat pe unul dintre scaunele care f\ceau parte din acela[i set cu suporturile de
sfe[nice, m-am gîndit la via]a mea ca fiind o pelicul\ de film fotografic\ pe care se
aflau imprimate fotografiile altora. Nu mai [tiam ce impuls m\ mînase în acest ora[
str\in, ce dor necunoscut m\ alungase din pîntecul de beton al t\rîmului natal, în

urma c\rei dezam\giri ajunsesem s\ tînjesc dup\ locuri noi, de[i una dintre camerele din
apartamentul închiriat în care locuiam era ve[nic încuiat\ [i nu avusesem niciodat\ curiozitatea
s\ o deschid.

- Pari cam gînditor, domnul meu, a r\sunat o voce str\in\. Proprietarul ei era un tîn\r cu
fruntea boltit\ ce m\ privea cu ochi adînci. Era îmbr\cat s\r\c\cios, dup\ moda secolului trecut. 

- Tu cine mai e[ti? Glasul meu s-a auzit moale, de[i am vrut s\ sune iritat. Mi-am trecut
mîna prin fa]a ochilor [i ca [i cum ar fi fost legat de mine cu fire nev\zute, tîn\rul a f\cut
acela[i lucru. A dat s\ r\spund\, dar i-am f\cut semn s\ tac\.

- Las\-m\ s\ ghicesc, am [optit. E[ti Camilar, Baltazar sau Zanzibar. Sau un nebun venit
din neant ca s\ m\ chinuie cu povestea lui idioat\. Am desf\cut dopul sticlei de vin [i am tras
o du[c\ s\n\toas\. 

De obicei, m\ feresc s\ beau în timpul zilei. O înghi]itur\ de alcool, oricît de mic\, m\ ame]e[te
[i, de[i devin mai limbut [i mai vivace, îndrug numai prostii pe care mintea mea nu catadicse[te
s\ le re]in\. Prietenii rîd adesea de acest defect al meu [i m\ pun de multe ori ca în acele clipe
s\ spun lucruri ca „Eu, s\ nu ]in minte? Mîine am s\-]i reproduc întocmai tot ce am vorbit!”

- Baltazar, a zis el [i s-a a[ezat în fa]a mea. 
St\team amîndoi fa]\ în fa]\ [i îl sim]eam cum se fr\mînt\, chinuindu-se s\-[i g\seasc\

primele cuvinte; dintr-un impuls sadic, nu doream s\-l ajut în nici un fel [i-i priveam p\rul lung,
dat cu briantin\, umerii îngu[ti [i mîinile nervoase care i se zb\teau ca ni[te fluturi obosi]i. {tiam
dinainte ce îmi va spune, c\ se afl\ aici datorit\ hazardului, c\ a fost c\l\uzit în ora[ul \sta sau
în oricare altul de un zar, dup\ cum urmeaz\:

1 însemna Da,
2 - Nu,
3 - Nu [tiu,
4 - Stînga,
5 - Dreapta,
Iar  6, Înainte.
Din camera al\turat\ s-a auzit un ]îrîit strident de telefon. Namila de adineauri disp\ruse în

spatele unei fresce de marmur\ pe care se aflau schi]ate emoticoanele de messenger. Mi l-am
imaginat întinzînd un ziar pe catifeaua verde a unui scaun vechi, sco]înd dintr-o geant\ ponosit\
de pînz\ o jum\tate de baton de salam, t\indu-[i felii groase pe care avea s\ le înghit\ lent,
privind în gol, ad\ugînd dumica]i de pîine. Cu fiecare ]îrîit, chipul lui Baltazar devenise tot
mai palid [i în curînd ajunse s\ aib\ culoarea [i consisten]a pergamentului. Într-un fel oarecum
neobi[nuit, trupul lui p\ru c\-[i pierde din volum [i pe m\sur\ ce r\suflarea i se f\cea tot mai
u[oar\, locul pe care-l ocupa în înc\pere se restrînse pîn\ cînd din Baltazar nu mai r\maser\
decît cîteva pagini pe care le-am înh\]at [i le-am introdus în fi[ierele memoriei. La fel de
brusc cum începuse, telefonul a încetat s\ sune. Iar Damian a turnat în pahare. 

- Îmi place s\ scuip, s\ urinez, s\ ejaculez, s\ fac bilu]e, s\ transpir, s\ bor\sc, s\ trag flatula]ii
[i, mai ales, scuz\-mi limbajul, s\ m\ cac, a început în for]\ Damian. 

Dispari]ia lui Baltazar, înainte de a-mi vorbi despre metempsihoz\ [i palingenez\, m\
întristase.

- Cînd eram de-o [chioap\, a continuat Damian, datorit\ unui fenomen inexplicabil,
corpul meu a început s\ secrete permanent muci, bale [i dejec]ii. Nici un doctor adus de p\rin]ii
mei nu a fost capabil s\ pun\ cap\t bolii. Miroseam urît, f\r\ nici o îndoial\, [i p\rin]ii m-au
izolat cu scîrb\ în chio[cul pe care l-ai v\zut în curte. Din cînd în cînd, o servitoare venea s\-mi
cure]e ad\postul fetid [i o întîmpinam întotdeauna cu ostilitate. Nici nu mai [tiu de cîte ori
am mu[cat-o pe biata femeie [i cum m\ zb\team cînd încerca s\ m\ frece cu buretele aspru
pe care-l folosea pentru tingiri. Ordura mi-a ]inut loc de mam\. A fost cea mai frumoas\ perioad\
din via]a mea. Z\ceam toat\ ziua în propria murd\rie într-o stare de beatitudine pe care n-am
mai reîntîlnit-o niciodat\. Tr\iam într-un univers organic care-mi datora existen]a. Îi
spuneam Marele Cuib de B\legar [i-mi petreceam marea majoritate a timpului într-o stare
extatic\ ce m\ apropia de dumnezeire. Aveam vise lungi [i colorate [i, cînd m\ trezeam, pictam
[i sculptam în scîrn\ pe cei pe care-i întîlnisem în vise. Mi se p\rea c\ nu m-am n\scut niciodat\,
c\ m\ aflu înc\ în pîntecele b\los al mamei [i c\ nimic nu-mi va ruina fericirea. Dintr-odat\, cu
pu]in timp înainte s\ împlinesc vîrsta de [apte ani, secre]iile miraculoase au încetat. Într-o
diminea]\ m-am trezit lipsit de murd\ria cald\ [i protectoare, mai singur decît Antal în aer, [i
am pornit-o, uscat ca un salam catalan, c\tre cas\. Familia mea tocmai servea masa [i închipuie[-
te-]i ce spectacol a fost cînd am ap\rut în sufragerie, gol [i murdar de rahat uscat din cap pîn\
în picioare. Au pus furtunul pe mine [i jetul lui rece mi-a smuls cel de-al doilea strig\t de
venire la via]\. Cînd apa s-a scurs, ]intuit de perete, unde m\ azvîrlise presiunea, mi-am putut
vedea pentru prima oar\ trupul. Ar\tam ca un sac de piele [i, de[i eram înfior\tor de slab, sub
piele nu se ghicea nimic, ca [i cum furtunul m\ sp\lase [i pe interior.

Cînd ajunse în acest punct al povestirii, Damian, însetat, goli paharul dintr-o sorbitur\.

JJeeaann-LLoorriinn SStteerriiaann, 33 de ani, prozator, jurnalist, regizor [i scenarist. A publicat volumele BBaallttaazzaarr [[ii hhaazzaarrdduull
(1997), SSccrriiiittoorruull aa iiee[[iitt llaa vvîînn\\ttooaarree (2000), PPoossttuummee (2004) [i LLoorrggeeaann (2007) [i î[i preg\te[te volumul de AAnnttuummee. A regizat
cîteva scurt-metraje [i documentare dintre care unul despre propria sa forma]ie, Grupul Sanitar, intitulat LLeecc]]iiaa ddee PPllaayybbaacckk.
Scrie texte pentru benzi desenate. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului DramAcum 4 (edi]ia 2008). Din decembrie
2008 [i-a deschis teatru în propriul apartament. Masterand în antropologie, editorialist 2244FFuunn, colaborator EEssqquuiirree, pieton
convins.
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Pîn\ s\ ajungem la texte, mai trebuie spus [i c\, pe lîng\ numeroase
premii literare, antologiile McSweeney’s au primit [i multe premii
pentru grafic\ [i ilustra]ii (AIGA 50 Books Award, AIGA 365 Illustration
Award, the Print Design Regional Award).

Dar s\ trecem peste prejudecata mea de la început... Cînd m-am
trezit în libr\rie, la Anthony Frost, în fa]a raftului plin cu c\r]i de la
McSweeney’s, am zis c\, oricît ar costa (aproximativ 70 de lei), o s\-mi
cump\r un num\r din antologie. L-am ales pe cel mai colorat [i mai
glam, ca o acadea cu straturi colorate [i în relief - uneori cred c\ am
un feti[, de cele mai multe ori benefic, pentru coper]i bine f\cute [i
stridente. M-am ales cu num\rul 20 al antologiei, nu tocmai cel mai
nou (2006). 

Mi s-a p\rut foarte haotic din toate punctele de vedere, îns\ în
nici un caz mai pu]in cool. Ilustra]iile, puse la-ntîmplare în paginile
cu proze scurte, î[i g\sesc o anume semnifica]ie superficial\ doar
dac\ î]i for]ezi imagina]ia, dar, cu toate acestea, cele mai multe sînt
foarte bune [i în orice caz dau o alt\ dimensiune prozelor (ca
atunci cînd î]i faci singur OST-ul la o carte pe care o cite[ti). Nu acela[i
lucru se poate spune despre texte: din treisprezece, doar [apte sînt
reu[ite. Iar dintre cele reu[ite, patru sînt cu adev\rat bune. Dar, în
orice caz, o anume relaxare similar\ cu superficialitatea cool  a starurilor
rock se simte în toat\ antologia atunci cînd [tii c\ cite[ti proz\ de
prin gunoaiele editurilor.      

Dar s\ începem cu începutul. To SSit, UUnmoving, de Susan Steinberg,
ne spune povestea a doi fra]i (frate [i sor\) care se trezesc într-o
]ar\ exotic\ din lumea a treia pe care nu o în]eleg pe deplin, cu multe
restric]ii pentru ni[te cet\]eni americani. Tat\l lor este un inventator
al unor m\[ti cu filtre pentru praf. Mama lor a murit, iar pe naratoare
o tot bîntuie flashbackuri din perioada în care aceasta tr\ia, atunci
cînd tat\l lor este jefuit [i lovit în strad\. Senza]ia de nemi[care, de
paralizie, este prezent\ de-a lungul întregii povestiri [i prin stilul sec
[i telegrafic în care este relatat totul, dar [i prin descrierile aproape
poetice ale naratoarei. Urmeaz\ o poveste de dragoste atipic\
între doi stîngaci care ne sînt prezenta]i într-o piscin\ cu ni[te lamantini,
Statement oof PPurpose, semnat\ de Kevin Moffett. Iar replica prin care
tipul o aga]\ pe tip\ [i care declan[eaz\ totul sun\ ceva de genul:
„Pot s\ te c\l\resc?”. City WWater, a lui Ben Jahn, este povestea unui
fermier care g\zduie[te un artist plastic care trebuie s\ realizeze
emblema statului California. Tony D’Souza scrie în maniera unui
„documentar”, cu m\rturiile mai multor oameni sau a p\mîntului,
a rîului, a p\durii etc. The MMan WWho MMarried aa TTree. {i este exact despre
ceea ce spune titlul, un om misterios care se mut\ într-un ora[ de la
]ar\ [i dup\ cîteva be]ii dispare, iar în jurul dispari]iei str\inului se
]ese o întreag\ poveste documentat\, despre cum s-a c\s\torit el cu
o salcie. Terminal de J. Erin Sweeney este mai mult o proz\-eseu
despre sfîr[iturile pove[tilor, foarte poetic\. God aand tthe CCoconuts
de Sarah Raymont ironizeaz\ mitul lui Adam din Gr\dina Edenului.

Cea mai reu[it\ proz\ scurt\ din întreaga antologie este The
Big DDud a lui Jack Pendarvis, care aduce a filmul fra]ilor Coen, The

Big LLebowski. Dud, un jurnalist ratat, ipohondru [i cu o imgina]ie
bogat\, se treze[te jucîndu-se de-a detectivul împreun\ cu unul dintre
tinerii s\i angajatori. Deopotriv\ amuzant\ [i tragic\, povestea celor
doi, care îl urm\reau pe un francez excentric care voia s\ descopere
dac\ exist\ bufni]e cu penaj fosforescent, se sfîr[e[te într-o p\dure
uitat\ de lume. Dup\ o serie de aventuri [i de dialoguri amuzante,
cei doi sînt mu[ca]i de un [arpe veninos [i mor unul peste altul în
mijlocul pustiet\]ii. Loess a lui Roy Kesey este o critic\ adus\ sistemelor
autoritare, sub forma unui dialog între doi dictatori, ce aduce pe
alocuri cu prozele scurte ale lui Vonnegut. Proza lui Anthony Schneider,
House FFor FFishes, despre rutina unei rela]ii, curge ca un poem.
Elsewhere, de Roderick White, este din nou un tur de for]\, o proz\
despre un grup de poe]i dintre care cî]iva încep s\ se sinucid\ provocînd
un fel de isterie în rîndul celorlal]i, un fel de Wonder BBoys combinat
cu Cercul ppoe]ilor ddisp\ru]i. Mate a lui Aaron Guyn schimb\ total
macazul, aducîndu-mi oarecum aminte de Snitch JJacket, fiindc\ î[i
plaseaz\ personajele într-o închisoare, unde personajul principal
este un evreu care este luat sub aripa protectoare a unui „arian”. {i
chiar dac\ la început totul pare a fi mai r\u decît moartea, la sfîr[it
personajul principal î[i d\ seama c\ de fapt, în acest mediu, skinhead-
ul din celula sa este mai degrab\ un înger protector. The KKing’s BBook,
semnat\ de Sam Miller, seam\n\ mai mult cu o abera]ie despre un
musulman extremist închis care scrie proz\ erotic\. Celebrants, textul
Corinnei Vallianatos, care încheie antologia, este despre trei fete [i
despre contactul acestora cu fr\]iile americane, ce se manifest\ în
special prin pasarea unui membru al fr\]iei între ele, pentru a descifra
misterele pe care le ascund fr\]iile b\ie]ilor. 

Cam a[a decurge num\rul 20 al antologiei McSweeneys’s. Cele
patru proze cu adev\rat bune, cu personaje memorabile [i pe care
le po]i vedea lejer dezvoltate în ni[te romane promi]\toare, ar fi:
Statement oof PPurpose, The BBig DDud, Elsewhere [i Mate. Te [i
întrebi, la o adic\, de ce-au fost respinse de edituri. În orice caz,
întreaga idee a lui Eggers din spatele antologiei, de a publica „rata]i”
în edi]ii de lux, este cum nu se poate mai original\. Într-un timp scurt,
McSweeney’s a devenit un nume de referin]\ în literatura american\,
iar scriitorii nu pot decît s\ viseze s\ fie respin[i de edituri pentru a
ap\rea în aceast\ antologie misterioas\, cool, underground,
trendy  [i în acela[i timp foarte apreciat\ de critici. 

Cînd o punem [i noi de-o antologie a rebuturilor? Îmi dau
seama c\ aici nu exist\ în nici un caz oferta [i abunden]a din State,
dar o antologie de felul acesta ar putea fi ceva fun [i poate din cînd
în cînd ar mai scoate la iveal\ [i voci proaspete, c\rora publicul, cu
preferin]e mai diversificate poate decît cele ale editorilor, le-ar putea
recunoa[te adev\rata valoare.

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 revista aaLLttiittuuddiinnii [i scrie constant pe site-ul MMeettrrooppoottaamm. Coautor al romanului
colectiv RRuubbiikk.
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Scriitorii care au
contribuit la num\rul 20 

al antologiei
McSweeney’s:

Tony DD’Souza a în 2006 primit
bursa NEA pentru proz\. Prozele sale
scurte au ap\rut în publica]ii precum
The NNew YYorker, Stand, Black WWarrior
Review, The LLiterary RReview, Tin
House, Playboy etc. Primul lui roman,
Whiteman, a fost publicat în 2006
la editura Harcourt. A locuit trei ani
în Africa de Vest prin programul Peace
Corps, iar în prezent locuie[te în
Sarasota, Florida.   

