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Katie Hickman, Poarta CColiviei, traducere din limba englez\ de Constantin Dumitru-Palcus,
Editura Polirom, 2008, 480 pag., 36,95 lei. 

NN u m-am l\murit citind cartea pîn\ la cap\t de ce „colivie” este scris cu liter\ mare
pe copert\, recunosc. Colivia este de fapt un nume metaforic dat haremului,
mai bine zis unei zone din palatul care ad\poste[te haremul sultanului otoman
Mehmet al III-lea, dar nu e un nume propriu... În fine. Poarta CColiviei este o carte

din categoria relaxant\, f\r\ s\ fie stupid\, foarte pl\cut\ pentru a pierde timpul. M-am surprins
chiar, dup\ ce am terminat-o [i a trebuit s\ m\ întorc la treburi, c\-mi era dor de Celia Lamprey
[i de Safyie, mama sultanului, cea frumoas\ [i perfid\. (L.M.)

Sven Ortoli & Michel Eltchaninoff, Dineurile mmondene. MManual dde ssuppravie]uire, traducere
din francez\ [i note de Mona }epeneag, Editura Art, 2008, Colec]ia „Dulapul îndr\gostit”,
136 pag., 19,50 lei

DD e[i dineurile pot p\rea oricui plictisitoare, iat\ c\ o carte despre dineuri nu
numai c\ e departe de-a fi astfel, dar î]i [i ofer\ suficiente motive de amuzament
în cazul în care, dac\ n-ai aplicat-o întru totul în împrejur\ri date, vei mai fi
invitat la a[a ceva. Situa]iile de aplicare se pot extinde, de altfel, [i la alte interac]iuni

sociale, iar Sven Ortoli [i Michel Eltchaninoff reu[esc s\ îmbine amuzamentul [i filosofiile
docte în propor]ii suficiente încît, la finalul acestei c\r]i, s\-]i dai seama c\ [tii mai multe
despre curentele filosofice [i despre exprim\rile paradoxale decît despre cum s\ te compor]i
la un dineu. Dac\ ad\ug\m [i c\ traducerea semnat\ de Mona ]epeneag sun\ excelent în
române[te, manualul care te înva]\ s\ supravie]uie[ti dineurilor mondene e un must read
al societ\]ii noastre din ce în ce mai mondenizate. Cel mai important e cine îl d\ gata primul.
(A.C.)
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da’ chiar a[a, tare-a[ vrea s\ [tiu cu
ce se ocup\ \sta de sus, domne, chiar
nu se mai satur\ odat\?

scrieaici: de ce borcanu’ de l-a
pus mama ast\-toamn\ e bine mersi [i
ea nu mai e? dac\ io am avut atîta grij\
de ea, el de ce nu a avut? îi trebuia la
ceva? nu se putea lipsi de ea? nu-i
ajungeau \[tia de-i are acolo? (plînge)

Dumnezeu este cineva, un nesimtzit,
un borfa[, [i oricum, nu cred c\ exist\.
s\ pofteasc\-aici, s\-mi trag\ o înjur\tur\
[i pe urm\ îl cred c\ e. da’ io zic foarte
clar c\ nu exist\. cic\ el pentru c\ ne
iube[te ne chinuie, tocma’ p-\[tia de-i
iube[te. numa’ s\ pofteasc\ - îi ar\t io
iubire. (copil bolnav hiv)

Dumnezeu ne-a adus pe lume cu o
misiune. a[a cel putzin mi s-a spus. da’
e ceva ce m\ dep\[e[te.

de cînd am îmb\trînit, numa’ de
la el mai cer ceva, c\-n rest, oricum
nimeni nu are s\-mi dea nimic. [i pe
de-a moaca.

[titzi cum sînt io doamn\? ca un
vierme împutzit.

scrieaici: Dumnezeu nu [tiu la ce se
uit\, da’ la \[tia ca mine nu, sau poate
doar cu scîrb\.

cre’c\ numa’ Dumnezeu i-a pus
p-\[tia de ne conduc s\ ne vîre ceva
substantze în haleal\ ca s\ fim mai
tîmpitzi decît sîntem, s\ vot\m animalele
astea. 

sîntem certatzi, nu vorbim de ast\-
var\. nu mai am nici un chef s\ discut
cu el. cînd o s\-mi treac\, dac\ o s\-mi
treac\, om mai vedea. s\ mai a[tepte
[i el, c\ io destul m-am zgîit la cer s\
v\z dac\ face ceva. [i pe dracu’. ciuciumax.
a[a c\ auguri vorb\raie.

domne, io simt a[a o chestie, o
tulburare, [i cre’c\ mi-a zis ceva-ntr-un
vis. da’ nu-mi aduc aminte ce. dac\ a[
[ti. dac\ a[ putea [ti, a[ fi fericit\.

p\i el, dr\gutzu’, ce m\ mai tzine.
cine s\ m\ tzie [i pe mine, b\rbatu’,
copiii? mai îmi arunc\ o firmitur\ de

ceva, s\ pot s\ mai tr\iesc.
scrieaici: o zi.
io spun sigur c\ m\ ap\r\, odat\

am p\tzit c\ l\sasem gazu’ d\schis [i
m\ vîrîsem la p\tucean. [i odat\ ce
m-am sculat ca ars\, [i ce s\ vezi? iera
s\ mor. noroc c\ m-a trezit el.

nu m\ intereseaz\ nici nevast\-mea,
nu m\ intereseaz\ nimic. n-am chef.
a[a c\ de ce m-ar interesa tocma’

unu’ pe care nu-l v\d, care ne mai [i
poce[te viatza.

domne, s\ vezi, uneori simt c\ e
ceva, un fel de umbr\ [i m\ întorc repede,
[i pac, nu e. a[a mi se întîmpl\ mereu.

`ntr-o zi de mare sup\rare, m-am
g`ndit [i eu c\ Dumnezeu e cineva care
ne a[teapt\ `n cer s\ ne cear\ iertare.

era o zi `n care `mi p\sa.



Camilo José Cela, Stuppul, traducere, note
[i postfa]\ de Ioana Zlotescu, Editura
Polirom, 2009, 416 pag., 32,95 lei. 

CC artea lui Camilo José Cela, premiat
cu Nobel [i arhicunoscut nu doar
în lumea de limb\ spaniol\, este
un must. Nu numai pentru c\

este un autor de bifat, ci pentru c\ reprezint\
o adev\rat\ experien]\, pentru orice cititor,
dar mai ales pentru orice scriitor. Romanul
cu nenum\rate personaje este, de fapt,
o uria[\ colec]ie de schi]e (l-am auzit [i pe
Caragiale pe-acolo!), fiecare dintre ele fiind
o mic\ bijuterie de proz\ scurt\. Traducerea
Ioanei Zlotescu e impecabil\. (L.M.)

Jay Parini, Ultima ggar\, traducere din englez\ de Luana
Schidu, Editura Humanitas Fiction, Colec]ia „Raftul
Denisei”, 2009, 288 de pag., 33 lei.

NN u trebuie s\ fii pasionat de literatura rus\
ca s\-]i plac\ aceast\ carte despre ultimul
an din via]a lui Lev Tolstoi. Nu atunci cînd
este scris\ de un american ca Jay Parini.

Ultima ggar\ face parte din acea categorie ciudat\
de romane-hibrid, amestec de fic]iune [i biografie
foarte bine documentat\. Ultimul an din via]a
celebrului scriitor este povestit pe rînd din mai
multe perspective (în capitole scrise la persoana
întîi) ce apar]in lui Valentin Bulgakov, Sofiei
Andreevna (so]ia lui Tolstoi), Dr. Makovitki,
Sa[a (fiica lui Tolstoi), Certkov. De asemenea,
printre vocile martorilor din cercul strîns al
lui Tolstoi mai sînt pres\rate scrisori [i
fragmente din jurnalul scriitorului. Din cauza
presiunilor din toate p\r]ile, Tolstoi alege s\
fug\, asta pîn\ cînd va ajunge la propriu în
„ultima gar\”.
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intro
Colocviul Tinerilor Scriitori. Ioi. Nu-i a[a c\

sun\ cam, cum s\ spun, nepotrivit. Discriminator?
Limitativ? Grupa mic\? Ce-ar fi s\ sc\p\m de
povara asta? Dac\ dep\[im limita de v`rst\ [i
întindem pu]in [tacheta peste cei 35 de ani din
buletin [i statistici? Se sup\r\ cineva? Ce-ar fi
s\-l aducem pe „b\tr`nul” Acosmei, pe „mo[ul”
Mihail Vakulovski sau pe „venerabilul” Marin
M\laicu Hondrari? 

Un proiect ini]iat de Uniunea Scriitorilor din
România, dup\ o idee de Nicolae Manolescu.
V\ da]i seama! Deschid e-mailul [i g\sesc
urm\toarele. „Nu vin, c\ m\ compromit!”, „Dac\
Manolescu a vrut s\ momeasc\ tinerii [i s\-i
aduc\ în Uniune?”, „USR-ul trebuie desfiin]at!”.
Ce s\ r\spund? C\ dac\ te duci în vizit\ nu-n-
seamn\ c\ te [i mu]i acolo? C\-n trei edi]ii,
din lista primei serii de paticipan]i nu cred s\
se fi înscris mai mult de cinci oameni [i c\, cel
pu]in din afar\, n-a[ paria c\ exist\ o norm\ de
viitori membri pe fiecare edi]ie? C\ au mai
încercat [i al]ii, mult mai uni]i [i mai preg\ti]i,
dar degeaba?

dou\ îîntreb\ri:
Crede]i c\ este util Colocviul Tinerilor Scriitori?

(sondaj pe www.rocultura.ro)

Nu-l în]eleg. Cum ar r\spunde pozitiv oameni
care n-ar fi invita]i? {i înc\. Util în ce sens? Pentru
mine, ca s\ m\ dau rotund, e foarte util. M\ v\d
cu 30 de oameni pe care nu-i înt`lnesc prea des,
facem ni[te materiale pentru bloguri, un interviu
pentru revist\, bem o bere, b\g\m un fotbal.
De ce n-ar fi util? C`t de util este s\ mergi la vot? 

Ce crede]i c\ aduce util tinerilor scriitori lor
o astfel de înt`lnire?  (întrebarea pus\, f\r\ r\utate,
de redactorii de la Noua lliteratur\)

E util c\ se poate. S-a spus c\ „tinerii”
nu-s capabili s\ se organizeze. C\ se bea
(bine c\ nu se sparg geamuri), c\ nu se-ajunge
la nici un rezultat [i c\, finalmente, e o scurgere
de fonduri. Cum edi]ia aceasta e f\cut\ pe barba
noastr\ (ca program), gratuit (nu ne taie nimeni
din salariu dac\ nu vin ni[te pile) [i pentru
interesul strict comunica]ional, îmi permit s\
dau dou\ r\spunsuri scurte. Prin dona]ia de
carte din volumele personale ale participan]ilor,
autorii au [ansa s\ fie reg\si]i într-o bibliotec\
public\ în care, altfel, nu [tiu c`]i ar fi intrat. Alo,

editurile noastre de top aud [i altceva în afar\
de succesul interna]ional? Prin prezent\rile de
reviste care se fac în cadrul lecturii publice,
studen]ii [i elevii din Alba Iulia afl\ c\ mai exist\
[i reviste literare.

Dac\ acestea s`nt sau nu avantaje, nu m\
pronun]. S`nt lucruri m\runte, cum e [i blogul
edi]iei, care-]i prezint\ CV-urile participan]ilor
[i fotografii originale, de la surs\, ale unor scriitori
[i oameni care mai cred în ideea de literatur\.
Gesturi simple, la vedere, cum e chestionarul
din care Iulia Balcana[ î[i construie[te doctoratul
despre comunitatea literar\. Una dificil\, nu-i
a[a? Studiu sociologic, avem o literatur\ de
specialitate, vorb-aia!

exit
Voi fi sentimental. M\ simt ata[at de

ideea de colocviu pentru c\ revista pana mmea

Juventus [[i ccelelalte aaspecte
un cristian

~nt`mplarea a f\cut s\ pagin\m acest num\r exact `n zilele
dinaintea Colocviului Tinerilor Scriitori (edi]ia a IV-a); impresiile
de acolo le ve]i citi `n num\rul urm\tor, dar p`n\ atunci am
profitat de ocazie pentru a-i `ntreba pe organizatori `nainte
de eveniment ce cred ei c\ aduce util tinerilor scriitori o astfel
de `nt`lnire. Ne-a r\spuns unul dintre ei, un cristian.

MM ult timp am defilat pe la emisiuni [i prin articole cu o viziune triumfalist\
asupra lumii editoriale române[ti. Dup\ ani în care scriitorul tîn\r, mai ales
debutant, era nevoit s\ bat\ la por]i, s\ se umileasc\, s\ se roage, s\ dea bani din
buzunar pentru a-[i vedea cartea publicat\, iat\, în vremea noastr\ glorioas\,

lucrurile s-au schimbat. Nu doar c\ se inventase la o mare editur\ o colec]ie dedicat\ prozei
tinere, dar o alt\ editur\ începuse s\ publice volum dup\ volum de poezie cu CD-uri încorporate,
c\r]i de critic\ tîn\r\ în avalan[\, romane, de asemenea. Celelalte edituri, m\ gîndeam eu, [i
chiar a[a [i începuse s\ se-ntîmple, vor trebui s\ ]in\ pasul cu civiliza]ia etc. 

Ca de obicei, era vorba despre naivit\]i cît mine de mari [i de un fel al meu personal [i enervant
de a înfrumuse]a realitatea. Între timp, a ap\rut criza. Nu [tiu cît afecteaz\ pia]a editorial\, dar
[tiu sigur c\ func]ioneaz\ ca o scuz\ perfect\. Ce editur\ s\ mai publice poezie, de pild\, în
asemenea vremuri de criz\? {i tot între timp mi-am dat seama c\ eu tr\iam de fapt un pic pe
alt\ lume, c\ci, chiar [i f\r\ criz\, lucrurile n-au stat niciodat\ a[a roz cum voiam eu s\ le v\d.
Pentru c\ eu am avut norocul s\ scriu devreme [i s\ intru în sistem. Am avut [i ceva curaj în a spune
lucruri concrete [i nu întotdeauna pozitive [i am c\p\tat astfel un fel de imunitate. Am avut norocul
([i grija) s\ întîlnesc oameni de calitate [i s\-i ocolesc de departe pe tic\lo[i, care exist\ [i ei cu
duiumul în lumea literar\, dar la un moment dat înve]i s\-i detectezi de departe. Sigur c\ întotdeauna
sînt mai mul]i [i mai aproape decît crezi tu. Dar, totu[i, nu m\ plîng. Mi s-a dat în general foarte
mult\ încredere [i sînt obi[nuit\ s\ cred c\ lucrurile func]ioneaz\ corect. Pentru c\ mie nimeni
niciodat\ nu mi-a cerut bani [i nici altfel de compensa]ii pentru a-mi publica un articol sau o carte,
pentru c\ eu nu am avut ghinionul s\ a[tept ca vreun critic s\ binevoiasc\ s\-mi deschid\ cartea
sau vreun editor s\-mi deschid\ u[a, mi-a venit întotdeauna greu s\ cred c\ asemenea lucruri chiar
se întîmpl\. 

Dar ele se întîmpl\. M\ tot gîndesc la e-mailul unui tîn\r scriitor pe care nu-l cunosc
personal, dar care mi-a povestit de curînd cam cum stau lucrurile pentru cineva mai pu]in norocos
[i mai pu]in cunoscut decît mine. Cum editurile nu public\ poezie decît contra cost. {i îmi explica,
acela[i scriitor, cît de mînjit se simte înc\ pentru c\, cu cî]iva ani în urm\, a cedat [i a pl\tit, de
dragul de a-[i vedea o carte publicat\. Este o situa]ie care probabil seam\n\ bine cu mersul la
bordel. 

Cum criticii scriu despre cî]iva, cum î[i fac servicii unii altora [i cum nu prea deschid c\r]ile
al c\ror autor nu le spune nimic. Oricît a[ vrea s\ zic c\ e o viziune de outsider  care
înnegre[te totul din principiu, nu v\d eu îns\mi cum se pritocesc prin toate revistele [i la toate
premiile acelea[i nume, de parc\ ne-am fi l\murit o dat\ pentru totdeauna care sînt
scriitorii tineri buni de premiat [i de l\udat [i am închis pr\v\lia? Indiferent ce inep]ii
produc în continuare respectivii, pac la revist\ cronica plin\ de laude. 

De asemenea îmi poveste[te c\ nu s-a dus pe la cenacluri pentru c\, pe scurt, i s-au p\rut
penibile. „Poate dac\ a[ fi fost alt\ fire [i m-a[ fi dus cu poeziile prin cenacluri [i alte tipuri
de ̀ nt`lniri, care nu s`nt dup\ mine dec`t prilej de desc\rcat frustr\rile personale pe crea]iile
participan]ilor la turnir, [i ar fi fost atacate pe nedrept [i f\r\ argumente (cum se ̀ ntampl\
de cele mai multe ori pe la noi), sistemul meu imunitar ar fi reac]ionat [i m-ar fi f\cut
probabil mai vanitos fa]\ de literatura mea. Cert este c\ nu vreau s\ testez acest lucru.
~n plus se [tie: sor]ii de succes s`nt mai mari dac\ `no]i concentrat pe culoarul t\u f\r\
s\ te ui]i `n st`nga [i-n dreapta la competitorii t\i.” A[a spune, inteligent, interesant
[i nuan]at, autorul scrisorii electronice. 