Aaron GGwyn a publicat în 2007
romanul Ink, iar de-a lungul timpului
a publicat proz\ scurt\ în mai multe
reviste [i antologii: New SStories FFrom
the SSouth, Glimmer TTrain, Black WWarrior
Review, Indiana RReview etc. În prezent
locuie[te în Charlotte, Carolina de
Nord.  

Ben JJahn a mai publicat proza
scurt\ în reviste precum ZYZZYVA [i
The GGreensboro RReview [i în antologia
Sierra SSongs && DDescants. A primit o
burs\ pentru studierea taxidermiei
[i lucreaz\ la o colec]ie de proz\ scurt\
intitulat\ North oof WWhat MMatters.

Roy KKesey s-a n\scut în California,
iar în prezent locuie[te în Beijing
împreun\ cu so]ia [i cu copiii lui. A
publicat proz\ scurt\ în peste patruzeci
de reviste printre care The GGeorgia
Review, Other VVoices, Quarterly WWest
[i Maisonneuve. O proz\ scurt\ a
sa, intitulat\ Nothing iin tthe WWorld [i
publicat\ în 2006, a cî[tigat premiul
Bullfight PPress LLittle BBook PPrize.

Sam MMiller locuie[te în Atlana,
unde lucreaz\ pentru guvern [i urmeaz\
un masterat la Georgia State University.

Kevin MMoffett a publicat în 2006
o colec]ie de proz\ scurt\ intitulat\
Permanent VVisitors care a cî[tigat
premiul Iowa Short Fiction Award. 

Jack PPendarvis a publicat dou\
volume de proz\ scurt\ intitulate The
Mysterious SSecret oof tthe VValuable
Treasure [i Your BBody IIs CChanging [i
contribuie regulat cu materiale pentru
revista Paste.   

Sarah RRaymont locuie[te în New
York.

Anthony SSchneider a mai publicat
în revistele Bold TType, The RReading
Room, Mid-AAmerican RReview, The
Believer, US NNews && WWorld RReport
[i în antologiile The LLiterary IInsomniac
[i The EEncyclopedia oof EExes. Locuie[te,
f\r\ pe[ti, pisici sau cîini, în New York. 

Susan SSteinberg pred\ la University
of San Francisco [i este editorul pe
fic]iune la Pleiades. Textele ei au
ap\rut în revistele Conjunctions,
Boulevard, The GGettsburg RReview
[i a mai publicat dou\ volume de
proz\ scurt\: The EEnd oof FFree LLove [i
Hydroplane. 

J. EErin SSweeney locuie[te în
Philadelphia [i a studiat la University
of Utah, iar pove[tile sale au ap\rut
în Hayden’s FFerry RReview, New LLetters,
Spork, Cimarron RReview [i Confrontations. 

Corinna VVallianatos a publicat în
Noon EEpoch [i A PPublic SSpace.

Rod WWhiteeste real estate developer,
locuie[te în Atlanta, a studiat la
University of Utah [i a publicat în mai
multe reviste printre care The QQuarterly
[i The CChattahoochie RReview.
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Saviana St\nescu, prezent\ în Suedia în luna ianuarie
la invita]ia Institutului Cultural Român din Stockholm,
împreun\ cu trupa de teatru La MaMa Experimental Theater
Club din New York, a sus]inut dou\ reprezenta]ii ale piesei
Waxing WWest. Despre pies\ au scris cotidienele suedeze
Svenska DDagbladet [i Dagens NNyheter, care au publicat
ample recenzii în edi]iile lor de duminic\, 18 ianuarie. Criticul
Lars Ring de la Svenska DDagbladet are cuvinte de laud\ atît
în ce prive[te textul piesei, cît [i pentru contribu]ia trupei
de teatru new-yorkeze: „Montarea este realizat\ în buna
tradi]ie La MaMa: un joc puternic, chiar dac\ pe alocuri
inegal”. El remarc\ faptul c\ „Waxing WWest este o pies\
sumbr\ marcat\ continuu de conota]ii ironice, gastronomice
[i sexuale. St\nescu, stabilit\ ea îns\[i la New York, critic\
atît nevroza [i alienarea occidental\, cît [i noua Românie,
în care totul se poate cump\ra [i vinde”. Criticul de la Dagens

Nyheter, Ingegärd Waaranperä, subliniaz\ talentul deloc
de neglijat al Savianei St\nescu „de a zugr\vi schimb\rile
de maree ale istoriei, reu[ind în acela[i timp s\ capteze
cadre dramatice avîndu-i în prim-plan pe indivizii care
încearc\ s\ se ]in\ la suprafa]\.”

În cadrul unei serii de dezbateri despre personalit\]ile
ora[ului Cern\u]i, ICR Stockholm a organizat, în luna martie,
o dezbatere despre poetul Paul Celan, intitulat\ Paul CCelan
sau ccicatricea ttimpului, cu participarea a trei importan]i
exper]i suedezi - Aris Fioretos, Anders Olsson [i Marie
Silkeberg. Comunicatul Instutului comenteaz\: „Celan este
considerat ast\zi unul dintre cei mai originali [i influen]i
poe]i de dup\ r\zboi. Opera lui poetic\, atît cea timpurie,
în limba român\, cît [i cea în limba german\, a fost tradus\
în suedez\ aproape în întregime. De curînd, Paul Celan a

revenit în aten]ia criticii literare datorit\ public\rii în limbile
german\ [i englez\ a diverse volume de coresponden]\ cu
scriitorii Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann, René Char [i
Jean-Paul Sartre, volume pentru care [i-au manifestat
interesul [i editorii suedezi.”

Revista portughez\ Jornal dde NNotícias, în edi]ia din
29 ianuarie 2009, semnaleaz\ vizita în Portugalia a poetului
român Dinu Fl\mând [i lansarea c\r]ii de poeme Haverá
vida aantes dda mmorte/Exist\ ooare vvia]\ îînainte dde mmoarte?,
în prezentarea lui António Lobo Antunes. Revista noteaz\
c\ „este prima oper\ a poetului publicat\ în Portugalia,
de Editura Quasi, într-o edi]ie bilingv\ care reune[te poeme
din perioada 1983-2005, în traducerea Teresei Leitão, [i
precedat\ de textul lui Lobo Antunes, prietenul lui.”
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D
e Sufjan Stevens am aflat abia dup\ ce Alex T. mi-a dat vreo cinci albume, pe
la sfîr[itul lui 2005. Am început cu Come oon ffeel tthe IIllinois, apoi Seven SSwans,
Enjoy YYour RRabbit [i A ssun ccame, pentru ca ultimele apari]ii, Songs ffor CChristmas,
s\ mi le dea în noaptea de An Nou ce a urmat. Cu celelalte albume m\ mai

întîlnesc pe YouTube, în cea mai bun\ regul\ a hazardului: timpul liber [i aducerea aminte.
{i cum de curînd s-a întîmplat s\ m\ ciupeasc\ iar pofta de Sufjan, am c\utat. Primul
titlu care m-a furat a fost For TThe WWidows IIn PParadise; FFor TThe FFatherless IIn YYpsilanti. Mi
s-a p\rut ciudat cuvîntul din coad\, a[a cum mi se întîmplase [i alteori. Am ascultat
piesa [i era a[a cum o a[teptam s\ fie. P\trunz\toare, frem\t\toare, puternic\. Toate astea
în felul lor, al tuturor pieselor lui Sufjan Stevens, [i al lui însu[i.

Dar dup\ cele 3:18 minute în care cantautorul st\tea instalat bine la banjoul s\u, sprijinit
cu fundul pe un gard, în preajma unui soi de turn de ap\, am început s\ m\ întreb ce-i
totu[i cu acest Ypsilanti din cîntec. În fine, am g\sit rapid povestea ora[ului american
din statul Michigan, fondat la 1809 ca oficiu comercial [i denumit, nu pentru mult\ vreme,
Woodruff’s GGrove VVillage. Pentru ca America s\ fie Americ\, în 1825, în apropiere se a[az\
comunitatea Ypsilanti, a c\rei denumire se va extinde peste patru ani asupra a[ez\rii
primilor veni]i. O firimitur\ de Europ\ pe imensa mu[ama american\, geometric caroiat\,
f\r\ gre[. Ypsilanti de la Demetrios Ypsilanti, erou grec, frate al lui Alexandru Ipsilanti,
erou [i el [i mai aproape de memoria mea, [i de orele de istorie din liceu mi-au ie[it la
suprafa]\ ca dup\ o incizie superficial\. Cum se întîmpl\ pe internet, salturile de la una
la alta au traiectorii dintre cele mai imprevizibile. M-am trezit deodat\ c\utîndu-l pe Ipsilanti
al nostru, cel care pusese cap\t aventurii revolu]ionare a lui Tudor Vladimirescu. {tiam
toate astea [i eram mirat descoperindu-mi înc\p\]înarea de a trece la înc\ o pagin\ de
rezultate. Pîn\ ce am dat de acela[i Ipsilanti cuib\rit într-o carte de istorie a lui CD Aricescu,
de pe la 1874 - carte facsimilat\, aflat\ în biblioteca Universit\]ii Harvard. Personajul avea
ceva interesant, m\ sim]eam empatizînd cu omul pus pe f\cut revolu]ie dup\ ce intrase
în armata rus\. Se pornise din Basarabia spre Muntenia, ca mai apoi s\ ajung\ în Grecia.
Dar. În drumul spre Bucure[ti, eroul Ipsilanti, eteristul, se opre[te la Mizil. Acolo era deja
o sta]ie de po[t\, se schimbau cai, erau potcov\rii, negustori. Nimic special, doar oprise
[i la Buz\u, ora[ mai mare, mai cu importan]\. Cum istoria e via]\ - via]\ esen]ializat\, cu
cicatricile la vedere, precum harta purt\toare a însemnelor tuturor b\t\liilor [tiute -,
tind s\ cred c\ orice loc consemnat are o importan]\. În manualele de istorie nu-mi amintesc
s\ fi dat de Mizil. Totu[i, Ipsilanti se opre[te la Mizil [i face o pauz\. Pare limpede concluzia
asta, pentru c\ tocmai la Mizil, Ipsilanti afl\ de fuga boierilor [’a consolilor din
Bucuresci, cum [i de cugetele secrete ale lui Tudor; acesta îllu sili a da u\ proclama]ie c\tre
boieri, prin care le ar\ta c\ nu trebue tocmai ei a da poporului asemenea triste esemple;
iar pe poporul capitalei îllu assigura c\ scularea grecilor le este favorabil\, dîndu-le occasiune
a se scula [i ei pentru revendicarea drepturilor lor. 

Mi-l închipui pe Ipsilanti în centrul Mizilului, preg\tindu-se s\ scoat\ pana [i s\ scrie
- sau poate o fi dictat cuiva. Cei dimprejur, [leahta lui, laolalt\ cu mizilenii curio[i, l-or fi
admirat, [i-or fi zis c\ trebuie s\-i semene lui Napoleon. Poate c\ avea îmbr\cat\ uniforma
ruseasc\, cine [tie? Or fi fost c\tr\ni]i r\u dac\ s-au oprit pentru o proclama]ie. Eu o
[tiam doar pe-aia de la Islaz, dar uite c\ Mizilul produce surprize. Chiar [i cu o proclama]ie,
cu un apel c\tre lichelele mai vechi, c\tre la[ii ]\rii muntene[ti. Am c\utat în partea a doua
a tomului îmbr\cat în piele, g\sit [i la biblioteca M}R, [i-am dat de actele justificative
ale istoriei revolu]iei de la 1821, iar printre ele [i textul proclama]iei lui Ipsilanti c\tre nobilii
locuitori din Bucuresci:

Trecîndu pe p\mîntul Daciei, amu aflat cu mare nemul]umire c\, l\sîndu pustie capitala
vostr\, v’a]i rissipitu. Locuitori ai Bucuresciloru! Cei dreptu cuget\tori desaprob\ purtarea
vostr\. Patriotismul b\rba]iloru genero[i la assemenea împrejur\ri se cunosce. Când,
stâlpii patriei dau assemenea essemple, ce mai remâne s\ fac\ poporulu? Nobili locuitori!
Întorce]i-v\ la vetrele vostre, ale poporului, [i chiaru alle vostre, ve chiam\ capitala
]\rei. Ast\zi este vorba pentru viitorea libertate a Na]iei vostre. Care din voi se va ar\ta
nedemnu de acesta? Dac\ din nenorocire se afl\ vre-unulu între voi assemenea, sting\-
se numele lui din rendullu cellu de bunu nemu! Patria lui i va cere într’u\ zi cuventu de
indifferin]a sa; fie încredin]atu c\ frica lui este nemotivat\; [i c\ mai ’nainte de a se v\rsa
u\ pic\tur\ de sânge dacu, mormentulu ca acoperi trupurile nostre alle tuturoru.
Mizil, 1821, Martie 18

Dat\ în ellinesca taber\ general\
Redevenit internaut, am dat cu search-ul ca un oligofren, doar-doar voi ob]ine mai

multe l\muriri în privin]a lui Alexandru Ipsilanti. Nu mare mi-a fost mirarea... I-am g\sit
numele într-un articol din Journal oof NNeurology, NNeurosugery, aand PPsychiatry ((1995;59:219-
220). La rubrica Matters aarising, articolul Alexander YYpsilante ((1792-11832). Un fel de
comentariu la comentariul dr. Haas LF f\cut în alt num\r din Journal... pe tema unei boli
din familia Ipsilanti - dystrophia myotonica. Comentariul f\cut de TH Papapetropoulos
de la Universitatea din Patras d\dea probabil gradul de rudenie dintre Alexandru [i
Demetrios - fra]i - [i-[i exprima speran]a c\ acum, cu ajutorul tehnicilor de genetic\
molecular\, vor putea fi analizate oasele lui Demetrios, aflate la Nafplion, pentru a
stabili cu precizie natura bolii care a cuprins familia Ipsilanti. Nu-mi venea s\ cred unde
am ajuns [i am comutat repede pe distriofie miotonic\. R\spuns prompt: distrofia miotonic\
variaz\ mult [i afecteaz\ multe sisteme, pe lîng\ cel muscular. Pacien]ii cu distrofie miotonic\
au o înf\]i[are tipic\, cu fa]a lunguia]\, cu tr\s\turi ascu]ite, datorit\ atrofiei [i a sl\biciunii
mu[chilor temporal, maseter [i facial. Miotonia produce o relaxare lent\ a pumnului strîns,
urmînd dup\ o închidere voluntar\ puternic\. Pacien]ii cu distrofie miotonic\ congenital\

au de obicei inteligen]a sc\zut\. Tulbur\rile cardiace se produc la majoritatea pacien]ilor
cu distrofie miotonic\. Alte caracteristici asociate cu distrofia miotonic\ includ intelect
afectat, hipersomnie, cataract\ subcapsular\ posterioar\, atrofie a gonadelor,
rezisten]\ la insulin\.