Doar c\ din acele cenacluri au ie[it „gloriile” de azi, pentru c\ cenaclurile sînt
foarte utile pentru a[a ceva, a[ ad\uga eu. {i într-o lume necompetitiv\ real, cine se
proclam\, exist\ [i, din t\mîiere reciproc\, se na[te genera]ia. Iar ce cade în afar\

pagub\ colateral\ se nume[te. 
Mi-a pl\cut mult asta cu înotatul concentrat pe culoarul t\u. Tot ce pot s\

spun eu este c\, singur pe culoarul t\u, pur [i simplu te sim]i bine. Chiar fericit,
cîteodat\. Ceea ce în colectivitate eu nu am experimentat [i, vorba lui, nici nu

vreau s\ testez. 
{i mi-a mai povestit multe alte lucruri, atît de interesante, încît am vrut

chiar s\ public e-mailul lui în întregime. Doar c\ m-am gîndit s\ nu-l
expun aici pe autor, c\ci [tiu bine ce aprig\ la mînie este lumea literar\ [i

mai ales cea editorial\. {i cum omu’ spunea acolo despre cutare editur\
care i-a cerut bani, despre alta care nu i-a r\spuns de trei luni nici

m\car c\ a primit manuscrisul etc., ar fi trebuit s\ public un e-mail plin
de beep-uri. A[a c\ am rezumat eu cîteva idei. Care probabil v\ sun\

familiar. Din p\cate. M\ ru[inez pentru frenezia mea de-acum cî]iva
ani. Numi]i-o naivitate.  

cum se vede din afar`

a ap\rut prima dat\ în public la Cluj. {i-n ciuda
faptului c\ scriitorii au cump\rat atunci doar
[ase exemplare, am r\mas setat pe ideea c\
e fain s\ ne-nt`lnim, s\ punem ]ara la cale, s\
confrunt\m proiecte, s\ punem întreb\ri (cum
e asta din 2009, auzi, „De ce e bine/r\u s\
intri-n Uniune?), s\ încerc\m s\ ne promov\m
[i nu doar s\-i [tampil\m pe unii [i pe al]ii.
Habar n-am dac\ e util, nici nu [tiu ce-nseamn\
s\ fie un proiect literar util ast\zi. S\ v`nd\ c\r]i
sau s\ cuprind\ valori? S\ atrag\ pu[ti sau s\
adune membrii cotizan]i? {tiu doar c\, cel pu]in
pentru aceast\ edi]ie, celelalte aspecte (c`te
s`nt) nu se opresc la tinere]e. Dac\ nu va reu[i,
avem [i-o scuz\. Nici Juventus Torino nu c`[tig\
campionatul în Italia anul acesta. Poate la anul.
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DDrraaggoo[[ VVooiiccuu, 33 de ani, s-a n\scut la
Bucure[ti, a locuit cu familia la
Giurgiu [i a revenit în Capital\ pentru
a urma cursurile Academiei Tehnice
Militare [i masteratul de
Managementul proiectelor la SNSPA.
În prezent lucreaz\ în cadrul
Ministerului Administra]iei [i
Internelor. A tradus din limba englez\
volumul SSiisstteemmuull iinntteeggrraatt ppeennttrruu
sseeccuurriittaatteeaa ffrroonnttiieerreeii (Editura Univers
{tiin]ific, Bucure[ti, 2006) [i a publi-
cat articole de specialitate în revista
Asocia]iei Generale a Inginerilor din
România, UUnniivveerrss iinnggiinneerreesscc. 
În 2008 a ob]inut locul I la concursul
de pove[ti cu tema „De ce iubim
Bucure[tiul”, sus]inut de Apa Nova [i
jurizat de Ioan T. Morar, Andi
Moisescu, Alexandru B\l\[escu, Ema
Stere, Adrian Majuru [i Silviu Man,
care urmeaz\ s\ apar\ într-un volum
cu acela[i titlu. În aceast\ prim\var\ a
primit Premiul pentru Debut al
Editurii Cartea Româneasc\, singurul
acordat în aceast\ edi]ie, pentru
romanul CCooaaddaa. 
Drago[ Voicu este c\s\torit; so]ia lui
a[teapt\ un copil. 

Blogul romanului: hhttttpp::////rroommaannuullccooaa-
ddaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm//. 

„Cred cc\ ee bbine 
s\ nne rrecuper\m ppe nnoi, 

împr\[tia]i 
între ccomunism [[i ccapitalism, 

suspenda]i lla nnesfîr[it 
într-oo ttranzi]ie bbolnav\”
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O ssingur\ ccoad\ mmi-aa rr\mas ppregnant îîn mmemorie:
o ccoad\ lla bbere lla rrestaurantul „„Doi ppapuci”

De cce oo ccarte ddesppre vvia]a ddin ccomunism lla 220 dde aani ddupp\
’89 [[i dde cce vvenind dde lla uun aautor ccare [[i-aa ttr\it mmai mmult dde jjum\tate
din vvia]\ îîn llumea „„liber\” dde ddupp\??

Sînt anumite întreb\ri la care am r\spunsuri dezam\gitoare,
mai ales atunci cînd fac referire la lucruri care mi se întîmpl\ [i care
nu vin dintr-o realitate imediat\, palpabil\, ra]ional\. Încerc s\
transform în cuvinte un ridicat din umeri, o ridicare a palmelor [i
un strîns din buze [i spun c\ pur [i simplu aceasta a fost ideea care
mi-a venit la trei s\pt\mîni dup\ ce, din anumite motive, m-am
hot\rît, în sfîr[it, s\ scriu o carte. Nu [tiu de ce despre comunism,
e de dincolo de mine.

Cum sse fface cc\ aai aales ffenomenul ccozzilor cca mmetaffor\ aa llumii
comuniste??

Nu am c\utat o anume metafor\ a lumii comuniste. Toate au
venit la pachet: copilul, coada f\r\ sfîr[it [i comunismul. N-a[ vrea
s\ inventez acum noi în]elesuri.

S-aa ssppus ddesppre rromanul Coada c\ ee uundeva îîntre rrîs [[i pplîns
- ccum aa ffost ppentru ttine sscrierea aacestei cc\r]i, mmai mmult aamuzzament
sau mmai mmult ttriste]e, nnervi, nnostalgie??

Cred c\ am sim]it mult\ emo]ie în timp ce scriam cartea. {i
în emo]ie intr\ tot. Eu am încercat s\ fac o treab\ foarte
serioas\, dar de multe ori nu puteam s\ m\ ab]in s\ nu izbucnesc
în hohote de rîs atunci cînd vreo idee n\stru[nic\ cerea s\ fac\
parte din Coada. Bineîn]eles c\ totul a fost împletit [i cu nostalgie.
De triste]e nu-mi prea aduc aminte. 

În schimb mi s-a întîmplat ceva foarte interesant, ceva magic.
Cea mai mare parte a copil\riei [i-a adolescen]ei am petrecut-o
în dormitorul meu, la birou (am fost cam tocilar), avînd un
perete în fa]\ [i fereastra în partea stîng\. Cînd am scris Coada,
am f\cut-o într-o „morfologie” spa]ial\ asem\n\toare [i, de foarte
multe ori, în timpul scrisului, sim]eam c\ sînt acolo, în camera mea
de copil, de adolescent, [i c\ sînt la biroul meu, eu, cel de-atunci.
Nu mi s-a mai întîmplat niciodat\, nici înainte, nici dup\. Probabil
c\ plonjam adînc în cotloanele memoriei [i chiar tr\iam un fel
de reîntoarcere în timp. Aveam impresia c\ auzeam afar\ zgomotele
copil\riei mele. A fost o experien]\ incredibil\.    

Exist\ îîn ccarte [[i oo vvizzibil\ ttrimitere lla ccarnavalesc, ssînt
ppasaje ccare iironizzeazz\ llippsurile [[i aabsurdit\]ile ddin pperioada
comunist\, aa[a ccum aar fface-oo oo ccaricatur\, ddar [[i ccîteva ppersonaje
schematizzate, ttot cca îîn ccaricaturi. AAi îîncercat oo tterappie pprin rrîs
sau ppur [[i ssimpplu aacesta eeste ffelul îîn ccare-]]i vvine îîn mminte ccomunismul
tr\it dde ttine??

P\i, gîndi]i-v\ ce ar fi fost cartea mea f\r\ umor? Ar fi fost
compromis substratul vizat, amarul de dincolo de rînduri al
comunismului. Am vrut s\ se rîd\. E condimentul care reliefeaz\
gustul epocii.     

Unde aai ccrescut?? ÎÎ]i aaminte[ti ppe ppielea tta rrealit\]ile ccozzilor ssau
ale ffrigului??

Pîn\ la 18 ani am tr\it în Giurgiu, la bloc. La coad\, recunosc,
nu prea am stat, dar frigul a fost exact a[a cum e în carte. Nici curent
electric nu prea era, a[a c\, de multe ori, înv\]am la lumînare.
Da, frigul [i întunericul le-am sim]it pe pielea mea. O singur\ coad\
mi-a r\mas pregnant în memorie, o coad\ la bere la restaurantul
Doi ppapuci, într-o c\ldur\ n\ucitoare de var\, printre b\rba]i
despuia]i de tricouri, p\ro[i, agita]i [i g\l\gio[i, cu pielea
sfîrîind la soare [i descompunîndu-se în miasme ucig\toare.
Aproape am le[inat. Oricum, nu am prins bere.    

}i-aai pproppus ss\ mmai sscrii aalte cc\r]i, aai cceva îîn llucru, ssau vvrei ss\
te ooppre[ti aaici??

A[ vrea s\ mai scriu. Am cîteva idei, dar sînt înc\ indecis. E [i
foarte mult de citit. Îmi e foarte greu s\ g\sesc timp pentru
toate. În scurt timp vom avea [i un bebe, a[a c\ probabil voi
scrie noaptea, împreun\ cu el.

M\ ggîndeam cc\ ee mmare llucru ss\-ii llas oo ccarte 
copilului mmeu

Ai sscris Coada ppentru ccoppilul tt\u, ppentru ccolegii tt\i, ppentru ccei
care aau ttr\it aacelea[i llucruri [[i [[i lle ppot aaminti ccitind ccartea ssau mmai
degrab\ ppentru ccei ccare nnu lle-aau ccunoscut, ddar ttrebuie ((ppoate??)
s\ lle [[tie, ppentru ccineva sstr\in dde RRomânia??

Cartea am scris-o, trebuie s-o recunosc, în primul rînd
pentru mine. Apoi, pe m\sur\ ce prindea via]\, m\ încercau tot
felul de gînduri, a c\ror motiva]ie nu am deslu[it-o înc\. M\ gîndeam
c\ e mare lucru s\-i las o carte copilului meu (eu a[ fi fost tare
mîndru dac\ tata ar fi scris vreuna), m\ gîndeam c\ este o carte
„amintitoare” pentru toate genera]iile care au tr\it atunci [i
„povestitoare” pentru cele care vor urma. 

Dar vreau s\ fiu sincer [i s\ recunosc c\, de fapt, am vrut s\ las
un semn c\ am trecut pe-aici.      

Cum ccrezzi cc\ vva îîn]elege ccoppilul tt\u oo ccarte pprecum Coada??
Crezzi cc\ vva îîn]elege ddin eea ccum aa ffost ddictatura cceau[ist\ ppentru
cei ccare aau ttr\it-oo??

Trebuie s\ spun c\ e cea mai grea întrebare pe care am
primit-o pîn\ acum. Cred c\ o va în]elege a[a cum îl va l\sa cartea:
îi va fi carte de pove[ti în copil\rie, carte de aventuri în adolescen]\,
carte uitat\ în tinere]e [i carte de amintiri dup\ ce eu voi pleca. Î[i
va face o idee despre dictatura ceau[ist\, dar pentru aprofundare,
dac\ va fi cazul, va trebui s\ mai citeasc\ [i altfel de c\r]i despre
epoca respectiv\. O s\ le citim împreun\.     

Te-aa iinteresat, sscriind aaceast\ ccarte, mmai mmult llatura dde
rememorare aa ccoppil\riei ssau ccea dde rrecupperare aa vvie]ii ssub ccomunism??

Categoric latura de recuperare a vie]ii sub comunism a primat. 

De cce aai ssim]it nnevoia uunor iinserturi ffantastice îîn rroman ((pprozzele
pproffului dde mmate)??

Mi s-a p\rut c\ intelectualul de la coad\, proful de mate, are
nevoie de ni[te refugii, are nevoie de pu]in\ crea]ie, de evadare,
s\-[i manifeste sentimentele într-o alt\ lume decît cea înconjur\toare
- parc\ potrivnic\ lui. A[a am introdus acele inserturi, care sînt, de
fapt, primele mele texte exploratorii, dup\ ce m-am hot\rît s\
încep s\ scriu. 

Mai ccitise[i cc\r]i rromâne[ti ddesppre ccomunism?? AA eexistat vvreo
documentare ((chiar [[i îîn ssensul dde aarhiv\ ppersonal\)?? AAi ddiscutat
cu ccineva, aai ddat ccuiva ss\ cciteasc\ ppe mm\sur\ cce sscriai?? 

M-am documentat în ceea ce prive[te poeziile [i cîntecele din
epoca de aur, leg\mintele, jur\mintele [i îndatoririle pioniere[ti.
În rest nu am uitat nimic de atunci. 

Mai citisem romanul lui Dan Lungu, Sînt oo bbab\ ccomunist\!.
So]iei mele îi mai citeam cîte-un paragraf. Spre final i-am ar\tat

manuscrisul [i mamei. M-a rugat s\ tai anumite pasaje [i i-am
respectat dorin]a.   

Ce ffel dde ppasaje?? SS-aa rrecunoscut îîn eele ssau eerau ppasaje ccare nnu
descriau „„exact” rrealit\]ile ppe ccare lle ccuno[tea mmama tta??

În acele pasaje intrasem prea mult în intimitatea familiei [i
cred c\ mama s-a sim]it pu]in vulnerabil\. Nu erau, oricum, pasaje
la care ]ineam foarte mult, a[a c\ nu mi-a fost greu s\ le înlocuiesc. 

Putem ss\ îîmpp\r]im, îîn llinii mmari, cc\r]ile ddesppre ddictatura
comunist\ îîn cc\r]i dde rrememor\ri   hardcore, dde ccondamnare
categoric\ aa rregimului, [[i cc\r]i ccare nnu sse ppreocupp\ îîn pprimul
rînd dde ccondamnare ssau dde uun vverdict, cci dde rrememor\ri lla ffirul
ierbii. CCare ddintre ccele ddou\ ]]i sse ppare mmai oonest\, ccare ]]i sse ppare
c\ fface ddrepptate iistoriei?? 

Oneste mi se par amîndou\, dar cînd m\ gîndesc la a face
dreptate istoriei, îmi piere orice zîmbet de pe buze [i-mi dau seama
c\ nu cunosc modalitatea în care se poate realiza acest lucru. Prin
urmare, nu-mi pot da seama care dintre ele ar putea s\-l fac\.

M\ ttenteaz\ ss\ sscriu ddespre llumea dde ddup\
comunism

Dac\ aai sscrie oo ccarte ddesppre aadolescen]a tta [[i ddesppre ttinere]ea
de ddupp\ ’’89, aar ssem\na îîntrucîtva ccu ttonul ddin Coada?? {{i, ddac\ aar
ffi ss\ aalegi oo mmetaffor\, aa[a ccum ee ccoada ppentru ccomunism, ccare
ar ffi eea ppentru llumea dde ddupp\ ccomunism?? 

Nu m-a[ concentra pe adolescen]a [i pe tinere]ea mea de dup\
’89, dar m\ tenteaz\ s\ scriu despre lumea de dup\ comunism. În
aceast\ ipotez\ tonul cred c\ ar fi cam acela[i, cu mai multe nuan]e
de triste]e. Umorul l-a[ estompa un pic [i a[ înneca-o în
mirosuri: de [in\ de tramvai de Ferentari, de scaun de taximetrist
gras, de varz\ murat\ în Pia]a Obor, de bani ascun[i în chilo]i de
plastic, de copii vîndu]i pe lemne de foc, de neam cu traista-n
geam... A[ lega-o în piele de [obolan [i i-a[ pune papion.  

La a[a subiecte, p\lesc toate metaforele. Se-ncovoaie [i se trag
din posibile titluri. Putem s\ încerc\m trei: „haosul”, „[obolaniada”,
„duhoarea unui neam liber” .