Mi-l închipui iar\[i pe Ipsilanti, de data asta f\cînd scene. A[a se-ntîmpl\ dac\-l ai pe
om la mîn\ cu ceva. }i-l închipui. Adic\, ]i-l mai [i închipui. Î]i permi]i luxul \sta. Poate c\
i s-a f\cut r\u de furie cînd a aflat de fuga boierilor din Bucuresci. Poate c\ înainte de a
da proclama]ia a le[inat, a tremurat, s-a bîlbîit, a f\cut spume la gur\, [i-a dat ochii
peste cap, [i-a smuls p\rul, s-a b\tut cu pumnii-n piept. Bietul om. O fi fost primul spectacol
adev\rat de care au avut parte mizilenii. {i, lucru de luat în seam\, revolu]ionarul a z\bovit
la Mizil, f\r\ a face mare lucru, din 18 martie pîn\ pe 25 - 1821. Îmi place gîndul \sta, ar
merita o proz\ scurt\, o nuvel\, un roman, o trilogie. De altfel, omul a e[uat cu revolu]ia
lui [i a ajuns la Viena, unde [i-a pierdut min]ile, murind în mizerie, la închisoare - 1828.
Dar anul na[terii [i anul mor]ii nu corespundeau. În articolul de psihiatrie, Ipsilanti
moare în 1832. O neregul\ s-a strecurat pe undeva. În fine, de-amorul c\ut\rii, nu de
altceva, l-am mai c\utat [i pe Haas LF, psihiatrul. S\ vedem m\car de unde preocuparea
asta pentru eteristul oprit la Mizil. Am trecut ca vîntul peste pagini lipsite de orice
obscur interes pentru întunericul min]ii. Haas parc\ devenise o parol\, un cuvînt
repetat f\r\ sens a mia oar\, ca-n copil\rie. {i iepurele a s\rit. Nu iepurele Haas LF, ci :
Haas Maier - Mizil 13, b\c\nie. Mizil subliniat cu galbenul search-ului in cache. Negustor
evreu. Mi-am frecat mîinile satisf\cut. M\ preg\team s\-i telefonez lui Mitu s\-i transmit
c\ în Mizil au fost totu[i negustori evrei, [i c\ nu-i chiar a[a cum [tia el, c\ primarul [i
consilierii au refuzat a[ezarea comunit\]ii mozaice acolo pe motiv c\, la o adic\, nu i-ar
mai fi putut scoate niciodat\ din ora[. Chestia asta cic\ s-ar fi întîmplat prin secolul XIX.
Datorit\ domnului Haas Maier puteam s\-i dau cu tifla lui Mitu. Nu [tiu de unde
pl\cerea asta. Poate pentru c\ de fiecare dat\ cînd vorbim, îmi livreaz\ adev\ruri
despre Mizil, neinterpretabile, f\r\ putin]\ de t\gad\. L-am sunat, i-am explicat [i a-nceput
s\ dea înapoi oarecum rezervat, insistînd c\ are informa]ia de la profesorul de istorie,
din documente... Triumfasem. Cumva. În felul meu hazardat. {i cu entuziasmul pulsînd
în buzunarul de la piept am revenit pe books.google s\ aprofundez descoperirea. {i am
aprofundat degrab\. Era vorba despre Mizil, într-adev\r, dar Mizil era de fapt o strad\,
13 num\rul, iar ora[ul era Ia[i. Ce s\-i mai dau telefon lui Mitu, s\-mi retrag  aplombul \la...
O s\-i spun mîine, mi-am zis, la înmormîntarea profului de istorie, cînd mi-a[ fi dorit s\
fredonez cu c\[tile pe urechi For TThe WWidows IIn PParadise; FFor TThe FFatherless IIn YYpsilanti
- dar nu se cade s\ faci asta la o înmormîntare:

… I was dressed embarrassment. 
I was dressed in wine. 
If you had a part of me, will you take you’re time? 
Even if I come back, even if I die…

CCoossmmiinn MMaannoollaacchhee, 35 de ani, scriitor, muzeograf la Muzeul }\ranului Român. A publicat romanul CCee ffaa]]\\
ccuummpplliitt\\ aamm, Editura Polirom, 2004, [i a colaborat la volumele colective AArrccaa lluuii NNooee.. DDee llaa nneeoolliittiicc llaa CCooccaa-CCoollaa
(2002, 2008); AAnniiii ''8800 [[ii bbuuccuurree[[tteenniiii (2004); PPoovveessttiirrii mmiiccii [[ii mmiijjlloocciiii (2004) - al\turi de Sorin Stoica, C\lin Torsan [i
Ciprian Voicil\; CCaarrtteeaa ccuu EEUUrrii (2005) - cu Sorin Stoica, C\lin Torsan, Roxana Moro[anu [i Ciprian Voicil\; Înnggeerrii,, zzmmeeii
[[ii jjooiimm\\rrii]]ee.. MMiittoollooggiiee ppooppuullaarr\\ ppee îînn]]eelleessuull ccooppiiiilloorr (2008) - al\turi de Carmen Mihalache, Ana Pascu [i Ciprian
Voicil\. A coordonat o serie de c\r]i tematice editate de M}R. În septembrie 2007 a fost invitat, al\turi de Dan Sociu,
la Festivalul Interna]ional de Literatur\ de la Berlin.

cosmin  

manolache
mizilicuri

For The Widows In Paradise; 
For The Fatherless In Ypsilanti  
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Relu\m în acest num\r fragmentele de traduceri realizate
de traduc\torii în formare ai Institutului Cultural Român.
Magdalena Filary a tradus pentru NNoouuaa lliitteerraattuurr\\ un fragment
din romanul lui Cezar Paul-B\descu, LLuummiinnii]]aa,, mmoonn aammoouurr.

MMaaggddaalleennaa FFiillaarryy 
are 25 de ani [i a studiat limba român\ la Universitatea din
Poznan pentru c\ i s-a p\rut o limb\ exotic\ [i pentru c\ îi
pl\cuse celebra melodie a trupei O-Zone. Între timp, au
început s\-i plac\ [i c\r]ile lui Radu Paraschivescu,
Mircea Nedelciu, Cezar Paul-B\descu [i papana[ii de la
Carul cu bere. În prezent, Magdalena este lector de limba
român\ la Universitatea din Craiova. 

„Sînt pprea ppu]ine cc\r]i rromâne[ti
traduse îîn ppolon\”
Cum ai început s\ înve]i române[te?

Am v\zut la biblioteca liceului o bro[ur\ în care scria c\ po]i s\ înve]i
limba român\ la facultate în Poznan [i m-am gîndit c\ e o idee bun\, c\ limba
român\ este o limb\ exotic\, nu e foarte cunoscut\ în Polonia, precum
engleza [i franceza, care sînt peste tot. Nu [tiam nici un cuvînt în român\,
dar am descoperit un cîntec care-mi pl\cea, Dragostea ddin ttei, [i m-am bucurat
cînd am înv\]at cum se cite[te [i ce înseamn\. Am înv\]at [i istorie, [i geografie,
iar cînd am început s\ înv\] limba, mi-a pl\cut foarte mult.

Ai studiat [i literatur\ român\ la facultate?

Da, am avut lectori români cu care am studiat literatura, am citit chiar [i ni[te
fragmente contemporane, din c\r]ile lui Radu Paraschivescu, Bazar bbizar
[i Ghidul nnesim]itului, care mi-au pl\cut mult [i m-am bucurat c\ am avut
ocazia s\-l cunosc cînd am venit aici. 

Ce al]i autori ]i-au mai pl\cut? 

Vasile Ernu [i Doina Ru[ti. Din Doina Ru[ti am citit doar povestiri, dar mi-am
cump\rat [i Fantoma ddin mmoar\ [i vreau s-o citesc [i s\ încerc s-o traduc; mi-
a pl\cut mult [i întîlnirea cu ea. Am tradus aici fragmente din Nedelciu,
Simionescu [i Vasile Ernu. Nedelciu mi-a pl\cut, dar Simionescu nu prea. M-am
mai gîndit s\ traduc [i din Lumini]a, mmon aamour, de Cezar Paul-B\descu,
pentru c\ mi-a pl\cut mult felul în care a prezentat el cartea. Vreau neap\rat
s-o cump\r.

Cînd te întorci în Polonia ai vrea s\ traduci?

Da. Deja sînt cîteva c\r]i române[ti traduse în polon\, dar mi se pare c\
sînt prea pu]ine. 

Ce ]i-a pl\cut [i ce nu la acest program? 

Mi-a pl\cut mult c\ am avut întîlniri cu scriitorii, am mers la lans\ri [i la
discu]ii, fiindc\ eu în Polonia nu prea fac asta. Am avut [i o excursie frumoas\
la Cetate.

Bucure[tiul ]i-a pl\cut? 

Da, dar prima mea impresia a fost c\ e foarte mare [i aglomerat [i c\ pot
s\ m\ pierd aici. 

Ai ie[it în ora[?

Da, mi-a pl\cut mult la Carul cu bere, am mîncat papana[i [i mi s-au p\rut
foarte gusto[i. Nu mai mîncasem niciodat\. În Polonia nu exist\.

W krótkim czasie rok uniwersytecki si  sko czy , za  my musieli my opu ci  

pokoje w akademiku i uda  si  do naszych domów. Tylko e nie chcieli my si  ju  

wi cej rozstawa . Po prostu nie wyobra ali my sobie mieszka  nawet kilka minut 

jeden bez drugiego. Tak wi c zdecydowali my si  pojecha  do naszych domów, ale 

razem. 

 Najpierw pojechali my do jej rodziców, do miasta w pó nocnej Mo dawii, 

którego nazwy nie chcia bym ju  sobie przypomina . (W tym mie cie widzia em po 

raz pierwszy kobiety pijane jak bela, które chwia y si  id c ulic , ale nie te, które pi  

w krzakach, lecz szacowne panie, niektóre w kostiumach. I tak e tam widzia em 

najwi cej ci arnych – wydaje si , e nie przypadkowo najwa niejsz  budowl  w 

grodzie jest macierzy stwo. Czasami – i ci arne i pijane. W tym mie cie by o wi cej 

komarów ni  w Delcie, i to o ka dej porze roku, nawet w rodku zimy – z powodu 

mieci, a przede wszystkim faktu, e wszystkie piwnice bloków-pude ek od zapa ek, 

które je zaludniaj , s  podtopione. W owym mie cie ciep a woda by a 

„racjonalizowana” nawet dziesi  lat po Rewolucji. W tym mie cie alejki pomi dzy 

blokami by y pe ne wszelkiego rodzaju odpadków spo ywczych: upinki s onecznika, 

skórki arbuza, g by kapusty, kapusty ukiszone w ca o ci, ko ci ka dej wielko ci, 

rybie g owy lub wo owe ci gna. W tym mie cie, mieszka cy pude ek od zapa ek 

opowiadali Ci arogancko o domu pewnej „ ydówki” z centrum, z którego po mierci 

w a cicielki wywieziono kilka ci arówek mieci. Gdy nie mieli moralizatorskich 

opowie ci z ydami, byli wielkimi amatorami dyskusji o zawi ych drzewach 

genealogicznych relacji mi dzy kochankami z grodu – jak Acatrinei sypia z 

Aciob ni ei, podczas gdy jej m  odwiedza Ailenei regularnie wieczorow  por , 

który te  ma protegowan  w osobie sekretarki szefa z zaopatrzeniem z fabryki 

materia ów, w których posiadanie wchodzi te  okresowo stró  nocny, na trzeciej 

zmianie, który to stró  nocny ma u r ki tylko trzy palce… W owym mie cie Iliescu; 

polityk i by y prezydent Rumunii; i jego ludzie mieli zawsze najwi ksze wyniki 

wyborcze. W ten sposób kolebka kultury rumu skiej, która da a wielkie nazwiska itd. 

itd.) 

 Aby dojecha  do miasteczka o którym mowa, kupili my bilety w wagonie 

sypialnym. „Zobaczysz, w wagonie sypialnym nawet nie odczujesz jak up ynie czas 

”, powiedzia a mi Lumin a, widz c mnie zaniepokojonego perspektyw  o miu godzin 

drogi. W agencji poprosili my oczywi cie o miejsca w tym samym przedziale. Tylko, 

e teoria nie zawsze idzie w parze z praktyk . Nawet nie zd yli my si  dobrze 

rozsi  w naszym przedziale, gdy Pan Szef szeroko otworzy  drzwi. Pan Szef, który 

ubrany w marynark  kolejarza i spodnie z kantem, ale w skarpetkach w kolorze 

brudnej bieli i w klapkach na nogach, poprosi  nas najpierw o bilety, spojrza  na nas 

podejrzliwie i pó niej powiedzia , eby my pokazali mu dowody osobiste. 

Podporz dkowali my si , nie podejrzewaj c co chce. No widzi, e nie jeste my 

ma e stwem. Tak, i co z tego? Tak nie mo na. Niech panna zrobi co trzeba i 

we mie swoje rzeczy i pójdzie z nim. Panna spojrza a na mnie rozczarowana, wzi a 

torebk  i pi am  z baga u i posz a za nim. Ale Pan Szef mia  wróci  za kilka minut, 

w towarzystwie korpulentnego i bardzo spoconego m czyzny.  
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În alt\ ordine de idei, este îmbucur\tor faptul c\ în România încep s\ apar\ [i s\ se diversifice
institu]iile [i organiza]iile care au de-a face cu arta contemporan\. M\car s\ fie mai
multe, dac\ nu mai bune. Este îns\ surprinz\tor c\ se folosesc exact acelea[i modele criticate
[i imputate institu]iilor mai vechi. 

P
entru arti[tii Lia [i Dan Perjovschi am cea mai mare stim\ [i admira]ie din
lume; la fel [i pentru Arhiva lor de Art\ Contemporan\, care este, cred,
singura din România la ora actual\ [i cel mai bun instrument de lucru
pentru cineva interesat de arta contemporan\. Ceea ce mi se pare dubios,
îns\, este expozi]ia Statement, curator Lia Perjovschi, deschis\ între 19
februarie [i 19 aprilie, la Pavilion Unicredit. Pot s-o în]eleg ca oper\ de
art\ (instala]ie) sau ca documentare a proiectului de arhiv\ al Liei Perjovschi

([i arat\ ok în ambele ipostaze), dar nu pot s-o v\d ca expozi]ie sau ca statement, pentru
c\ statement-ul sun\ cam a[a: „mesaj... declara]ie... «afirmare deschis\ a unor convingeri»...
planul - eexpozi]ie... collage 3D... hypertext of key words/images from contemporary
art/culture... imaginary voyage in all directions... the articulation of a project and its context...
conceptual frame... database... selective encyclopedia of ideas which can be developed
in time... brainstorming... general mind map... artistically, cultural, scientifically, economical,
political attitude... ideas in space... texts, images, books, objects, exhibits of other events...
hundreds of artists...”. 
Dac\-]i propui s\ educi ([i educa]ia este, din cîte am în]eles, principalul obiectiv al Centrului
pentru Art\ [i Cultur\ Contemporan\), mi se pare absolut necesar s\ po]i lega dou\ cuvinte
altfel decît prin trei puncte de suspensie, prin „traducerea” altcuiva sau obligînd un angajat
s\-]i scrie textul format din cîteva concepte parc\ extrase dintr-o p\l\rie, numeroase puncte-
puncte [i slash-uri (recunosc, ultima variant\ e preluat\ din alt\ institu]ie), dar am v\zut
c\ acesta este modelul în mai toate institu]iile (de cultur\) române[ti [i se repet\ atît de
des, încît începi s\ te întrebi dac\ nu cumva e varianta care trebuie urmat\. În rest, expozi]ia
este o privire subiectiv\ asupra artei contemporane interna]ionale, dar î]i trebuie ceva
cuno[tin]e ca s\ recuno[ti arti[tii [i operele incluse, iar accesul la Pavilion Resources Room
[i la Arhiva de Art\ Contemporan\ sînt destul de utile. re
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O recomandare posibil\ este expozi]ia Aceast\ zzi îîn iistorie a arti[tilor Ahmet Ogut [i Jakup Ferri,
curator Alina {erban, din perioada 5 martie - 15 aprilie de la Centrul de Introspec]ie Vizual\. 

P
rogramele pe care [i le-a propus aceast\ institu]ie mi se par cele mai potrivite
României de azi. „Cercetare-în-context” [i „Regional express” încearc\ s\ cerceteze
[i s\ repozi]ioneze fenomenul artistic contemporan dintr-o perspectiv\ a istoriei
culturale regionale. Sînt dezb\tute [i reinterpretate condi]ia artei [i a artistului
în perioada comunist\ [i cea post-comunist\, dezvolt\rile [i transform\rile acestor
concepte în regiunea Europei de Est. Aceste ini]iative sînt extrem de
importante pentru c\ rela]ia politicului cu arta [i cu contextul cultural al zonei

post-comuniste sînt de ceva vreme în centrul aten]iei la nivel interna]ional. Cei doi arti[ti
prezen]i în galerie vorbesc despre subiecte extrem de cunoscute [i nou\, cum ar fi jocurile de putere,
sferele de influen]\ politic\ [i militar\ sau retardul cultural [i economic fa]\ de ]\rile dezvoltate.

Ahmet Ogut, TThhiinnggss WWee CCoouunntt, 2008
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[erban
RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 38 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, OOcchhiiuull ccuu ssttrreeaa[[iinn\\ ,2007, volum de
publicistic\; coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

SSoorraannaa MMuunntteeaannuu, 24 de ani, a absolvit Facultatea de Istoria [i Teoria Artei din cadrul Universit\]ii de Arte din
Bucure[ti. A lucrat ca asistent curator la Galeria h'art, iar `n prezent este curator la MNAC.