Te-aai fformat mmai aales îîn aanii ’’90 [[i 22000 [[i llucrezzi îîntr-uun mmediu
în ccare, pprobabil, vvezzi ttransfform\rile ssociale lla uun nnivel mmacro, ddin
interior - dde eexempplu, ffapptul cc\ [[i aazzi sst\m lla ccozzi, cc\ nne ddorim
lucruri ppe ccare nnu lle pputem aavea, cc\ llibertatea dde mmi[care, dde ppild\,
nu ee cchiar aatît dde mmare ccum ppare ssau ccum nni sse ssppune cc\ eeste. CCum
pprive[ti aazzi, pprin pprisma „„lumii llibere” ((atît ccît eeste), vvia]a ssub
dictatura ccomunist\??

Cred c\ pentru mul]i, via]a în comunism a fost una foarte trist\...
Sînt îns\ [i nostalgici. Sînt mul]i oameni care au fost sco[i de
comunism dintr-o s\r\cie lucie [i c\rora statul le-a dat cas\, butelie
[i un loc de munc\. Pentru care libertatea nu a fost important\,
dar casa, locul de munc\ [i butelia date de stat erau vitale. Eu
prefer libertatea! Cred c\ e bine s\ ne recuper\m pe noi, împr\[tia]i
între comunism [i capitalism, ag\]a]i la nesfîr[it într-o tranzi]ie
bolnav\, coco]a]i pe acoperi[ul unei g\ri, în a[teptarea vreunui
tren cu vise nespurcate. 

Drago[ Voicu a cî[tigat concursul
de debut de la Editura Cartea
Româneasc\, îns\ nu e scriitor de
profesie, ci poli]ist; lucreaz\ la Ministerul
Administra]iei [i Internelor, unde se
ocup\ de chestiuni legate de frontiere.
Un subiect palpitant în zilele noastre,
care-ar merita cîndva m\car o proz\,
dac\ nu un roman. Nefiind scriitor de
profesie, Drago[ Voicu nu are, probabil,
obiceiul întîlnirilor prelungite cu
scriitori [i cu jurnali[ti, pres\rate cu
discu]ii de specialitate, cu bîrfe literare
[i cu despicarea firului în patru; mai
ales c\ nici programul înc\rcat de la
minister nu-i permite s\ se afunde
în lumea scriitoriceasc\. 

Îi citisem romanul premiat [i, cînd
l-am cunoscut, la sediul Editurii Cartea
Româneasc\, i-am propus o întîlnire
pe care a primit-o încîntat. M-am dus
acas\ [i am pus pe hîrtie cîteva întreb\ri
orientative, a[teptînd ca discu]ia s\
ia amploare la fa]a locului - curiozit\]ile
erau numeroase, dar înc\ nea[ezate,
iar precizia lor nu putea fi prea bun\,
de vreme ce nu-l cuno[team pe autor;
voiam s\ aflu [i cum se explic\ interesul
pentru dictatura ceau[ist\, interesul
unui om care n-a prins regimul decît
pîn\ la vîrsta de 13 ani, dar [i cum
se împac\ jobul ministerial cu scrisul.
Iar curiozit\]ile ar fi curs mai departe
în timpul [i în ritmul conversa]iei;
pl\nuiam s\-i propunem s\ ne vedem
la „Scînteia”, un local deschis de cîteva
luni despre care se spune c\ reface
atmosfera din timpul regimului apus,
în meniu figurînd inclusiv celebrul
parizer pe ziar. Ar fi fost o premier\
[i pentru noi. 

Dar n-a fost s\ fie. În ziua programat\,
Drago[ Voicu mi-a transmis printr-un
sms, din mijlocul unei [edin]e, c\
lucreaz\ la un proiect interna]ional
care nu-i permite s\ ias\ de la birou
înainte de 9 seara. Pesemne c\ situa]ia
ar fi fost pu]in excentric\ - s\ cutreier\m
cîrciumi cu aer comunist dup\ l\sarea
serii [i s\ vorbim despre scris [i despre
dictatur\. Cum n-am vrut s\-mi
abandonez, îns\, curiozit\]ile trezite
de lectura c\r]ii, am convenit, împotriva
obiceiurilor noastre, s\ realiz\m interviul
prin e-mail. I-am trimis un set de
întreb\ri [i am primit r\spunsurile,
care, cum era [i firesc, mi-au trezit alte
întreb\ri, a[a c\ le-am trimis [i pe
acestea, sperînd deopotriv\ s\
reconstituim pu]in din firescul unei
discu]ii vii, fa]\-n fa]\, dar [i s\ facem
povestea cît mai cursiv\ [i complet\.
În ciuda programului înc\rcat [i,
probabil, în detrimentul cîtorva ore
de somn, Drago[ [i-a f\cut timp s\
r\spund\ pe-ndelete la întreb\rile
noastre, apoi s\ le reia [i s\ r\spund\
[i la cele noi, dup\ cum urmeaz\ s\
descoperi]i. Ne pare r\u c\ n-am reu[it
s\ ne vedem fa]\ în fa]\ cu Drago[
Voicu [i c\ v\ prezent\m un interviu
f\cut prin e-mail, dar nu înc\pea loc
de insisten]e cînd era la mijloc un
proiect despre grani]ele ]\rii noastre.
Despre cum decurge o întîlnire live,
pe bune, cu Drago[ Voicu ve]i afla,
cred, într-un num\r viitor. (A.C.)

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro
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Cum sse fface cc\ rromanul Coada are uun bblog??
}i-aai pproppus ss\ tte oocuppi ssingur dde ppromovarea
c\r]ii??

De promovarea oficial\ se ocup\ editurile
Polirom [i Cartea Româneasc\, dar trebuie s\-mi
ajut [i eu, cumva, cartea. A[a c\ mi-a venit ideea
acestui blog. Din p\cate nu am timp s\ m\ ocup
suficient de el.

Dat ffiind cc\ vvii ddin aaffara llumii lliterare, nnu
ffaci pparte ddin ggruppuri, nnu ppublici îîn rreviste, tte
intereseazz\ mmai ddegrab\ rrecepptarea ccritic\ ssau
recepptarea „„cititorilor oobi[nui]i”?? ÎÎntreb aasta
ppentru cc\ aam vv\zzut cc\ ddeja aai pprimit nni[te rreac]ii
ffoarte ccalde ppe bblog dde lla ffo[ti ccolegi dde [[coal\.

Nu pot s\ îndr\znesc s\ m\ gîndesc la
receptarea critic\ atîta timp cît nu sînt un pro-
fesionist în ale scriiturii, dar dac\ ea va exista,
o voi analiza [i mi-o voi însu[i atent. De aici vor
veni lec]ii pentru viitor. Bineîn]eles c\ receptarea
cititorilor obi[nui]i îmi este mai la-ndemîn\. De
la ei voi culege emo]ii. 

În]eleg ttot dde ppe bblogul rromanului cc\ sscriitorul
t\u pprefferat eeste MMarquezz. }}i-aai ddorit ss\ sscrii
ceva ccare ss\ ssemene ccu „„realismul mmagic” cconsacrat
de MMarquezz?? 

Mi-a[ dori asta [i o s-o fac odat\, dar la Coada
am încercat s\ stau mai departe de „realismul
magic”, de[i m\ atr\gea ca un magnet. Ideea
ini]ial\ a fost despre o coad\ f\r\ sfîr[it (nu de
12 luni cît a ajuns pîn\ la urm\), lucru care ar fi
mu[cat bine din  „realismul magic”, dar mi-a
fost team\ de percep]ia cititorului. Poate nici
eu nu eram preg\tit suficient pentru o echilibristic\
de „realism magic“ pe frînghia comunismului.  

Crezzi cc\ llui MMarquezz ii-aar ppl\cea ss\ cciteasc\
Coada?? 

Da, cred c\ lui Marquez i-ar pl\cea Coada!
Oricum, va fi primul c\ruia îi voi trimite cartea
dup\ ce o voi traduce în englez\. Simt eu nevoia
s\-i mul]umesc cumva pentru magie [i pentru
faptul c\ are o contribu]ie important\ la na[terea
acestei c\r]i.

}i-aai pproppus, ddeci, ss-oo ttraduci îîn eenglezz\??
Crezzi cc\ aar aatrage uun ccititor ccare nn-aa ccunoscut
dictatura ddecît dde lla oorele dde iistorie ssau dde lla
televizzor?? VVrei ss-oo ttraduci ttu îînsu]i??

So]ia mea o va traduce, bineîn]eles împreun\
cu subsemnatul. Cred c\ va atrage foarte mult
[i cititorii pe care i-ai men]ionat. E ceva inedit
pentru ei. Î[i va pierde îns\ o parte din umorul
creat de limbajul personajelor.

Ce aal]i sscriitori îî]i pplac îîn aaffar\ dde MMarquezz??

Al]i scriitori care-mi plac, într-o ordine alea-
torie, ar fi: Alice Hoffman, Jhumpa Lahiri, Carpen-
tier, Borges, Fowles, Boris Vian, C\rt\rescu, Dan
Lungu, Radu Aldulescu etc.

Ai sscris [[i oo ppovestire dde ssucces ddesppre
Bucure[ti, ccare uurmeazz\ ss\ aappar\ îîn vvolumul De
ce iubim Bucure[tiul; eeste oo ppovestire ttrist\,
pplin\ dde „„mizzerie uuman\”, ddin ccare sse ppoate
în]elege cc\ vvinova]i dde sstarea oora[ului ssînt [[i ccei
care-ll aadministreazz\ ((cei ddoi iinffirmieri). CCe tte
deranjeazz\ ccel mmai mmult lla BBucure[ti aacum??
Ce-]]i pplace ((înc\) lla BBucure[ti?? CCe pputem ss\ ffacem
ppentru eel??

M\ deranjeaz\: traficul infernal, str\zile prost
f\cute [i gropile, mitoc\nia urban\, semin]ele.
Îmi plac anumite locuri, suspendate parc\ în
timp, cum ar fi Cotroceniul [i cîteva parcuri. 

Îmi place c\ aici se întîmpl\ cultur\. 
Am putea s\ fim mai curajo[i, s\ lu\m atitudine,

s\ ne tragem de mînec\ edilii, s\ ne educ\m mai
bine copiii.

Pe uunde îî]i pplace ss\ iie[i îîn BBucure[ti?? 

Îmi place s\ ies prin parcul Carol, îmi place
o parte din Her\str\u, Cotroceniul [i Gr\dina
botanic\. Din cînd în cînd ie[im cu prietenii la
pove[ti pe la vreun restaurant. De mult n-am
mai c\lcat într-un club. În schimb mergem des
la teatru. Sînt tare bucuros c\ anul acesta am
reu[it, în sfîr[it, s\ v\d Egoistul, cu Radu Beligan.
De mult îl  vînam [i niciodat\ nu g\seam
bilete.
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ceau[ismul ccotidian - ddic]ionar dde bbuzunar

ana chiri]oiu

Nu m\ num\r printre cititorii entuziasma]i necondi]ionat de rememor\ri
sau de fic]iuni pe tema trecutului comunist din simplul motiv (extraliterar)
c\ mi-ar pl\cea ca m\car o parte dintre eforturile scriitorilor no[tri s\ se
îndrepte [i c\tre prezent. Este un subiect cu multe disponibilit\]i înc\
neexplorate [i mi se pare mai provocator, mai pu]in safe decît varia]iunile
în mare parte previzibile cu care ne-am obi[nuit deja în c\r]ile care s-au
ocupat, cu succes variabil, de dictatur\ (excep]iile sînt, ce-i drept, notabile,
îns\ nu despre ele este vorba acum). Cu toate astea, n-am ezitat s\ citesc
romanul CCooaaddaa, mai ales c\ primise premiul pentru debut al Editurii Cartea
Româneasc\ - singurul acordat din acest an. Dac\ institu]ia premiilor
literare ar func]iona firesc în România, premiul acordat acestui roman
ar însemna c\ el ar putea da tonul unui mic val fic]ionar consecutiv, dac\
nu privind tematica (c\ci aici nu produce nici o inova]ie), m\car în sensul
abord\rii [i al stilisticii - iar dac\ ar fi a[a, literatura român\ n-ar avea de
pierdut decît afect\rile deseori sup\r\toare în care-[i drapeaz\ subiectele. 

CCooaaddaa este un roman simplu, „curat”, scris f\r\ afectare scriitoriceasc\
- de[i exist\ cîteva tentative -, se cite[te u[or, convinge, amuz\ [i, cum
probabil se va dovedi peste cî]iva ani sau peste cîteva traduceri, chiar
instruie[te în privin]a vie]ii cotidiene de dinainte de ’89, pentru c\ are
exact aerul naiv-didactic potrivit s-o fac\. Atît g\selni]a cozii ca lume
miniatural\, cu personajele [i cu evenimentele sale, cît [i procedeele sînt
ingenioase prin simplitate: o bun\ parte dintre capitole se deschid cu
scene de la coada „care înconjura de cîteva ori ora[ul”, apoi migreaz\,
într-un foarte reu[it stil oral, al asocierilor spontane, spre alte teme ale
cotidianului unui pionier de 11 ani. Apoi, caricaturalul lumii a[ezate la
coad\, care a[teapt\ mai bine de-un an tacîmuri, iar între timp sporov\ie[te,
î[i serbeaz\ ziua de na[tere, particip\ la o nunt\ [i la cîteva înmormînt\ri
- creeaz\ prin conven]ie o lume rotund\, finit\, fic]ional\, ca acelea a[ezate
în globuri de sticl\, peste care ninge cu polistiren expandat cînd le scuturi.
Este o lume epurat\ de orice r\u esen]ial, dar [i de bine; singurele oaze
de bucurie sînt rememor\rile dezinhibate de ideologie ale amiezelor din
cartier, cînd lumea mi[un\ bonom\ printre blocuri (nu doar pentru c\-mi
ating mie o coard\ sensibil\, de copil crescut în gr\dini de bloc învecinate
cu parc\ri [i cu [antiere, ci [i pentru c\ sînt printre cele mai izbutite pagini,
în care negocierea dintre perspectiva copilului de-atunci [i cea a adultului
narator de-acum se relaxeaz\). Ingenios se vrea a fi [i contrapunctul poetic
între realitatea „dur\” [i lumea imagina]iei, realizat prin clasica tem\ a
manuscrisului g\sit - profesorul de matematic\, Georgescu, încartiruit ca
tot cet\]eanul la coad\, scrie frenetic ni[te proze fanteziste pe care
apoi le arunc\ [i pe care copilul curios de 11 ani le culege de pe jos [i le
insereaz\ peste ani în rememorarea sa. Dac\ poeziile patriotice î[i g\sesc
locul în acest lexicon roz al ceau[ismului cotidian, prozele lui
Georgescu puteau lipsi.

Pare pu]in artificial\ con[tiinciozitatea naratorului de-a bifa toate
temele cunoscute ale cotidianului ceau[ist, ca într-un dic]ionar de buzunar
(frigul, lipsurile, bananele puse la copt pe [ifonier, guma Turbo, suspiciunea,
propaganda, parvenitismul, oportunismul, practica agricol\, abuzurile
mili]iene[ti, avorturile clandestine), dar cel pu]in la o prim\ lectur\, grija
pentru cursivitate scute[te cititorul de aceast\ constatare. Nu-l
scute[te, îns\, de naivitatea vocii naratoare, un amestec deseori iritant
de ingenuitate, de ambi]ie exhaustiv\ [i de copil\real\, care ar fi putut
fi temperat nu mimînd deta[area, ci practicînd-o.

Drago[ Voicu, CCooaaddaa, Editura Cartea Româneasc\, 2009, 174 pag.
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Festivalul Interna]ional 
„Zile [i Nop]i de Literatur`“

Uniunea Scriitorilor din România organizeaz\, în perioada 11 - 16 iunie 2009, a opta
edi]ie a Festivalului Interna]ional „Zile [i Nop]i de Literatur\“, care va avea loc la Neptun
[i Mangalia. Evenimentul reune[te [aizeci de participan]i din ]ar\ [i de peste hotare
(din Belgia, Chile, Fran]a, Germania, Israel, Japonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia,
Rusia, Serbia, Slovenia, SUA, Ungaria), acoperind întreaga arie de manifestare a culturii
scrise: scriitori, traduc\tori, editori, critici [i redactori de pres\ literar\. Sesiunile de
lecturi vor oferi poe]ilor [i prozatorilor posibilitatea s\ citeasc\ din crea]iile lor.
Colocviul invit\ la o dezbatere privind LITERATURA {I POLITICUL - CÎT RESPECT|M, CÎT
CRITIC|M. Opinia cea mai r\spîndit\ este c\ scriitorul este un opozant prin îns\[i
natura artei sale, altfel spus, un cenzor moral al societ\]ii. Acest rol este cu atît mai evident
în cazul literaturii politice sau care comport\ o tem\ politic\. O întrebare este dac\ scriitorul
este un opozant cu orice pre], dac\ atitudinea lui const\ inevitabil într-un refuz al
ordinii consacrate sau al puterii. Întrebarea revine la a [ti dac\ scriitorul nu trebuie cumva
s\ fie neutru, s\ acorde respect în m\sura în care critic\. {i, mai ales, la a conveni asupra
limitelor (exist\ ele, în definitiv?) corectitudinii politice, morale, religioase sau, dac\ prefera]i,
ale dreptului la blasfemie.