Expozi]ia Anei B\nic\, In tthe NName oof LLove, la Galeria Foi[or din Palatele Brâncovene[ti, este o
expozi]ie care trebuie v\zut\, pîn\ în 30 martie. {i f\r\ scuze c\ e prea departe sau prea greu de
ajuns; e o excursie perfect\ pentru o zi de prim\var\ cu soare. Se pot vedea palatul [i biserica de
secol 18, statuia lui Stalin care se odihne[te pe dup\ unul dintre pere]ii de incint\, lacul [i
dezvolt\rile imobiliare din ultima perioad\ [i, evident, iconi]ele [i cruciuli]ele trendy-glamouroase din
expozi]ia Anei B\nic\, create în timpul reziden]ei sale la Düsseldorf (octombrie-noiembrie 2008).

P
rogramul de reziden]e Düsseldorf (Complexul de ateliere Salzmannbau) - Mogo[oaia
(Palatele Brâncovene[ti) este unul dintre pu]inele de acest tip din România. Singurele
posibilit\]i de reziden]e pentru arti[ti sînt cele Artslink de la Sinaia [i cele de la
Sibiu/Avrig, la conacul Brukenthal, asta în condi]iile în care în Italia, de exemplu,
exist\ cîteva sute. 

La Düsseldorf, Ana B\nic\ a meditat asupra imaginilor - asupra imaginilor religioase [i a celor de
revist\ glossy care, pîn\ la un anumit punct, func]ioneaz\ pe acela[i model: amîndou\ pretind c\
sînt adev\rate (necreate, respectiv neretu[ate) [i c\ prezint\ o realitate neîndoielnic\. Astfel, Ana
B\nic\ reinterpreteaz\ ipostaze ale icoanelor bizantine cu acelea[i instrumente [i pentru acela[i public-
]int\ ca [i art-designerii unor reviste pentru femei. Feminitatea [i kitsch-ul sînt dou\ dintre
subiectele preferate ale artistei, cu care se joac\ în moduri tot mai suprinz\toare.
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un scanner militar

burta dianei func]iona 
ca un scanner militar:
cînd îmi treceam degetele peste ea
brusc începea s\ se mi[te
de parc\ amprentele mi-ar fi fost false 
[i în\untru s-ar fi dat alarma

de ce face-a[a
cine crede c\ sînt
întrebam cu mîna crispat\
ca fa]a lui poseidon
la v\zul unei furtuni stîrnite din senin
uite
abia ating
uite
ce valuri înal]\

stai lini[tit
îmi spunea diana
nu toat\ lumea cînd e mîngîiat\
adoarme ca tine
parc\ vr\jit
stai lini[tit
vei fi un tat\ b\trîn
dar se pare c\ bun
foarte bun

Ana B\nic\, IInn tthhee NNaammee ooff LLoovvee, 2008
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M\d\lina Dan este cea
mai profund\ coregraf\
din tîn\ra genera]ie. Î[i
acompaniaz\   performance-
urile cu un discurs sau cu
o poveste pertinent struc-
turate în func]ie de ceea
ce spectacolul comunic\.
Dozeaz\ atent elementele
compozi]ionale, decon-
struie[te o întreag\ arhi-
tectur\ a conven]iei, are
un sim] ludic care nu devine
niciodat\ excesiv [i, poate
cel mai important lucru,
nu lucreaz\ într-un registru
de autism sau de autonarare.
În luna februarie, la Centrul
Na]ional al Dansului a avut
loc premiera spectacolului
Iluzionnistele, creat de
M\d\lina Dan, o defri[are
a no]iunii de conven]ie,
o dilatare a magiei care
face din soare un carton
mare, galben, [i din mi[c\ri
o poetic\ a copil\riei.
M\d\lina Dan recuperea-
z\ acea pl\cere a jocului
gratuit care transform\
performance-ul într-o leap[\
între prin]ese.

Cine ssînt iiluzzionistele??

Maria Baroncea, Carmen
Co]ofan\, Mihaela Dancs,
M\d\lina Dan.

Iluzzionistele continu\
cercetarea asupra conven]iei, pe
care ai început-o în Dedublarea.
Ce te-a provocat s\ revii asupra
acestui procedeu fundamental
teatral, care devine la tine o
tem\?

Nu a fost o revenire voit\
asupra acestei cercet\ri. Nu
aceasta a fost premisa de la care
am pornit s\ lucrez la
Iluzionistele. Ceea ce m-a
preocupat la început a fost
sondarea imaginarului [i-a
imagina]iei, [i felul în care
acestea se pot materializa în
corpurile noastre. Contextul
performativ [i no]iunea de
reprezentare scenic\ au ap\rut,
totu[i, în mod logic în procesul
creativ, ca urmare a încerc\rii de
a face vizibil [i traductibil ceea nu
era fizic prezent. Prin intermediul
corpului, al textului [i-al
obiectelor am creat ni[te
microrealit\]i sau microspa]ii cu
propriile reguli de func]ionare,
pe care spa]iul scenic, cu
calitatea sa intrinsec\ de spa]iu
al conven]iilor, le g\zduia. În
acest caz conven]ia a fost
sinonim\ cu iluzia [i cu
artificialitatea. În Dedublarea,
conven]ia mi-a permis
ascunderea adev\ratei identit\]i,
disimularea [i deconstruc]ia
spectacolului.
Mecanismele teatrale, care se
pare c\ devin recurente în
lucr\rile mele, sînt no]iuni pe

AA m în fa]\ o fotografie, o veche fotografie
alb-negru aproape ireal\. O fotografie
în care se mi[c\ ceva. Lumina de miez
de var\ a anului 1989 pare s\ tremure

pe zidurile masive ale Liceului Fra]ii Buze[ti din
fundal, în timp ce un grup de tineri [i cî]iva adul]i
alinia]i pe trei rînduri privesc spre aparatul
fotografic. Chipurile celor dou\zeci [i ceva de
elevi în pragul absolvirii liceului par ni[te flori
albe pe tulpinile negre ale trupurilor suple,
îmbr\cate în uniforme care se clatin\ nesigure
sub n\vala acestei lumini intense, incandescente.
Unii dintre ei zîmbesc, zîmbete înc\rcate de
diverse emo]ii; al]ii par c\ î[i tr\iesc iner]i absen]a
- poate un moment neinspirat de turpitudine sau
poate fura]i de cine [tie ce gînduri sau poate pur
[i simplu o m\rturie a unei imobilit\]i expresive.
Î]i po]i aminti gîndurile de la optsprezece ani,
adic\ de acum dou\zeci de ani? Unul dintre aceste
chipuri absente care se unduie[te în poz\ e al
meu, ascuns dup\ o expresie pe jum\tate neatent\,
pe jum\tate vizibil atins\ de o arogan]\ ca un
reflex al vîrstei. Îmi amintesc cu precizie la ce m\
gîndeam în momentul în care fotograful a declan[at
procedeul, de parc\ a[ fi vrut s\ imprim pe pelicul\
[i vedenia mea nesigur\, mai degrab\ întreb\toare,
asupra viitorului. Cine voi fi în anul 2001 cînd voi
avea treizeci de ani? Un animal uman ajuns la
maturitate, ale c\rui instincte îl responsabilizeaz\
pentru a supravie]ui în mediul în care vie]uie[te,
indiferent cum va fi acest mediu. Voi fi, adic\,
opusul, sau cel pu]in a[a îmi imaginam, al celui
care se pare c\ eram în acel moment. Interoga]ia
mea nu avea nimic nostradamic, ci, mai degrab\,
pip\iam cu mintea un viitor f\r\ indicii, în virtutea
unei seriozit\]i de adîncime, care în acel moment
de r\scruce mi se p\rea un lucru potrivit. 

Se pare c\ [mecheria mi-a ie[it. Interoga]ia
mea ajunge cumva la mine peste ani, în aceast\
fotografie în care lumina tremur\, tî[nind, parc\,
dintr-un aparat psihic de proiec]ie. Acum [tiu
r\spunsul, acum [tiu lucruri pe care atunci nu
le [tiam. Ce nu [tiam atunci? Nu [tiam c\ regimul
comunist va c\dea în nu mai pu]in de o jum\tate
de an [i Ceau[escu va fi executat în urma unui
proces care, de[i a avut temeiul lui, dup\ cî]iva
ani, cînd tot ceea ce putea s\ ne orbeasc\ în acele
momente de bucurie ingenu\ ni s-a ridicat de pe
ochi, a ap\rut ca o afacere dubioas\. Nu [tiam c\
exist\ pe lume un om care se cheam\ Ion Iliescu,
primul pre[edinte al României democratice, [i
nici care va fi rolul lui în primii ani de libertate,
marca]i de evenimente violente [i manipul\ri
[i însufle]iri [i bîjbîieli politice. De asemenea, nu
[tiam cine e Adrian N\stase, un alt personaj cu
un rol politic major în evolu]ia ulterioar\ a României
[i nu [tiam nici c\ în chiar vara acelui an de gra]ie
1989, cu pu]in înainte de pr\bu[irea comunismului,
a fost implicat într-un eveniment aproape simbolic:
a condus o delega]ie de tineri politicieni români
la Moscova, unde, în ciuda dezghe]\rii iernii ruse
[i a Prestroik\i deja în derulare, le-a ]inut nepo]ilor
lui Lenin un curs ar]\gos de socialism, n\ucin-
du-i, probabil, prin anacronism, atîrnat de un
concept pe moarte. Habar nu aveam cît de profunde
sînt urmele l\sate de 50 de ani de comunism.
Treaba asta cu cei 50 de ani de comunism care
ne-au întîrziat devenirea [i progresul - o exagerare,
oficial nu au fost decît 43 - a ajuns în anii
postdecembri[ti un fel de refren fatalist menit
s\ ascund\ multe e[ecuri [i neputin]e în zona
politic\ [i social\. Dar mai ales nu [tiam c\ cenu[iul
vremurilor de atunci e de fapt culoarea specific\
a unui popor cu un destin neenun]iativ, mai
degrab\ imploziv, [i c\ vîna lui e una fudul\, dar

ineficient\ în cea mai mare parte a manifest\rilor
lui, inclusiv fotbalul. 

Nu [tiam c\ pe 4 iunie, în Polonia, frontul
Solidaritatea avea s\ cî[tige primele alegeri libere,
trimi]înd partidul comunist la groapa de gunoi
a istoriei. De asemenea, nu [tiam nici cine e Vaclav
Havel [i nici care va fi rolul lui într-o revolu]ie care
avea s\ se numeasc\ „de catifea”, în Cehoslovacia,
în noiembrie; nu [tiam nici c\ pe data de 23 august
a aceluia[i an Ungaria î[i va deschide grani]a spre
Austria, ridicînd o parte dintre restric]ii [i nici
c\ pe 18 octombrie Erich Hoenecker, luat de valul
istoriei, î[i va da demisia, ceea ce i-a scutit pe est-
germani de un t\mb\l\u inutil [i poate sîngeros.
Cî]i dintre cei care î[i mai amintesc acum de Zidul
Berlinului se întreab\ dac\ nu cumva infamul
simbol al unei epoci a c\zut singur, de bun\voie?
N-a c\zut singur. Pe 9 noiembrie 1989 o mul]ime
entuziast\ pur [i simplu a început s\ [terpeleasc\
buc\]i din el [i nu s-a l\sat pîn\ nu l-a transformat
în uitare. Sau în produse ale unui comer] exotic
pe eBay. Nu [tiam c\, înainte ca toate aceste
chipuri s\ apar\ cu r\suflarea t\iat\ la [tiri, lucrurile
au fost negociate cu minu]iozitate la Malta.

1989? Pe 20 mai, în China se instala legea
mar]ial\ în urma protestelor studen]e[ti din Pia]a
Tiananmen, din Beijing - a fost îngrozitor, imagini
cu studen]ii care s-au pus în calea tancurilor au
intrat în patrimoniul simbolic al omenirii, ce-o
fi fost în capul lor? Pe 24 martie, petrolierul Exxon
Valdez a e[uat pe coastele Alask\i [i 200 de
milioane de litri de ]i]ei s-au v\rsat în mediu, cea
mai mare catastrof\ ecologic\ din istoria omului
- v\zînd imaginile cu p\s\rile [i cu mamiferele
marine înecate în otrava neagr\ ajungi s\ te
întrebi dac\ evolu]ia a fost o idee bun\, au intrat
[i ele în patrimoniul simbolic al omenirii. În iunie
a murit ayatollahul Khomeini în Iran - în mod
ciudat, [i el a intrat tot acolo, dar nu înainte de
a-l pocni pe Salman Rushdie cu o Fatwa pentru
Versetele ssatanice, ceea ce, [i mai ciudat, i-a f\cut
pe amîndoi un pic mai faimo[i. Pe 26 iulie,
juriul unui tribunal federal din Statele Unite ale
Americii îl condamn\ pe R.T. Morris jr pentru
realizarea unui virus informatic - primii pa[i în-
tr-o nou\ er\. {i, dac\ tot sîntem aici, Curtea
Suprem\ de Justi]ie decide c\ steagul american
poate fi ars ca form\ de protest, sub protec]ia
primului amendament. Din 20 ianuarie, George
Bush senior a fost ales pre[edinte în Statele Unite
ale Americii; n-a durat foarte mult pîn\ cînd trupele
americane au invadat Panama, sub motiva]ia
înl\tur\rii dictaturii lui Noriega - se vede
treaba c\ în familia Bush func]ioneaz\ o condi]ionare
genetic\. În august, Voyager 2 a trecut printre
planeta Neptun [i luna ei, Triton - unora le
place s\ asocieze acestei aventuri epitetul departe.
În acela[i an, Camilo José Cela prime[te premiul
Nobel pentru literatur\; comitetul academiei
suedeze a fost probabil sedus de limbajul cel
pu]in colorat al spaniolului, care a murit convins
c\ Dios are coño. 

Atunci nu [tiam toate aceste lucruri.

P.S. Cum timpul [i inspira]ia nu mi-au fost
alia]i în ultima vreme, am ales s\ trimit acest
fragment, cu riscul de a-mi face un pic de publicitate.
1989 este o carte de amintiri pe care mi-am propus
s\ o termin anul acesta.

AAddrriiaann BBuuzz, n\scut `n 1971, 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.
Coordonator al colec]iei „Byblos“ la Editura Curtea Veche.

1989 (fragment)

adrian

buz
dou` pachete
de chesterfield
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„O chema Diana, era
brunet\, avea p\rul
lung [i cre] [i o rochie
grena cu flori albe...“
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S e f\cuse aproape zece seara. Rondul
de pe deal, la cap\tul bulevardului,
unde întorceau tramvaiele [i maxi-
taxiurile, era aproape pustiu. Afar\

era o vreme mohorît\, de început [ov\ielnic de
prim\var\: sta s\ plou\, dar nu ploua. Un vînt
sub]irel [i rece înfrigura pielea pu]inilor trec\tori,
iar luminile reci de pe stîlpi aruncau umbre.

Chiar lîng\ sta]ia de maxi-taxi un birt înc\lzea
locul cu lumina g\lbuie ce se strecura din\untru.
Era de fapt o gheret\ scund\ de tabl\, în fa]a
c\reia o platform\ cimentat\, cu cîteva scaune
[i mese de fier forjat, închipuia o teras\, acum
întunecat\. {i, oricît ar p\rea de surprinz\tor,
în jurul uneia dintre mese st\teau trei siluete,
bine învelite în haine: dou\ mai înalte [i una
scund\, care avea pe cap o c\ciul\ de copil, cu
mo] pufos.

Pe mas\ se distingeau o halb\ de bere [i
dou\ c\ni mari, ca de ceai. Una dintre siluetele
înalte apuc\ halba, sorbi zdrav\n din ea, apoi
spuse:

- Zici c\ nu mai stai.
- Nu mai stau, r\spunse cealalt\ siluet\. Fac

traseu’ pîn\ jos [i gata, acas\. Îs obosit [i eu, [i
\sta micu’...

{i silueta, care purta pe cap o [apc\ de stof\
pleo[tit\, ciufuli c\ciula micu]ului de lîng\ el.

- Hai, tati, mai e un pic [i mergem acas\. Gata
ceaiul? zise el duios.

- Gata, tati, r\spunse pu[tiul.
- Da’ un strop de bere nu vrei s\ gu[ti? îl

întreb\ vesel cel\lalt b\rbat. Îl la[i s\ guste,
Grigore?

Grigore, adic\ b\rbatul cu [apc\, în\l]\
din umeri. Cel\lalt îi întinse halba pu[tiului, care
o prinse de mijloc cu ambele mîini [i o duse la
gur\.

- Pfui! I-amar\! se strîmb\ el, punînd halba
înapoi pe mas\.

- Sigur c\-i amar\, rîse b\rbatul. I-amar\,
da-i buun\\\! Nu, Grigore?

- Ei, noi ne ducem, r\spunse Grigore. C\-i
f\r\ zece. Hai, tati.

- S\r’ mîna nenea Istrate! salut\ sonor pu[tiul,
repezindu-se apoi spre un maxi-taxi parcat mai
încolo.

Era o dubi]\ galben\ [i veche, cu cîteva
scaune pentru c\l\tori [i cu o bar\ de fier care
pornea de lîng\ scaunul [oferului pîn\ la u[a
de la intrare, separînd astfel bordul ma[inii de
restul interiorului.

La ora aceea tîrzie [i la vremea de afar\,
nu era de mirare c\ sta]ia era pustie. B\rbatul
cu [apc\ urc\ în maxi-taxi, iar pu[tiul îl urm\.
Motorul porni, tu[ind gros, [i dubi]a o lu\ la
vale.

Pu[tiul st\tea lîng\ scaunul [oferului, abia
rezemat cu fundul de bara de fier din spatele
lui. St\tea a[a, ca pe un scaun înalt de bar, [i
privea atent prin parbrizul mare din fa]a lui. 

La o frîn\ mai brusc\ întinse mîinile în fa]\
[i se sprijini în bord.

- De ce nu vrei s\ treci tu pe un scaun, m\
puiule? întreb\ rug\tor b\rbatul.

- Da’ stau bine [i aici, tati... veni r\spunsul
pe acela[i ton. Uite, stau.

- Da’ [tii c\ nu-i voie.
Pu[tiul t\cu. Se mai auzi doar huruitul

motorului [i zdr\ng\nitul suspensiilor. B\rbatul
t\cuse [i el. În dreptul unei sta]ii de pe bulevard
încetini, se uit\, apoi, cînd v\zu c\ sta]ia e pustie,
acceler\ iar.

- Pfui, ce obosit îs! coment\ el, trecîndu-[i o
mîn\ peste fa]a neras\. {i nici de mîncare n-avem
ni’ca, a[a-i? M\car dac-o mai fi deschis la
butic, jos.

- E, sigur e! îl aprob\ energic pu[tiul. Mai
avem [i ou\ în frigider. Î]i fac eu un scrob, s\
vezi!

- Faci tu? zîmbi b\rbatul.

- Fac eu!
{oferul opri la un semafor. Pe banda al\turat\,

chiar în dreptul lui, veni agale un BMW mare,
negru. B\iatul întinse gîtul peste volan [i se
holb\ la ma[in\.

- Uau, tati! Ai v\zut?
- Am v\zut.
- Uite, a[a o ma[in\ îmi iau cînd m\ fac mare!

Uite... fiuuuu...
Se f\cuse verde, iar limuzina disp\ruse într-o

clip\ de lîng\ ei. B\rbatul c\lc\ ambreiajul,
schimb\torul de viteze cîrîi greoi, apoi o pornir\
[i ei. În sta]ia urm\toare, la pia]\, oprir\ vreun
minut, dup\ orar, [i b\rbatul deschise u[a ma[inii.
Un jandarm care patrula prin zon\ trecu pe lîng\
dubi]\, o ocoli [i se pro]\pi lîng\ geamul [oferului.

- Alo, domnu’! îi b\tu el în geam.
B\rbatul deschise repede.
- Bun\ seara, zise jandarmul. ’Mneata e[ti

cu maxi-taxiul?
B\rbatul cu [apc\ se încrunt\. Nu în]elesese

logica întreb\rii.
- Da, m\ retrag. E ultima curs\, zise el pîn\

la urm\.
- {i \la micu’ ce caut\ acolo? {tii c\ n-are

voie s\ stea în fa]\?
{oferul întoarse capul, ca [i cum abia

acum ar fi descoperit c\ e cineva acolo, lîng\ el.
- Nici în maxi-taxi n-are voie! continu\

jandarmul. Decît dac\ e c\l\tor.
- Da, [tiu, zise în cele din urm\ moale b\rbatul,

strîngînd volanul în mîini. Dar ce s\ fac, domnu’
[ef? Nu pot s\-l las singur acas\.

Jandarmul t\cu. Sim]ea c\ în spatele ultimelor
cuvinte st\ o întreag\ poveste, pe care îns\ n-avea
chef s-o afle.

- Pune-l m\car s\ stea pe un scaun! C\
dac\ te prind \[tia de la Rutier\, te las\ f\r\
carnet, încheie el mai blînd [i se îndep\rt\.

- Auzi? zise o]\rît b\rbatul. Vezi cum m\ bagi
în bucluc? Treci acu’ în spate.

Bomb\nind, pu[tiul se s\lt\ peste bara de
fier [i se puse pe unul dintre scaunele capitonate.
B\rbatul d\du s\ închid\ u[a [i s\ plece.

- Ia uite, tati! s\ri iar pu[tiul. Un urs verde!
O pereche de adolescen]i se plimbau pe

strad\ unul lîng\ altul, f\r\ s\ le pese de frig ori
de întuneric. Radiau. B\iatul o privea încîntat
pe fat\, iar ea strîngea în bra]e un urs mare de
plu[ verde.

- Nu exist\ ur[i verzi, bomb\ni tat\l [i ap\s\
pe o manet\, închizînd u[a maxi-taxiului.

Ma[ina o porni din loc. O vreme cei doi
merser\ în t\cere. Pu[tiul p\rea îmbufnat. St\tea
cu mîinile împreunate în poal\ [i cu capul înfundat
în piept. Tat\l nu îi zise nimic. Nu [tia ce. Într-un
tîrziu, b\iatul ridic\ privirea [i spuse:

- Dar poate c\ a c\zut într-un butoi cu vopsea
la Zoo.

- Da, a[a se poate, accept\ u[urat b\rbatul.
A[a da! înt\ri el.

Pu[tiul zîmbi.
- Da, a c\zut în vopsea, repet\ încîntat.
Mai trecur\ cîteva sta]ii, dar de urcat nu mai

urc\ nimeni. B\iatul c\sc\, se a[ez\ mai comod
[i, pîn\ la ultima sta]ie, a]ipi în scaun. B\rbatul
t\cea [i se uita cu drag în oglinda retrovizoare.

RRaadduu PPaavveell GGhheeoo, redactor de carte [i traduc\tor la Editura
Polirom, este membru al Uniunii Scriitorilor din România [i
al PEN Club România [i membru fondator al Clubului 8 din
Ia[i. A publicat [apte volume personale: VVaalleeaa CCeerruulluuii
SSeenniinn (proz\ scurt\, 1997), DDeesspprree sscciieennccee-ffiiccttiioonn (studii
critice, 2001; 2007), AAddiioo,, aaddiioo,, ppaattrriiaa mmeeaa,, ccuu îî ddiinn ii,, ccuu ââ
ddiinn aa, (eseuri, 2003; 2004); RRoommâânniiii ee ddee[[tteepp]]ii (eseuri,
2004; 2005), FFaaiirriiaa –– oo lluummee îînnddeepp\\rrttaatt\\ (roman, 2004), DDEEXX-
uull [[ii sseexxuull (eseuri, 2005), NNuummeellee mmiieerrlleeii (proz\ scurt\, 2008).
Este inclus în cîteva antologii de proz\ [i eseistic\, iar o
serie de texte i-au fost traduse în str\in\tate. A scris o pies\
de teatru, HHoolldd-YΠΠ AAkkbbaarr ssaauu TToo]]ii îînn AAmmeerriiccaa, pus\ în
scen\ la Teatrul Na]ional din Timi[oara în vara lui 2007. A
tradus din englez\ optsprezece volume de Leo Strauss, Mary
Douglas, David Lodge, John O’Brien, Ernest Hemingway [.a.
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care [i eu le descop\r pe m\sur\
ce lucrez [i de care m\ simt în
continuare fascinat\. De altfel,
oricît de mult s-ar transforma
ideea de spectacol [i
performativitate, aceste
procedee r\mîn în continuare
foarte solide, fie ele adoptate sau
comb\tute.

Exist\ în spectacol o zon\
extrem de vulnerabil\, cea a
regresiei într-un spa]iu al
copil\riei. Crezi c\ no]iunea de
iluzie se apropie de un miraj ludic
cu care jongleaz\ copilul?

Dup\ Freud, copiii au o gîndire
analogic\ (metaforic\/mitic\).
Apari]ia caracterului ludic [i
copil\resc în pies\ a fost o
consecin]\ a felului în care am
lucrat cu obiectele, în aceea[i
logic\ în care încerc\m s\
trasform\m sau s\ d\m o alt\
identitate realit\]ii. Aceast\
descoperire ne-a cam dat b\t\i
de cap, dar a fost [i o provocare.
Nu e u[or „s\ dai în mintea
copiilor”, încercînd totu[i s\ fii
matur [i inteligent [i s\ folose[ti
aceast\ calitate într-un mod
constructiv.

Care este obiectul cu care te
jucai cel mai mult cînd erai mic\?

Din cîte îmi amintesc,
p\pu[ile. Pe una o chema Diana,
era brunet\, avea p\rul lung [i
cre] [i o rochie grena cu flori albe,
pe cealalt\ Narcisa, care era
ro[cat\ [i cu p\rul scurt.

Ai optat - m\ refer la concept
- pentru o parte consistent\ de
text în spectacol. Care a fost

premisa de la care ai pornit în
crearea fragmentelor de text pe
care le rosti]i în spectacol?

Eu tratez limbajul verbal tot
ca pe o experien]\ corporal\, la
fel ca [i sunetul [i ca mi[carea.
Într-o secven]\ din Iluzionistele
folosim metoda dicteului
automat [i-a improviza]iei, în
care imaginile se întrep\trund cu
amintiri [i cu senza]ii, cu emo]ii [i
cu stereotipuri de vorbire etc., pe
care noi le orchestr\m. E foarte
aproape de jocul suprareali[tilor -
le cadavre esquis -, în care ceea ce
rezult\ nu este o coeren]\ tipic\ a
frazei [i un sens clar al celor
spuse, ci bog\]ia [i suprapunerea
imaginilor [i a sensurilor.

Textul s-a l\sat contaminat
apoi [i de un caracter narativ, de
poveste, pe care l-a c\p\tat, pe
alocuri, lucrarea. Aici a ap\rut o
întreag\ lume fabulatorie, cu
prin]i, prin]ese, via]\, nunt\,
moarte, prînz, festin, zmei, fe]i-
frumo[i, fenomene ale naturii etc. 

Ce proiecte ai în 2009?

În martie [i aprilie voi lucra
împreun\ cu Andrea Bozic
(Croa]ia/Olanda) [i cu Michael
Pinchbeck (Marea Britanie) la o
pies\ care va avea premiera la
SpringDance Festival, Utrecht, pe
21 [i 22 aprilie, apoi voi prezenta
Dedublarea la Graz, într-un
festival de dans, [i la Cluj.

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..
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Între 27 [i 29 februarie a avut loc la Berlin un
simpozion cu titlul Alternating ccurrent -WWomen
in tthe CCentral aand EEast EEuroppean LLiterary SScene,
la care au fost invitate scriitoare (Herta Müller,
Svetlana Alexijewitsch, Slavenka Drakulic, Borka
Pavicevic, Oksana Zabuzhko, Valzhyna Mort,
Noémi Kiss, Nicoleta Esinencu, Antje Ravic Strubel,
Kathrin Röggla [i eu îns\mi), dar [i traduc\toare,
directoare ale unor centre de carte din ]\rile lor
(de la noi, Oana Gruenwald), editoare, coordonatoare
de reviste literare etc. Împreun\ cu Antje
Ravic Strubel din Germania [i cu Kathrin Röggla
din Austria, moderate de Katharina Raabe,
am participat la o mas\ rotund\ despre Deschiderea
Estului EEuroppei [i consecin]ele pe care le-a avut
asupra noastr\ ca scriitoare. Înainte de discu]ia
pe care am avut-o - [i despre care s-ar putea
s\ vorbesc data viitoare -, a trebuit s\ ne
autoprezent\m în cîteva minute. Am dat
citire unui text pe care m-am hot\rît s\-l public
aici, ca parte a Volubilis-ului meu.

Simpozionul din februarie a fost prima edi]ie
[i a fost o reu[it\ frumoas\ a celor trei foarte
tinere organizatoare: Kateryna Stetsevych,
Katarina Tojic [i Stefanie Stegmann. (S.P.)

A par]in acelei categorii de scriitori
români pentru care publicarea unei
c\r]i era imposibil\ înainte de 1989.
Ceea ce scriam eu era cu totul [i cu

totul... inadecvat. Dup\ 1990 am debutat cu o
carte de poezie în care era [i un poem lung
despre plictiseal\ [i despre inutilitate. A doua
carte, tot poezie, a fost gîndit\ ca un fel de
manifest, de scrisoare pentru cei din genera]ia
mea - adic\ pentru cei care au crescut (copii [i
foarte tineri) în perioada comunist\. Societatea
româneasc\ era în acea vreme una gerontocratic\,
iar titlul volumului meu, Juventus („tinere]e”,
în limba latin\), nu a fost ales întîmpl\tor. Consider
aceste poeme [i ni[te poeme politice, foarte
legate de contextul de dinainte de 1989 [i imediat
dup\. În 1997 am publicat un roman, Exuvii.
Exuviile sînt pieile, coconii, carcasele, înveli[urile
pe care le las\ în urma lor, în procesul n\pîrlirii,
unele animale. Este o carte despre identitatea
ca o „Chinese box”, despre ex-identit\]ile pe
care doar unii dintre noi le abandoneaz\,
„maturizîndu-se” (de fapt, îmb\trînind). O
consider [i o carte despre cum un adult, o scriitoare,
încearc\ s\ traduc\ în limbajul ei mo[tenirea
pe care a primit-o de la copilul (copiii), fata
(fetele) care a fost. Cred c\ dac\ noi, oamenii
din Est sau din Vest, ne asem\n\m foarte
mult, atunci ne asem\n\m prin copil\ria noastr\
profund\ - în ciuda condi]iilor diferite în care
am crescut [i în care am fost educa]i. Sîntem
mai asemn\n\tori în entitatea  noastr\ decît în
identitatea  noastr\. Folosesc aici termenii lui
Norman Manea pentru care entitatea  este fiin]a
uman\ care st\ într-o camer\, în timp ce identitatea
este ceva care ne leag\ social de ceilal]i. Copilul,
scriitorul, sînt entit\]i, înainte de orice. Ca estici
sau ca vestici, încerc\m s\ ne negociem...
identitatea - [i s\ nu ne tr\d\m entitatea. Poemul
lui Peter Handke pe care l-am întîlnit cîndva în
filmul lui Wim Wenders, Himmel uuber BBerlin, ar
putea fi o bun\ introducere a romanului meu:
„Cînd copilul era copil/ era vremea unor întreb\ri
ca acestea:/ De ce sînt eu eu [i nu tu?/ De ce sînt
eu aici [i nu acolo?/ Unde începe timpul [i unde
se sfîr[e[te spa]iul?”. Dar el se potrive[te la fel
de bine unei c\r]i pe care încerc s\ o termin, o
carte despre un alt fel de „identitate”. Ca s\
în]elege]i, pe scurt, despre ce este vorba, am s\

spun c\ exist\ un cuvînt cumva simetric pentru
exuvii: ingluvii. Dac\ exuviile sînt corpurile,
formele pe care animalele exuviale le las\ în
urma lor, ingluviile sînt reminiscen]ele de oase,
p\r, piele, materii chitinoase pe care unele p\s\ri,
precum barza, de pild\, le vars\ dup\ ce-[i diger\
hrana. Adic\, dup\ ce înghite broa[te, [obolani
sau [erpi, dup\ o zi sau dou\, pas\rea vars\
afar\ sub forma unor guguloaie ciudate ceea
ce a r\mas nedigerat. Din studierea ingluviilor,
se zice, speciali[tii pot spune multe despre
condi]iile de via]\ ale p\s\rilor, despre via]a lor.
Am fost obligat\ s\ „înghit” an dup\ an, înainte
[i dup\ 1990, tot felul de „identit\]i” str\ine, pe
care îmi era greu s\ mi le asum. Am înghi]it
tot felul de vorbe, de... „broa[te”, de „[obolani”
sau de „[erpi”. Francezii au, de altfel, o vorb\:
avaler des couleuvres (a înghi]i [erpi) atunci
cînd trebuie s\ suporte umilin]e, lucruri care îi
am\r\sc [i-i îndurereaz\. Va fi o carte despre
identitatea mea româneasc\, despre via]a mea
în lumi diferite, despre „tandemul” Est-Vest [i
alte pove[ti care î[i au punctul de pornire în
2002, cînd am ajuns pentru prima dat\ la Berlin.