Ultima zi este dedicat\ Ceremoniei de decernare a premiilor: Marele Premiu OVIDIUS,
unei personalit\]i literare de notorietate, acordat de Ministerul Culturii [i Cultelor (în
valoare de 10.000 Euro); Premiul Festivalului, pentru un tîn\r scriitor, acordat de
Prim\ria Municipiului Mangalia (în valoare de 5.000 Euro). 

Partenerii tradi]ionali sînt [i anul acesta Ministerul Culturii, Cultelor [i Patrimoniului
Na]ional, Institutul Cultural Român, Prim\ria Municipiului Mangalia [i Institutul
Polonez. USR a mai încheiat parteneriate [i cu Editura Curtea Veche [i cu Editura
Paralela 45, bucurîndu-se de asemenea de sprijinul Directoratului General al C\r]ii [i
Bibliotecilor - Ministerul Culturii din Portugalia. To]i partenerii sînt [i coorganizatori ai
edi]iei 2009.

Parteneri media: România lliterar\, Ramuri, Noua lliteratur\ [i agen]ia Cook Communications. 
Al\turi de Uniunea Scriitorilor se reg\sesc [i anul acesta Hotel President (Mangalia)

[i Hotel Cocor (Neptun).
Uniunea Scriitorilor din România

Departamentul de Rela]ii / Evenimente Interna]ionale

A m fost, la sfîr[itul lunii trecute, la
lansarea din Club A a volumului Un
anotimp îîn BBerceni, de Claudiu
Komartin, apari]ie recent\ în colec]ia

Rotonda a Editurii Cartier, ca [i Dic]ionarul
Mara, de Dan Coman, [i Monstrul ffericit, de
Radu Vancu. De[i nu v\d de ce aceste trei
apari]ii ar constitui o „ofensiv\ a poeziei
contemporane“, a[a cum sun\ [apoul din
comunicatul editurii (defensiv\ a poeziei
contemporane mi s-ar fi p\rut mai potrivit),
voi încerca s\ vorbesc despre ele într-un fel
de grupaj în urm\toarele trei cronici.

Lucrurile care mi-au pl\cut cel mai mult
la poezia din Un aanotimp îîn BBerceni sînt
lentoarea [i un fel de tihn\ ciudat\ cu care
par a fi scrise [i cu care am sim]it nevoia s\
le citesc. Tihn\ ciudat\, pentru c\, de fapt,
subiectele lor, „pove[tile” spuse de ele sînt,
în majoritate, oricum numai nu tihnite. A[
g\si explica]ia chiar în primul poem („Ce
ascunzi în palm\“), cu siguran]\ nu întîmpl\tor
primul [i plasat cumva în afara c\r]ii, în afara
celor trei grupaje din care e alc\tuit\: Poemele
cu t\tuca, Black Butterfly  [i La debarcader.
În „Ce ascunzi în palm\” tihna este cea a
timpului oprit în loc în plînsul unui copil pe
care al]i copii, cei r\i, îl nec\jesc, strigîndu-i,
obsesiv [i amenin]\tor, „arat\-ne totul”:
„arat\-ne ce ascunzi în palm\, arat\-ne/ îmi

spun ei/ dup\ ce s-au
a[ezat ne-ntreba]i/ [i
m\ pocnesc peste cea-
f\ îmi zdrelesc buzele/
cu palmele lor înnegrite
de praf/ pe care [i le
mai [terg uneori cu
scuipat/ în timp ce eu
hohotesc [i hohotul
meu se întinde ca o
ap\/ limpede peste
masa cuprins\ de fl\-
c\ri/ arat\-ne arat\-
ne arat\-ne totul/ fl\-
c\ri sumbre [i reci pe
care nimeni nu le ob-
serv\”. Chiar atunci
cînd închid în ele moar-
tea, boala, urîtul, febra,
singur\tatea, plicti-
seala, ura, frica, îndoiala
etc., cuvintele [i versu-
rile din aceste poeme
sînt „t\iate”, în con-
trapondere, cu precizia

[i cu limpezimea lucidit\]ii, sinonim\ cu limita,
cu insuportabilul.

Poemele cu t\tuca nu sînt, cum ar pu-
tea p\rea la o prim\ vedere, doar un mini-
reportaj de felul celor de la [tirile „senza]ionale”
de pe un canal TV pe care nu cred c\ mai este
nevoie s\-l numesc. În acele mini-reportaje,
„t\tuca” e un simplu b\trîn, bolnav, omorît
de fiul s\tul s\-l mai îngrijeasc\ [i devenit
dintr-odat\, f\r\ voia lui, „vedet\” la televizor.
În povestea lui Claudiu Komartin „t\tuca”
este [i nu este personaj principal. Mai importante
sînt punctul de vedere al celui care poveste[te
(foarte asem\n\tor cu cel din poemul despre
care am vorbit mai sus) [i ideea de putere, de
autoritate „brutal\” dec\zut\ [i totu[i refuzînd
s\ decad\, reprezentat\, în fond, de figura
patern\. Moartea nu e decît întrev\zut\, cu
un cinism jucat: „Dac\ ai noroc, unul din noi
te va sufoca într-o noapte/ cu o pern\” sau
„Dac\ ai noroc, unul din noi î[i va pierde
min]ile/ [i te va ciopîr]i cu un cu]it lung [i
sub]ire-ntr-o noapte”; mai „senza]ional\” [i
mai cu folos exploatat\ poetic este tensiunea
în a[teptarea ei, via]a tuturor celorlalte
personaje, devenite, aproape toate, rizibile

în num\rul de circ pe care-l joac\ în jurul ei.
De[i grupajul seam\n\ cu un roman în miniatur\,
fiecare poem este construit perfect, de sine
st\t\tor, cu accent adesea pe final, pe
chute (cum spun francezii), dînd ansamblului
o puternic\ senza]ie de autenticitate [i
sentimentul c\, dincolo de poveste, e vorba
[i despre alte „r\fuieli”, de alte conturi de
încheiat...

În Black Butterfly  [i ̀ n La debarcader  am
g\sit cîteva mostre dintr-o frumuse]e simpl\
care lipse[te adesea în poezia... contemporan\.
Intr\ în scen\, în poeme ca „Un dans matinal”,
„Soarele a ascuns”, „La debarcader”, „Blues”,
„Tornando al paese”, „Iubesc acel ora[” lucruri
m\runte („obiectele fragile ale atingerii”),
„viet\]ile mici”, „micile gesturi ale amiezii”,
capricii, jocuri de care lumea se fere[te în
general nu pentru c\ nu ar fi importante [i
interesante, ci pentru c\ e, într-adev\r, mai
greu s\ le folose[ti, s\ le combini într-o poezie
bun\. Preferatele mele sînt „Un dans matinal”
[i „La debarcader”. Primul, pentru titlul foarte
bine g\sit: din acumularea de focaliz\ri (a[a
le-a[ numi) - pe mireasma venit\ din straturile
de flori ale „b\trînelului Filip, gr\dinarul cel
mig\los/ cu surîsul larg [i mîini delicate”,
pe „vl\starii tineri în\l]îndu-se iute în pulberea
verii”, pe pisicile care „se dezmor]esc dup\
somn/ printre flori, prin unghere” [i pe p\rul
unei fete, prin care „trece o boare de vînt,/ ca
peste o plaj\ pres\rat\ cu solzi fini de aur” -
iese, într-adev\r, un fel de dans în versuri,
scuturat de orice urm\ de încrîncenare, un
capriciu asumat [i, de aceea, cî[tig\tor. Al
doilea, pentru „lec]ia de lini[te” ]inut\, „în
fo[netul blînd al dup\-amiezii”, de b\trînii
r\bd\tori care-[i a[teapt\ nepo]ii niciodat\
s\tui de rîsete [i de joaca cu apa: „Cînd se-nse-
reaz\, copiii înc\ mai rîd, stropindu-se cu ap\/
sub privirile pierdute în dep\rtare ale bunicilor”;
o adev\rat\ „s\rb\toare a serenit\]ii” pe care,
ca s\ o vezi, trebuie s\ fii foarte atent la...
lume, în cazul de fa]\ la lumea propriilor amin-
tiri.

Mai pu]in de acord am fost, trebuie s\
recunosc, cu cîteva afirma]ii (rare) de genul
„tot nu o s\ cred/ nu o s\ pot crede-n nimic//
nimic nu îmi folose[te/ nimic nu îmi folose[te”
sau „noi nu avem nume noi nu avem viitor”,
din cauza pesimismului u[or artificial prin
generalizare [i prin dep\rtarea de un motiv
precis; mie mi-au sunat ca ni[te ornamente
inutile, stridente, într-o partitur\ armonioas\
[i bine interpretat\.