Am pubicat o carte despre Gellu Naum,
important poet suprarealist, tradus în german\
de Oskar Pastior. O consider o critific]iune, în
termenii postmodernului Raymond Federman,
o carte de literatur\, de fapt, despre poezie ca
mod de via]\. Gellu Naum e doar un personaj,
ca [i Simona Popescu.

Lucr\ri îîn vverde. PPledoaria mmea ppentru ppoezie
este un volum experimental de poezie [i proz\
(cu multe [i neobi[nuite note de subsol) despre
poezie, despre poe]i, despre cititori [i despre
multe altele. Un fel de istorie foarte personal\
a poeziei din toate timpurile [i locurile - de la
Epopeea llui GGhilgame[ pîn\ la poezia recent\.
Întrebarea pe care o puneam, implicit, scriind
aceast\ carte, nu este aceea pe care o punea
Hölderlin acum dou\ sute de ani: „La ce bun
poezia în vremuri de nevoie?”, ci: „La ce bun
poe]ii/ poezia într-un timp în care nimeni nu
pare s\ mai aib\ nevoie de ei/de ea?”.

Recent, a ap\rut un roman colectiv pe
care l-am coordonat [i la care am scris împreun\
cu al]i 22 de tineri autori. Se nume[te Rubik [i
este un fel de autofic]iune colectiv\ despre,
printre altele, cum se leag\ oamenii între ei,
despre Bucure[ti [i despre planeta Youth. 

Concluzii. Cîndva, în studen]ia mea, am citit
La vvie eest aailleurs (Via]a ee îîn aalt\ pparte) a lui
Kundera. Personajul principal, Jaromil, poet, mi
s-a p\rut jenant. Nu mi-a[ fi dorit niciodat\ s\
ajung ca el. Adic\ nu mi-a[ fi dorit s\ fiu alienat\
în literatur\, în propria-mi poezie, f\r\ s\ în]eleg
(f\r\ s\ vreau s\ în]eleg) ce se întîmpl\ în
jurul meu, resemnat\ cu ideea c\ „via]a e în alt\
parte”. Altfel, sînt total de acord cu Arthur
Rimbaud c\ la vraie vie est ailleurs (adev\rata
via]\ e în alt\ parte). Nu în Est. Nici în Vest. 

Am citit nu demult Everything iis IIlluminated,
cartea tîn\rului autor american Jonathan Safran
Foer. Cred c\, uneori, totul este iluminat. Fie
în Est, fie în Vest. Nu conteaz\ unde.

SSiimmoonnaa PPooppeessccuu, 43 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).

simona 
popescu

volubilis
c\te ceva despre mine 

[i c\te ceva despre c\teva dintre
c`r]ile mele \n c\teva minute

C oiotul este într-adev\r un personaj mitologic al indigenilor americani,
care îl plaseaz\ în centrul cosmogoniei, generator al universului,
dar [i simbol al iluziei percep]iei umane asupra universului. Mai
este numit [i p\c\liciul, „the trickster”. Cînd am ajuns, prin bun\voin]a

unui amic indirect care a venit s\ m\ ia de la aeroport, la prima mea gazd\
din Irvine (la sud de Los Angeles), unde am r\mas pentru o lun\ [i
jum\tate, am avut cu ea un scurt dialog despre aspectele practice ale casei.
Era o doamn\ în vîrst\, Pat (de la Patricia), îndr\znesc s\ cred c\ o fost\
frumuse]e american\ clasic\, cu ochii alba[tri [i figura simetric\ gen farm-
girl, acum purtînd pe corp tatuajele lui Chronos. Supraponderabilitatea
obi[nuit\ în America nu o ocolise, ba chiar fusese generoas\ cu ea,
încetinindu-i mi[c\rile [i chiar ritmul vorbelor. Pat avea un so] firav, o umbr\
cu ochelari care nu vorbea mult [i se uscase în soarele Californiei - fiind probabil
deshidratat, aveam s\ aflu mai tîrziu, de bourbonul pe care-l consuma din
recipiente de un galon (3,78 litri) cump\rate de la Costco - magazin en-gross
pentru persoane fizice, preferat de fiin]ele umane suburbane. So]ul, Charles
pe numele s\u, mi-a vorbit de cel mult dou\ ori în timpul scurtei noastre
convie]uiri [i nu m-a invitat niciodat\ la un pahar. Alcoolul nu este un
mijloc al sociabilit\]ii ci un pa[aport spre autism pentru mul]i dintre americanii
pe care i-am întîlnit, mai ales trecu]i de o anumit\ vîrst\ [i cu o istorie protestant\.
Evident, Charles era anglo, nu irlandez. Revenind, Pat îmi prezint\, pe lîng\
camera [i terasa cu vedere spre parcarea din fa]a casei, cele trei pisici cu care
am împ\rtit culoarele de trecere, simpatice de altfel. Apoi, vorbind despre
încuiatul u[ii seara, mi-a recomandat dezinvolt: „Cînd pleci seara, s\ închizi
bine u[a c\ci ies pisicile [i mi le prind coio]ii”. HAIT!!! Veneam de la New York,
nu v\zusem filmul lui Mann (nici nu ap\ruse la vremea aceea), [i nu aveam
nici cea mai mic\ idee despre „greater LA”. M-am dus la culcare gîndindu-m\
„oare unde am ajuns?”.

A doua zi, un soare puternic, subtropical, m-a trezit la 6:30 diminea]a [i
am ie[it pe mica teras\ direct din camer\. Se vedeau, dac\-]i ridicai privirea
de la cele dou\ ma[ini clasic americane ale celor doi clasici b\trîni din clasica
suburbie californian\, cîteva dealuri semi-aride [i cî]iva palmieri; în jurul
lor se învîrteau lent, f\r\ întreb\ri existen]iale, cinci vulturi hoitari (mai tîrziu
am aflat c\ se numesc Turkey-vultures [i am avut ocazia s\-i v\d devorînd
un cadavru de vi]el pe marginea autostr\zii, undeva între Tijuana [i Rosario).
Atunci mi-am spus c\, într-adev\r, coio]ii s-ar putea s\ fie ceva mai mult decît
mitologia pieilor ro[ii [i imagina]ia lui Pat. Mai tîrziu i-am auzit rîzînd. Se
strîng în haite [i comunic\ prin urlete ce par a fi scoase de pe coloanele sonore
ale filmelor cu vr\jitoare. Îi ascultam fascinat [i nostalgic pentru tr\iri ne[tiute
de pe balconul apartamentului pe care l-am ocupat mai tîrziu în campus.
Pe primul l-am v\zut din ma[in\, într-o sear\, tot în campus. Sînt fascinan]i
[i eluzivi. Supli, cu talia undeva între o vulpe [i un lup, cu urechi supradimensionate
[i cu picioarele unui alerg\tor de maraton, coio]ii au luat în st\pînire
spa]iul suburban american - a c\rui construc]ie a exterminat inamicul lor
natural, leul de munte sau puma. Înmul]irea lor a fost încurajat\ [i de posesorii
neglijen]i de iepuri domestici, pe care i-au eliberat în jurul casei, dînd na[tere
unor iepuri s\lbatici de tip domestic, gri neutru, hrana perfect\ pentru coio]i.
Poate coio]ii în[i[i au fost cei care au proiectat universul construit al
omului de pe coasta de vest, cel care le-a permis proliferarea al\turi de ratoni
[i de sconc[i. Coio]i, ratoni, iepuri [i sconc[i - cî[tig\torii dezvolt\rii suburbane.
Ce faun\ va dezvolta B\neasa?

AAlleexxaannddrruu BB\\ll\\[[eessccuu, 34 de ani, antropolog, specializat în antropologie politic\, cu expertiz\ în
Orientul Mijlociu (Iran) [i Islamul contemporan, de]ine un doctorat în Antropologie la Universitatea
din California, Irvine (UCI, 2004). A predat la: American University din Paris, University of California,
Irvine, Critical Theory Center din Paris [i la RUW Bahrain.

În prezent, Alec B\l\[escu se afl\ în Bucure[ti, este cercet\tor independent [i lector asociat la
{coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative [i [ef de cabinet al ministrului Culturii.

coio]i
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C u o lun\ în urm\, a început în
Polonia o campanie publicitar\
al c\rei personaj principal este
Var[ovia. E a doua, într-un interval

de mai pu]in de un an. În iulie eram foarte
fericit\ s\ descop\r o campanie pentru care
în continuare ]in mor]i[ s\ cred c\ am servit
drept surs\ de inspira]ie. Nu c\ a[ avea
vreun motiv, dar ce altceva pot s\-mi imaginez
atunci cînd m\ întorc în ora[ul de care m-am
îndr\gostit fulger\tor, iremediabil [i f\r\
explica]ii, [i m\ lovesc la tot pasul de un
slogan inscrip]ionat pe panouri publicitare,
pe autobuze, pe pliante, pe borduri, pe
biciclete [i pe tricouri: Zakochaj sie w
Warszawie înseamn\ Îndr\goste[te-te
de Var[ovia, [i exact asta f\cusem eu cu doi
ani înainte s\ apar\ o echip\ de publicitari
care s\ transforme experien]a mea ini]iatic\
în brand de ora[. Desigur c\ am fost de
acord cu ei, iar atunci cînd am f\cut turul
ora[ului pe biciclet\, mi-a trecut prin cap
s\ m\ îmbrac cu un tricou inscrip]ionat,
eventual s\ încep s\ împart flutura[i [i s\
opresc oameni pe strad\, s\ le explic cum
st\ treaba cu rela]ia mea atît de special\ cu
ora[ul lor (înc\ mai am acest impuls de
fiecare dat\ cînd ajung în Var[ovia, a[ trage
oamenii de mînec\ s\-i întreb dac\-[i dau
seama cît sînt de noroco[i). Acum, aceea[i
echip\ vine cu o idee nou\, care mie-mi
place la fel de tare: Zobaczcie Warszawa,
które lubicie, adic\ Privi]i acea Var[ovie,
pe care o iubi]i. Ideea e simpl\ dar foarte
mi[to: fiecare ora[ se reg\se[te, într-o
oarecare m\sur\, în capital\, a[a c\ fotografiile
surprind exact acele motive care apropie
Var[ovia de alte zece mari ora[e poloneze.
Sloganele sînt diferite, adaptate fiec\rei
regiuni, iar pe panourile publicitare apar [i
date statistice: cît la sut\ dintre locuitorii
respectivului ora[ î[i iubesc capitala sau
sînt mîndri de ea. Procentele nu sînt
deloc rele (undeva între 60% [i 90%) [i se
bazeaz\ pe un sondaj dat publicit\]ii la
sfîr[itul anului trecut de cotidianul Gazeta
Wyborcza. Totu[i, în ciuda cifrelor, exist\
ni[te tensiuni pe care tot presa le sesizeaz\,
continuînd s\ pun\ în discu]ie ni[te grani]e
mai mult sau mai pu]in imaginare trasate
între capital\ [i restul ]\rii (nu pare un
scenariu cunoscut?). {i tensiunile nu exist\
doar pe hîrtie sau pe net. Experien]a mea
de pîn\ acum [i discu]iile cu oameni dintre
cei mai diver[i mi-au demonstrat c\ Var[ovia
chiar are nevoie de PR. Dou\ sînt motivele
cel mai des invocate pentru antipatiile pe
care le stîrne[te Var[ovia. Cum în aceast\
rela]ie eu sînt de aproape trei ani în „s\pt\mîna
oarb\”, cele dou\ argumente mi se par

destul de nefondate [i de lipsite de consisten]\,
dar le-am auzit de prea multe ori ca s\ nu
le iau deloc în serios. 

Primul e c\ în Var[ovia s-ar aduna la
crème de la crème, c\ acolo oamenii sînt
superficiali, fi]o[i [i egoi[ti, c\ ritmul ora[ului
e ucig\tor, c\-]i po]i pierde min]ile într-un
an. De fiecare dat\, am citit printre rîndurile
acestui argument anti-Var[ovia un strop
de gelozie, o urm\ de invidie [i o lips\ de
curaj - nici unul dintre cei care-mi catalogase
astfel Var[ovia nu î[i baza teoria pe o
experien]\ personal\. Iar povestea cu „am
un v\r al c\rui prieten are un fost coleg
de [coal\ general\ care era b\iat bun da’
l -a stricat capitala” nu m\ convinge în
nici un fel. În Var[ovia oamenii sînt frumo[i,
vii, deschi[i [i prieteno[i, iar ora[ul te ]ine-
n priz\. E genul de loc care nu te las\ s\
amor]e[ti, s\ lînceze[ti, te epuizeaz\ [i-]i
încarc\ imediat bateriile. Trei ore în Var[ovia
fac mai mult decît o zi plin\ în Katowice. Cu
ceva timp în urm\, mi-am f\cut curaj [i
m-am urcat în trenul spre Var[ovia (a fost
nevoie de curaj doar fiindc\ [tiam c\
dac\ ajung acolo, sînt [anse foarte mari
s\ nu mai vreau s\ m\ întorc în Kato), am
traversat ora[ul cu sufletul la gur\ [i m-am
oprit la ICR, în centru, aproape de universitatea
unde începuse aventura mea polonez\. Ca
[i Var[ovia, ICR-ul var[ovian are o energie
[i un positive vibe molipsitoare. Telefoanele
sun\ non-stop, un proiect e în derulare [i
altul se contureaz\ în timp ce se face bilan]ul
unuia de-abia încheiat. A doua zi, la Muzeul
de Art\ Modern\ era vernisaj Ion Grigorescu
- o retrospectiv\ absolut impresionant\ a
unuia dintre cei mai mari arti[ti români
contemporani, [i cum eu trebuia s\ m\
întorc în or\[elul meu lini[tit, minier [i f\r\
prea mari înclina]ii artistice, Dorian Branea
m-a invitat la un preview ([i cît de tare îmi
lipsiser\ expozi]iile, de cîteva luni încoace),
[i-apoi am mai stat la o poveste în Hard
Rock Cafe-ul care se deschisese în var\ [i
pe care nu apucasem s\-l v\d înainte s\
plec din Var[ovia în iulie. Am mers repede,
am vorbit [i mai repede, am alergat dup\
tren, am încercat s\-mi imprim pe retin\
tot ce vedeam, tot griul [i tot haosul arhitectural
al Var[oviei, ca s\ m\ asigur c\-mi iau o
por]ie serioas\ de energie. 

Al doilea argument anti-capital\, care
m-a l\sat cu gura c\scat\ cînd l-am auzit
prima oar\ [i continu\ s\ m\ surprind\ [i
acum, e c\ Var[ovia nu are istorie. E un
neadev\r atît de mare încît mi-e aproape
imposibil s\-mi explic care-i sînt resorturile.
Dac\ exist\ un ora[ în care s\ se fi amestecat,
de-a lungul timpului, istoria construc]iei,

a deconstruc]iei [i a reconstruc]iei de la
zero, din cenu[\ (f\r\ s\ m\ exprim deloc
metaforic), atunci Var[ovia e acel ora[. Poate
c\ n-are istorie în sensul „turistic”, în care
ajungînd într-un ora[ te duci ]int\ în centru
(pia]a - ora[ul vechi - fîntîna artezian\ - orice
alt\ form\ are centrul) ca s\ trînte[ti trei
poze cu statui, cu muzee [i cu cl\diri istorice.
Ora[ul vechi var[ovian a fost ras de pe fa]a
p\mîntului la sfîr[itul celui de-al doilea
r\zboi mondial - ignorînd termenii capitul\rii,
Hitler a ordonat ca Var[ovia s\ fie demolat\,
astfel c\ mai mult de 80% din ora[ s-a
transformat în ruin\ - [i a fost reconstruit.
Cine ajunge în capital\ [i vrea s-o vad\
„frumoas\”, sau s-o compare cu, s\ spunem,
Praga sau chiar cu Cracovia, are [anse destul
de mari s\ fie dezam\git. Ora[ul vechi e
ca de juc\rie - pare s\ existe acolo pentru
c\ trebuie, pentru c\ nu se poate ca tocmai
capitala s\ nu aib\ o pia]\ cu o statuie [i cu
ni[te str\du]e întortocheate, cu sclipiciuri
[i cu tenta]ii colorate pentru turi[ti. Realitatea
Var[oviei e în alt\ parte. Istoria ei, la fel.
Se reface din fragmente mergînd agale
dinspre Palatul Culturii [i {tiin]ei - cadoul
primit de la Stalin, o cl\dire absolut seduc\toare
în monstruozitatea ei, lîng\ care au r\s\rit
alte dou\ „cadouri” de dat\ mai recent\,
hotelurile Marriott [i Novotel, înalte cît
Palatul Culturii [i sc\ldate în lumin\ -
spre Nowy Swiat, unde aproape fiecare cas\
aminte[te de cîte-un eveniment istoric, de
vreun scriitor sau artist care a tr\it (sau a
murit) acolo, trecînd pe lîng\ Uniwersytet
Warszawski [i apoi coborînd spre Vistula.
Rîul împarte ora[ul în dou\, [i dincolo de
el, în est, e unul dintre cartierele cele mai
controversate [i mai animate ale Var[oviei.
Praga era, pîn\ nu demult, o zon\ r\u famat\,
în care era mai bine s\ nu te aventurezi. E
singurul cartier care a supravie]uit distrugerii,
care p\streaz\ înc\ urmele bombardamentului,
[i care în ultimii ani a devenit tot mai popular
[i mai hip, decorul ideal pentru efervescenta
lume artistic\ a Var[oviei. Aproape peste
noapte apar galerii noi, cafenele [i buticuri,

care f\r\ s\ uite vreo clip\ de istoria zbuciumat\
a ultimilor ani, întregesc peisajul animat al
ora[ului. Istoria Var[oviei e dincolo de
r\m\[i]ele zidurilor ghetoului, în cartierul
evreiesc cu uria[ul s\u cimitir, [i poate cel
mai inspirat reminder al numeroasei
comunit\]i evreie[ti, acum disp\rute aproape
în întregime, e palmierul din centru, din
rondul Charles de Gaulle. Nu e vorba despre
o g\selni]\ decorativ\ a Prim\riei, ci despre
o instala]ie a artistei Joanna Rajkowska,
intitulat\ Salut\ri dde ppe AAleea IIerusalimului.
{i poate cel mai impresionant loc [i mai
înc\rcat de istorie e Muzeum Powstania
Warszawskiego - Muzeul Insurec]iei din
Var[ovia, dedicat ultimelor încerc\ri ale
locuitorilor capitalei de-a salva ora[ul de
ocupa]ia nazist\, timp de 63 de zile, începînd
cu 1 august 1944. Ideea de baz\ a muzeului
este intractivitatea: trebuie s\ te apropii,
s\ pip\i zidurile distruse, s\ vezi de la etajul
unei case pe trei sferturi d\rîmate cum casa
din fa]a ta se pr\bu[e[te în valuri de fum
[i praf, s\ ascul]i bombele [i s\ a[tep]i s\-
]i treac\ ]iuitul din urechi ca s\ po]i ridica
receptorul unui telefon vechi în care auzi
m\rturii ale celor ce au luptat pentru Var[ovia,
s\ înaintezi pe piatra cubic\ avînd grij\ s\
nu calci pe vreun mormînt, s\ încerci s\
]ii pe um\r o arm\ de cîteva kilograme,
s\-]i iei inima-n din]i [i s\ cobori în canal, încercînd
s\ înaintezi f\r\ lumin\, lasîndu-te condus
doar de intui]ie [i aplecîndu-te din ce în ce
mai mult, s\ ie[i aproape tîrîndu-te, s\ te
strecori în tipografia clandestin\, s\ mai
arunci un ochi prin cr\p\turile din zid [i
s\-]i ]ii firea cînd nu vezi altceva decît
mun]i de cadavre maltratate, aducînd vag
cu ni[te forme umane. {i asta e doar istoria
ultimilor zeci de ani. Pentru alte istorii, mai
vechi, stau m\rturie alte monumente, dar
despre ele poate alt\dat\.
RRuuxxaannddrraa AAnnaa, 24 ani, înva]\ limba polon\. Acum, la
Universitatea Silezian\ din Katowice, dup\ un an la
Limbi [i Literaturi Str\ine în Bucure[ti. A terminat
Facultatea de Litere, a fost PR la OObbsseerrvvaattoorr ccuullttuurraall,
iar acum î[i împarte timpul între cursuri, joburi studen]e[ti,
scris [i traduceri. 

poart`-te ca un localnic

Poate c\ e greu s\ te îndr\goste[ti de Var[ovia
la prima vedere, dar vei descoperi ni[te locuri excelente
ascunse prin mansarde, în subsoluri [i în cur]i
interioare, în magazinele micu]e, în galerii [i în
hangare p\r\site.

Nu petrece prea mult timp în Ora[ul Vechi
(Stare Miasto). E un loc încînt\tor, inclus în patrimoniul
UNESCO. Localnicii nu prea trec pe-acolo, din mai
multe motive: restaurantele sînt scumpe [i în marea
majoritate groaznice, nu exist\ via]\ de noapte
pentru c\ vecinilor le place s\ fie lini[te dup\ 10
p.m., Sirena de deasupra fîntînii arteziene scoate
sunete obscene. O jum\tate de or\ e suficient\ ca
s\ admiri arhitectura, apoi îndreapt\-te spre sud,
spre adev\ratul centru al ora[ului. 

Cump\r\ [i poart\ haine vintage - noi am
inventat vintage-ul înainte s\ se numeasc\ vintage.
La fiecare col] de strad\ vei g\si astfel de magazine.

M\nînc\ la cantin\ - pentru unii o necesitate,
pentru al]ii un stil de via]\. Cantinele sînt foarte
populare mai ales printre studen]i, pensionari,
vagabonzi, intelectuali [i hipsteri. R\mase din vremea
comunismului, aceste cantine î]i ofer\ prînzuri super
ieftine - dou\ feluri pentru mai pu]in de 10 zlo]i.
Calitatea mînc\rii depinde de la un loc la altul, dar
peste tot vei g\si preparate tradi]ionale poloneze.

Rivalitatea cluburilor de fotbal - înva]\ s\ faci
diferen]a între cele dou\ cluburi concurente: Legia
[i Polonia. Primul are cromatica steagului italian
(verde-alb-ro[u), al doilea merge pe negru. Vei vedea

la tot pasul graffiti-uri cu un L în cerc. L cu o coroan\
deasupra a fost, mai mult ca sigur, desenat de un
fan Legia, pe cînd un L spînzurat, de un fan Polonia. 

Ai grij\ cu alcoolul pe strad\ - este interzis
s\ consumi în zonele centrale, chiar dac\ e vorba
de o nevinovat\ sticl\ de bere.

Fii verde - profit\ de faptul c\ Var[ovia e unul
dintre cele mai verzi ora[e mari din Europa, t\iat
în dou\ de un rîu s\lbatic. Po]i s\-]i petreci timpul
în parc, lini[tit, sau s\ alegi variante extreme - s\
te aventurezi într-un port p\r\sit, Port Praski, sau
s\ încerci s\ ocole[ti ora[ul trecînd dintr-un parc
în altul (se poate!)

Înva]\ semnele de pe u[ile toaletelor - un
triunghi pentru b\rba]i, un cerc pentru femei. {i nu
ne întreba de ce. Toaletele publice sînt aproape
inexistente în Var[ovia (cu excep]ia celor din sta]iile
de metrou - curate, ieftine [i goale) a[a c\ mai
bine f\ ce ai de f\cut înainte s\ pleci din bar.

E[ti liber s\ te izolezi de lumea exterioar\.
Ceea ce în multe ora[e ar putea p\rea preten]ios -
s\ stai cu laptopul în fa]\ într-o cafenea sau într-un
restaurant, aici e perfect normal.

F\ cump\r\turi tîrziu - aici magazinele sînt
deschisse pîn\ foarte tîrziu, unele chiar [i duminica.
În 2007, a fost votat\ o lege care interzicea cump\r\turile
în 8 s\rb\tori religioase/na]ionale. În rest, e[ti liber
s\ cheltuie[ti, cheltuie[ti, cheltuie[ti.

Mai presus de orice - nu trebuie s\ te por]i
ca un localnic. Cel pu]in jum\tate dintre locuitorii
Var[oviei nici m\car nu s-au n\scut aici. Str\inii sînt
bineveni]i, cu tot cu ciud\]eniile lor. 

Sursa: www.use-iit-wwarsaw.pl

ruxandra ana
ddddoooossssaaaarrrr  ddddeeee  eeeexxxxppppaaaatttt

Var[ovia mea
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Din e-mailuri, oferte [i noroi
Iscat-am poezii [i stiluri noi

A[a gîndesc probabil pasiona]ii de poezie f\cut\ din
spam. Scormonesc în co[ul de gunoi al e-mailului, prin
trash [i junk, scot la lumina monitorului tonele de spam,
le filtreaz\ [i fac din ele poezii. O estetic\ a urîtului
pixelizat\, dac\ vre]i. Adev\rul e c\, citit f\r\ nervii c\ iar
ai inbox-ul plin de 200 de mesaje nesolicitate, spam-ul
are savoarea lui (in)voluntar\ (asta nu înseamn\ c\
spammer-ii de meserie n-ar trebui s\ ard\ în iad :)).
Fericirea vine pe e-mail prin promisiuni de toate culorile,
de la bani mul]i, joburi de vis, haine frumoase pîn\ la,
bineîn]eles, o via]\ sexual\ ca în Kama Sutra sau, mai
actual, ca în filmele porno. Enlarge your penis now este
deja un cli[eu al spam-ului. Un clasic ce înc\ face victime
[i view-uri.

Spam poetry, alintat [i spoetry, se pare c\ a ap\rut prin
’99-2000, cînd revista Satire WWire a lansat un concurs pe
tema respectiv\. Principiul e simplu. Iei fragmente din e-
mailurile tip spam, le combini între ele, cut and paste,

pîn\ ajung la o form\... poetic\. Prin asta, spam-ul î[i
transcende scopul primar, g\sindu-se resurse pentru un
act artistic, asem\n\tor cu tehnicile [i cu logica dadaist\
sau cu cut-ups-urile lui William Burroughs. O munc\ de
DJ literar, cu mixuri [i remixuri.

Creativitatea spammer-ilor a fost r\spl\tit\ „din plin” la
premiile Ig Nobel în 2005. În varianta la mi[to a premiilor
Nobel, dar nu mai pu]in serioas\, spam-ul a primit
recunoa[terea meritat\ prin premiul acordat, la
gr\mad\, „scriitorului” prin] nigerian. Cum cine e? Cel
care v\ trimite e-mailuri c\ a primit o mo[tenire, nu o
poate încasa, poveste trist\, tat\l, regele, e mort, are
nevoie de contul t\u bancar s\ î[i transfere banii. Un alt
clasic al lumii spam-ului, personaj colectiv omniprezent
în c\su]ele de e-mail.

Cei care trimit spam mai au un motiv s\ fie inventivi.
Serviciile de e-mail s-au antrenat bine [i au început s\
recunoasc\ formulele standard tip spam [i s\ filtreze
dup\ cuvinte. Deci trebuie reformulat. Rezult\ metafore.
Sau, pe lîng\ mesajul comercial, pentru a sc\pa de filtre,
introduc cuvinte aiurea în e-mail sau chiar fragmente din
c\r]i. {i Andrei Codrescu ia ap\rarea spam-ului pentru
combina]iile ciudate de cuvinte, poetice în sensul în care
dadai[tii în]eleageau poezia, de în]eles pentru c\ sîntem
receptivi la nonsens.

Pîn\ la urm\, poezia se poate ascunde oriunde. La fel
cum arti[tii contemporani fac instala]ii din de[euri
reciclate, la fel [i poe]ii pot recicla bine mersi de[eurile
virtuale. De exemplu, Alex Dr\gulescu, artist new media,
a f\cut Spam PPlants, un proiect prin care transform\
mesajele spam, pe baza unui algoritm, în imagini
(bestiale, o poezie vizual\, dac\ m\ întreba]i).

Au ap\rut [i c\r]i cu poeme f\cute din spam. Una dintre
ele, de exemplu, este rezultatul unei serii de trei Spam
Games unde participan]ii trimiteau poezii f\cute din
fragmentele din mesajele primite timp de dou\ zile. O
alta este f\cut\ de site-ul Vertice 1925, o antologie de
fapt, creat\ pe un site. Mai sînt - Ben Myers a publicat o
carte numit\ Spam: EE-mmail IInspired PPoems, sus]inînd
chiar c\ scria astfel de poezii înc\ din 1999.

Nici nu-[i imagineaz\ spammer-ii din fa]a computerului,
atunci cînd aleg s\ terorizeze digital cu promisiuni [i cu
oferte, ce geniu poetic zace în ei. Adev\rul e c\, atunci
cînd totul s-a spus în marketing [i în promovare, trebuie
s\ fii creativ s\ mai atragi aten]ia. Mai ales cînd ]inta are
la-ndemîn\ butonul report as spam.

CCrriissttiinnaa FFooaarrff\\, 26 de ani, a absolvit Facultatea de Litere a Universit\]ii
Bucure[ti [i masteratul de Teoria [i practica edit\rii la aceea[i facultate. În
prezent este  content editor pe site-urile MMeettrrooppoottaamm, CCoooolliioo [i UUrrbbeeee.
Coautoare a romanului colectiv RRuubbiikk (Editura Polirom, 2008).

cristina foarf`
Spoetry - cu S de la spam

Nightmare is now following you.
Tired of all online dating hype?
Need a job?
I found you a new job. Advance your career today.
Teachers are in high demand
Survive the recession
Create the life you ve always wanted
Love is in the air! Valentines special today!
2009 entertainment book 35 percent off
Flirt with sexy singles
Find one on Christian Dating
Meet your mate.
Find love.

(5 minute de s\pat prin spam [i 5 minute de pus cap la
cap)

Tristan Tzara, founder of Dada, would have been proud
of this one: 

eerily perplex bookie cynthia aggression discretion
bravado culture ghostlike introvert cybernetic christy
bulgaria comedian condition jigsaw rome sketch
romano cortex inflater sri hopkins nausea dirt laser
bonanza charcoal orthopedic cellular

There are poets in this country who’d give their left
foot for a poem like that, because it has everything that
a poet requires: density, impenetrability, a dark sort of
music and nearly perfect fodder for critics. 
(Andrei CCodrescu - http://www.thevillager.com/
villager_45/talkingpoint.html) 

Drag\ ..., 

Nu m-am identificat niciodat\ cu a[a-numitele „comunit\]i etnice”. Prefer
aerul interna]ionalist [i cosmopolit. Prefer rela]iile de prietenie [i oamenii
cu care am lucruri comune indiferent de culoare [i de miros. În acela[i timp,
nu pot s\ nu fiu sensibil la anumi]i oameni sau grupuri de oameni cu care
am amintiri comune, un limbaj comun, referin]e culturale comune etc.
Experien]a mea de fost cet\]ean sovietic, care s-a învîrtit 20 de ani în mediul
rusesc [i basarabean, [i care acum este aruncat într-un ora[ cu puternic iz
balcanic precum Bucure[tiul, m\ face sensibil la orice cuvînt rusesc sau
jargon din Basarabia pe care-l aud pe strad\ sau altundeva. A[a cum la
Odessa, la Moscova sau la Kiev tresar cînd aud vorbindu-se române[te,
a[a [i aici, reac]ionez la ceea ce îmi este intim.

Am foarte mul]i prieteni [i cuno[tin]e din Moldova cu care, de cîte ori
m\ întîlnesc [i sîntem numai noi de fa]\, îmi dau drumul [i folosesc cel mai
dezinhibat jargon „basa”. A[ fi par[iv s\ nu v\ spun c\ acest lucru îmi face
o mare pl\cere. Nu m\ v\d la o bere cu Oleg Mutu, Fra]ii Vakulovski, Vladimir
Bulat, Mito[ [i Florin de la Planeta Moldova, Alexandrina sau Nicoleta Esinencu
vorbind a[a cum vorbesc în mod curent cu prietenii români. Cu ei vorbesc
acel amestec „basa” care are un farmec aparte pentru cine-l cunoa[te: un
cocteil, un hibrid dintre roman\ [i rus\. V\ garantez c\ acest lucru nu este
un barbarism sau o blasfemie atîta timp cît po]i oricînd reveni la limba
standard [i nu deranjezi prea mult urechile sensibile ale localnicilor. V\ spun
c\ aceasta este una dintre pl\cerile [i deliciile mele cînd m\ rev\d cu
amicii mei „basa”, fiindc\ acest jargon face parte „biologic” din mine. Îns\
nu pot vorbi despre o comunitate, c\ci m\ v\d destul de rar [i mai to]i amicii
mei sînt integra]i destul de bine în comunitatea local\. 

Cu ru[ii lucrurile sînt pu]in mai complicate, pentru c\ sînt grupuri din

genera]ii [i din straturi sociale diferite. Cunosc oameni în vîrst\, care se trag
de pe filiera ru[ilor albi, care au fugit de comunism [i s-au stabilit aici; cunosc
ru[i [i, mai ales, rusoaice care au ajuns aici în perioada în care românii f\ceau
studii în URSS [i se întorceau cu consoarte de pe la Moscova [i Leningrad.
Întotdeauna m-au minunat cîteva doamne foarte distinse care au ajuns
de la Moscova [i Petersburg la Bucure[ti [i au r\mas aici, s-au adaptat, lucru
greu de în]eles [i, ceea e fascinant, au r\mas ni[te rusoaice care se comport\
în continuare ca [i cum ar fi r\mas acas\ la ele, [i nu la Bucure[ti. 

Iat\ cea mai stranie istorie care mi s-a întîmplat în ultima perioad\ în
ce prive[te acest subiect. Într-una dintre seri m\ întorceam destul de
tîrziu [i mergem pe Magheru. Am v\zut o reclam\ la un club cu un nume
tentant: Déjà vu. Am zis s\ intru [i s\ beau acea „ultim\” bere. Am intrat
într-un subsol [i unde crede]i c\ am ajuns? În inima Rusiei! Ca în piesa lui
Cehov: La MMoscova, lla MMoscova! Acolo totul era rusesc: muzica, lumea,
atmosfera [i, mai ales, privirile. Nu merg acolo prea des, dar uneori îmi place
ideea c\, mergînd pe Magheru, deschid u[a [i m\ trezesc la Moscova,
chiar dac\ [tiu c\ este doar un simulacru.

Cu prietenie,
V. A.

VVaassiillee EErrnnuu este n\scut în URSS în 1971. Este absolvent al Facult\]ii de Filosofie (Universitatea
Al.I.Cuza, Ia[i, 1996) [i al masterului de Filosofie (Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj, 1997). A fost
redactor fondator al revistei PPhhiilloossoopphhyy&&SSttuuffff [i redactor asociat al revistei IIddeeaa aarrtt\\++ssoocciieettaattee.
A activat în cadrul Funda]iei Idea, Tranzit [i Editura Idea. Actualmente lucreaz\ în cadrul
Editurii Polirom. În prezent ]ine o rubric\ de opinie în RRoommâânniiaa lliibbeerr\\ [i una în s\pt\mînalul
SSuupplliimmeennttuull ddee CCuullttuurr\\. A debutat cu volumul NN\\ssccuutt îînn UURRSSSS (Editura Polirom, 2006) care a
fost distins cu Premiul pentru debut al RRoommâânniieeii lliitteerraarree [i cu Premiul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor din România.

Moscova - Bucure[ti
jurnalul vremurilor de infla]ie (XXII)
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Blog ppersonal: 
1. VisUrît 
2. PiticiGratis 
3. Gunoaiele din mintea mea 

Blog ccolectiv:  
1. VisUrît  
2. SOS Infertilitatea 
3. Coolest Concepts 

Blog ssub 118 aani 
1. BoGy-BloggerMic 
2. Am Doar 18 Ani 
3. TELELEU.info 

Blog dde ddivertisment: 
1. VisUrît 
2. PiticiGratis  
3. Gunoaiele din mintea mea 

Blog ffoto:  
1. andreea anghel 
2. tix. On sundays 
3. photo blog Bogdan Dinca 

Blog dde mmuzic?: 
1. Monden.info 
2. Folkblog 
3. FreshGoodMinimal 

Blog dde ssport:  
1. adrian georgescu - scriu iute [i
piperat 
2. Derdelus 
3. Blog de Fotbal 

Blog dde ffilme: 
1. TvBlog 
2. FILME TARI  
3. Filmic - idei pe centimetru 

Cel mmai ppopular bblog: 
1. VisUrît 
2. SOS Infertilitatea 
3. PiticiGratis 

Microblogging - ccel mmai iinformativ: 
1. Infertilitate 
2. andymihail 
3. Monden.Info 

Microblogging - ccel mmai ccârcota[: 
1. andymihail 
2. Arhi 21 
3. Psaico’s Microblog 

Microblogging - VVIP:  
1. Bobby Voicu 
2. Arhi 
3. Manafu - Twitter 

Microblogging - ccel mmai ssexy:  
1. andymihail 
2. Arhi 
3. Nihasa 
Microblogging - ccea mmai ssexy:  
1. Bad Pitzi 
2. Pyuric  
3. Sana Nicolau 

Microblogging - ccel mmai ppopular: 
1. Infertilitate 
2. andymihail 
3. Arhi 

Blog dde ccomunicare:  
1. Pagina de media 
2. Constructive Brand Strategy
Criticism [i alte pasiuni infinite 
3. ADternativa 

Blog dde ccultur?: 
1. Bookblog  
2. Terorism de cititoare 
3. Town Portal | C\r]i 

Blog dde ddesign-ccrea?ie: 
1. Web Design Blog 2009 
2. Sorin Bechira 
3. novo 

Blog ppolitic: 
1. Amar de Zi 
2. Blogul Medusei 
3. Bogdan Olteanu - idei liberale 

Blog ddespre bbusiness:  
1. Liviu Taloi  
2. Trenduri economice 
3. Marius Vetrici - Jurnal de antre-
prenor 

Blog ddespre ttehnologie: 
1. BlackBerryBlog 
2. Simplu - tehnologie [i divertis-
ment 
3. theGameCAST 

Blog dde jjurnalist: 
1. Amar de Zi 
2. Andi Laslau 
3. Vorbe Grele 

Blog dde bbrand-pprodus: 
1. Czech-it ! 
2. PSP BLOG 
3. 3D: Dependent De Design 

Blog dde ccompanie: 
1. Adobe Romania 
2. Czech-it! 
3. Gazeta Sporturilor 

Cea mmai ccreativ\ ccampanie ppe
bloguri:  
1. Genera]ia4 - Audi - Cohn & Jansen
WWW 
2. Adi Despot reloaded - Artmark -
Metromind  
3. Cineva z`mbe[te - CID - Next
Advertising 

Cea mmai bbun? ccampanie dde PPR ppe
bloguri: 
1. Generatia4 - Audi - Cohn & Jansen
WWW 
2. Adi Despot reloaded - Artmark -
Metromind 
3. C`[tig\ bani scriind pe blog -
Artmark - Metromind

noua literatur`..............................................................................................martie 2009 .............................................................................................num`rul 22

bbbblllloooogggg  rrrreeeevvvviiiieeeewwww
umor gospod`resc:
gospodari.info

ana chiri]oiu

Urm\rind iar\[i zeci de bloguri, din link în link, fiindc\, o dat\
ce-ai început, e greu s\ te opre[ti, am ajuns s\ constat din nou
c\ sportul favorit al majorit\]ii bloggerilor este umorul.
Pesemne c\ atunci cînd se v\d în fa]a ferestrei create new
post, primul reflex e s\ devin\ un soi de stand-up comedians
ai na]iunii anonime; foarte mul]i urmeaz\ acest prim reflex,
succesul e variabil. Faptul c\ majoritatea repet\ acela[i
registru umoristic te face s\ crezi c\ cite[ti un singur blog
uria[, cu un singur mare personaj în centru, bloggerul urban
care face un mi[to sub]ire [i de multe ori previzibil de sine [i
de semeni; varia]iile sînt formale, substan]a e cam aceea[i.
Singurii care ies în eviden]\ sînt cei care au un subiect
particularizat - cum se întîmpl\ cu blogul despre care voi
vorbi mai jos - sau un umor cu totul dement. E drept c\
bloggerii-comedians sînt de preferat bloggerilor p\trun[i de
dramatism, care fac teoria chibritului pe secven]e irelevante
din drumul pîn\ la serviciu. 
Blogul din acest num\r, Pove[ti ccu [[i ddespre ggospodari.
Ghidul ggospodarului aautentic, este printre cele care-[i fac din
umor ra]iunea de a fi. Ce-l scoate din media amuzamentului
de tip glumi]e de spus la bere este existen]a unui personaj
central, urm\rit în nenum\rate ipostaze, cam ca într-un
roman (încep s\ cred tot mai ferm c\ va trebui brevetat\ o
nou\ specie literar\ pentru textele scrise pe bloguri sau în
respira]ia lor). De fapt, însemn\rile despre „gospodari” nu
sînt cu nimic mai prejos decît Ghidul nnesim]itului - portretele
sînt bine articulate, însemn\rile sînt scrise cu verv\,  dar, în
plus, limbajul e cu totul dezinhibat. Nu ]in s\-i fac prin asta un
repro[ stilistic lui Radu Paraschivescu, fiindc\ volumele sale se
citesc foarte bine [i f\r\ cuvinte controversate, dar m-a[
bucura s\ se g\seasc\ un autor care s\ dea drumul acestor
cuvinte în arena cultural\ încadrate perfect în firesc, nu din-
tr-un calcul pervers de marketare sau din dorin]a de a epata
cî]iva burghezi oricum epatabili. O antologie de texte scrise
pe bloguri ar face [i acest serviciu literaturii noastre, pe lîng\
alte cîteva, dar am obosit deja spunînd asta, f\r\ ca vreun
editor s\-[i ia inima-n din]i [i s\ r\scoleasc\ internetul dup\
buc\]i de proz\.
gospodari.info, „sait unde g\se[ti cum se scrie corect
assistant manager”, se ocup\ cu relat\ri de secven]e [i
descrieri - grupate pe sec]iuni elocvente - ale oamenilor pe
care îi anun]\ din titlu. Dar nu v\ a[tepta]i s\ afla]i ceva despre
culesul ro[iilor de toamn\ sau gr\din\ritul din fa]a blocului,
fiindc\ „gospodari” e doar sinonim pentru „cocalari” [i, chiar
dac\ v\ întreba]i ce-ar mai putea s\ apar\ nou [i înc\
amuzant pe tema cu pricina, pe gospodari.info ve]i g\si o
galerie întreag\, descris\ în aproape toate detaliile, [i
ironizat\ de cele mai multe ori cu un real talent. În fine, ca s\
n-o mai lungesc, închei în for]\ cu un citat: 

„Cocalarul ss-aa nnascut lla ttara. Elaborat de: Suric\ Mosor 

Scris pe: May 29th, 2008

P\reri: 13 P\reri. Bag\ [i tu!

Categoria: Nasol, Snoave 

Cum aa aajuns GGospodarul cclasic uun CCocalar dde ttop?

[...]

Gospodarul tata isi da seama rapid ca bani s-au dus.
Termopan, Mixer, Cric de dacie, etcetera. Banii se duc rapid si
se anunta vremuri de restriste.Trebuie facut ceva!
Gospodarul e bagacios de fel, se baga in seama cu toata
lumea, trage cu urechia la toata barfele. Isi face contacte. E
foarte speculant. Intr-un an, maxim doi, Gospodarul
prospera. Cu sudoare acesta isi deschide un chiosc din ala de
cartier. Incet, incet incepe ca afacerea sa ii mearga. Nooo, noo!
Nu renunta la Dacie, o tine. Mai face un transport mic, o chirie
ceva. E evreu!

Juniorul tinut pe Adria Cola si mancare de loboda se face
mare. E la liceu si mai are 1 an pana la facultate. Gospodarul
tata e foarte orgolios de fel. Isi vrea baiatul la Facultate la
Bucuresti. Nu se pune el cu saracii de la el din scara blocului.
Isi vrea baiatul bine, reusit. Investeste in viitorul juniorului.
Gospodarul clasic isi da copilul la ASE. Acolo vrea el pentru ca
auzit el ca acolo “se face carte”. Il vrea economist, nene. Sa
lucreze intr-o banca. In sinea lui stie ca fi-su nu e in stare si ca
o sa sfarseasca tot patron de aprozar, dar de’ orgoliul?! Dar sa
revenim. Gospodarul clasic baga banii in meditatii si pregatiri
suplimetare, face tot posibilul ca Juniorul sa ajunga la
Academie, la Bucuresti.

Juniorul ajunge la Ase cu chiu cu vai. Pe relatii. Da ta’su doi
porci, 10 cartoane de oua si 3 pauni si se rezolva. Are de unde,
afacerea prospera. Am niste cunostinte care asa au facut.
Saracia de copil care vedea branza topita doar de Paste,
Craciun si ziua lui aajunge lla BBucuresti. Incepe sa i se deschida
noi orizonturi. Stiti si voi cum e la Bucuresti. Sta cu chirie intr-
o zona decenta. IIl ttine tta-ssu.Initial, Gospodarul tot taran-bbine-
crescut ramane. Adidasi Nike cu blugi si tricou Kappa. Parfum
Intesa! Il stiti! Taranul ala prost, dar cu bani, trimis la facultate
de ta’su. Isi face prieteni Bucuresteni si stiti si voi cum sunt
Cocalarii astia originali de Bucureusti, corect crescuti de mici.
Masina personala, cluburi de fite lunea, miercurea si tot week-
endul, KFC, Bauling si Biliard, Bvulgari, Armani sau alte bran-
duri scrise cu majuscule aurite. Gospodarul Junior n-are inca
nimic din astea desi are bani. Din cand in cand se mai duce in
orasul sau natal, la misto asa. Baietii de la facultate au masina,
toale Gucci. Deci ffemei! Gospodarul tata dintr-un orgoliu
debordant ii cumpara masina. Pai ce sa ramana fi-su prostul
clasei?! Nu orice masina! Vrea ca baiatul lui sa ii faca pe
cocalarii aia ieftini din Bucuresti. Ii ia un seria 6, ceva filat. Are
bani, intre timp si-a mai deschis un butic in alt cartier. Are si o
firma de termopane, in plus face si jaluzele verticale, v-am zis
ca se descurca. E antreprenor! Are de unde sa ii faca poftele
micului sau cocalar in devenire. Nu se zgarceste. Ii ia Craisler
din ala decapotabil. Sa rupa partzu alora din Bucuresti.
Gospodarul junior nu se mai imbraca din Piata de la Rusi
(respectiv Obor), merge in Baneasa Shopping City sau in
Plazza.”
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ion manolescu

Î
ntotdeauna m-am întrebat ce r\mîne dup\ noi. Cu binoclul
de metal negru, ciobit în lentila stîng\, pot vedea Primul
R\zboi Mondial prin ochii bunicului. Cu crava[a din filde[
[i piele ars\ de soare, îmi pot imagina hergheliile pe care

le îngrijea la Moroieni. În fotoliul de postav vi[iniu, sprijinit
pe picioare în form\ de cap de leu, îi pot sim]i rochiile bunic\-
mii. Bufetul cu oglind\, mu[cat de oxizi, z\ng\ne [i-acum de
farfurii [i carafe. Patru in[i s-au chinuit s\-l urneasc\ din loc
cînd a trebuit s\-l scot pe scar\. 

În buc\t\rie, e [i mai r\u. Supiera cu toarte de por]elan,
în care pluteau g\lu[tile sau t\i]eii. Linguri]ele de argint coclit,
uitate într-un sertar f\r\ via]\. Cupele hexagonale de cristal,
prin care nu mai str\lucesc nici dulcea]a de cire[e amare, nici
[erbetul de zmeur\. Aromele de gri[ cu lapte [i cacao [i fumul
]ig\rilor Papastratos, aduse pe sub mîn\ din Constan]a, direct
de pe vapor. Ultimele aveau o hart\ miniatural\ a lumii,

glazurat\ ro[u cu auriu, prin care c\l\toream spre destina]iile
precise ale închipuirii.

{i acum, s\ facem un salt în cealalt\ direc]ie a timpului.
Un birou cu lamp\, calculator, multe c\r]i, o pereche de schiuri.
Cîteva ghivece cu mu[cate, arbori de cauciuc [i trandafiri
japonezi. Dulapul secret, cu cele nou\ sute [i ceva de Vaillant-
uri [i Pif-uri, strînse cu grija fanatic\ a colec]ionarului. Cineva
intr\ în camer\, spune ceva, cuvintele nu se aud. B\rba]ii
cu salopete [i [epci albastre apuc\ fiecare obiect, îl ridic\, îl
arunc\ peste balcon. E simplu, chiar dac\ de neîn]eles. A[a
am procedat [i noi cu bunicii no[tri.

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).
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