Închei întorcîndu-m\ la primul poem din
volum, cu un citat reprezentativ, cred, pentru
atmosfera acestui volum [i în general a poeziei
lui Claudiu Komartin: poezie în care se reflect\,
prin taton\ri ca cele ale copilului f\cînd primii
pa[i sau ale orbului zigzagînd cu bastonul
alb, o lume nou\, dezorientant\ (tocmai pentru
c\ este nou\), dar nu complet dezvr\jit\: „am
intrat într-un spa]iu strîmt [i prost luminat/
dup\ cîteva clipe am în]eles c\ nimic nu o
s\ mai fie la fel/ nimic nu va putea înlocui
camera îngust\ [i primitoare/ în care am
crescut/ în care am avut primele experien]e
[i am visat cu ochii deschi[i/ acum ochii mei
înc\ mai încearc\ s\ se obi[nuiasc\/ îmi arde
gîtul/ parc\ a[ respira nisip/ iar asta e nu-
mai o parte a pove[tii”. De apreciat este
mai ales curajul de a continua tatonarea, po-
vestea [i, deci, povestirea!

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 colec-
tiv RRuubbiikk..

marieva
ionescu

Claudiu Komartin, UUnn aannoottiimmpp `̀nn
BBeerrcceennii, Editura Cartier, 2009

ccccaaaarrrrtttteeeeaaaa  ddddeeee  ppppooooeeeezzzz iiiieeee
ce ascunzi \n palm`? D espre nesim]i]ii din jurul nostru, de la tot pasul, s-ar putea scrie zeci de

volume [i s-ar putea înregistra audiobook-uri live chiar de la fa]a
locului. Ghidul nnesim]itului, de Radu Paraschivescu, în varianta înregistrat\,
de audiobook cu vocea autorului, pare un amestec de „ghidul combatantului

nesim]itului” cu un fel de documentar despre diversele specii de nesim]i]i. Exemplele
de situa]ii amuzante [i faptul c\ Radu Paraschivescu joac\ textul schimbîndu-[i vocea
în func]ie de personaje sînt dublate de numeroase defini]ii de genul celor de la
Teleenciclopedia, de descrieri într-un limbaj complicat, preten]ios [i greu de digerat
de multe perechi de urechi („S\ nu ave]i emo]ii! În zece cazuri din zece randamentul
]încului e superlativ. Piticul are un modus operandi greu de îmbun\t\]it care vine
din valorificarea superioar\ a calit\]ilor native combinat\ cu permisivitatea
deplin\ a tat\lui sau a mamei.”). Ghidul nnesim]itului este cu siguran]\ un audiobook
c\ruia îi [ade cel mai bine cu drumul. Adic\, este mult mai fun s\ te plimbi cu ma[ina
sau cu ni[te c\[ti în urechi prin ora[ [i s\-l la[i pe Radu Paraschivescu s\-]i povesteasc\
despre nesim]i]i în timp ce chiar întîlne[ti diverse specimene. Dac\ vrei s\ fii la rîndul
t\u nesim]it cu nesim]itul, po]i s\ urci audiobook-ul pe mobil [i, atunci cînd dai peste
vreun manelist care-[i ascult\ la mobil pe speaker piesele preferate la maximum,
s\ dai [i tu drumul [i s\ la[i s\ se aud\: „Un b\rbat cu un glas str\b\tut de un tremolo
venit din fundul gîtlejului î[i plînge deziluzia. Ai crede c\ puseul melancolic se consum\
în t\cere, departe de lume. Ei bine, nu, fiindc\ decep]ionatul nu e fitecine, ci Florin
Pe[te. Cît despre vorbele lui, acestea se revars\ prin pere]i, te atac\, te cotropesc,
te supun [i te oblig\ s\ participi la ap\s\torul necaz în dragoste.” Ar fi de efect.
Sau, m\ rog, po]i s\ p\strezi comentariul la tine în c\[ti, s\ te amuzi în t\cere [i s\
te sim]i astfel r\zbunat. 

Ca audiobook, Ghidul nnesim]itului func]ionez\ foarte bine [i în tren, mai ales
c\ ave]i dou\ capitole dedicate special acestui mijloc de transport: Nesim]itul fferoviar
[i Puiul dde nnesim]it cc\l\tor. Func]ioneaz\ foarte bine dac\ vrei s\ faci haz de necaz,
pentru c\, de fapt, altceva nici nu prea po]i s\ faci. 

Plin de umor, cu textele citite [i jucate bine de Radu Paraschivescu, Ghidul
nesim]itului este un audiobook reu[it. Cu singura men]iune c\ probabil unele exprim\ri
mai preten]ioase v\ vor trece pe lîng\ urechi, de[i tocmai în jocul de limbaj [i mai
ales în for]area neologismelor
în contexte surprinz\toare
st\ de cele mai multe ori umorul
textului (de pild\, în cel al
reflec]iei c\tre sine din timpul
unei conversa]ii cu nesim]itul),
iar pe alocuri lentoarea din
vocea lui Radu Paraschivescu
ar putea s\ v\ plictiseasc\ un
pic, dar nu pentru mult timp,
fiindc\ personajul pe care-l
descrie, ve]i vedea, duce o
via]\ palpitant\. Cu Ghidul
nesim]itului nu risca]i s\
adormi]i la volan, ci eventual
s\ rîde]i de unul singur în plin
trafic agresiv.

Radu
Paraschivescu, 
GGhhiidduull
nneessiimm]]iittuulluuii, în
lectura
autorului, 
Humanitas
Multimedia, 
2007, 1 or\,
21,15 lei.

gruia dragomir 
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despre diversele specii de nesim]i]i



C apul plecat sabia nu-ltaie...
Fii ca trestia în vînt... Cînd
doi se ceart\, al treilea
cî[tig\... sînt doar cîteva

dintre vorbele [i zicalele la care m\
gîndesc în urma unui brainstorming
pe tema „învin[i [i înving\tori”.
Toate vorbesc cam despre acela[i
lucru. C\ important nu este s\ fii
viteaz, s\ cî[tigi, s\ ai coloan\ ver-
tebral\, ci s\ [tii s\ te adaptezi, s\
te ]ii departe de miezul evenimen-
telor, s\-]i p\ze[ti pielea, s\-]i cu-
no[ti interesul, s\ te descurci. O
definire tot mai frecvent\ a românului
pursînge, pe care adeseori o accep-
t\m tacit ca pe un soi de mo[tenire
genetic\. Aceasta este tema central\
a romanului de debut al Flaviei Teoc
(poet\ [i publicist\ tîn\r\ din
Cluj-Napoca), Kyrie LLex.

Pornind de la aceste tr\s\turi
genetice ale românilor, Flavia Teoc
construie[te o nara]iune istoric\ în

ram\, dorind cumva cu tot dinadinsul s\ demonstreze
c\ firea româneasc\ nu este deloc de lep\dat.
Decît victorios pe moment [i [ters apoi de istorie (ca
numeroase popoare migratoare, de pild\), mai bine
un etern învins care continu\ s\ vie]uiasc\ indiferent
de circumstan]ele concrete ale unei epoci anume. 

Din dou\, una. Fie presupozi]ia ini]ial\ este
adev\rat\, dar într-un asemenea caz cred c\ s-ar
cuveni mai degrab\ s\ fim discre]i, s\ ne vedem
lungul nasului [i nu s\ ne umfl\m voinice[te în pene,
fie ea nu este adev\rat\, [i atunci întregul demers
al Flaviei Teoc cade în desuetudine.

La a[a tem\, a[a scriitur\. Întocmai dup\ cum
Eminescu na[te epigoni pe band\ rulant\ în materie
de poezie de amor, la fel Sadoveanu nu duce lips\
de fanatici în ceea ce prive[te nara]iunea istoric\.
Specia asta de proz\ pare s\ fi fost confiscat\ pe
vecie.  Valoarea romanelor de acest soi e dat\ de
num\rul de cuvinte arhaice [i regionale asimilate [i
de abilitatea de-a le pune în fraze cît mai me[te[ugite
[i întoarse din condei. Nu e loc de inova]ii. Orice
abatere de la marca înregistrat\ Sadoveanu te
descalific\. Despre istorie se scrie cronic\re[te, uneori
[ugub\], întotdeauna ap\sat. Ceea ce Flavia Teoc [i
face, sau cel pu]in încearc\: „Culoarea fe]ei îl f\cea
s\ semene cu unul dintre oamenii locului. Sîngele
negru [i gros, înghi]it cu poft\ de p\mîntul ars de
secet\, se scurgea din obraji l\sîndu-i alburii ca pielea
dovlecilor. Barna pres\r\ un pumn de nisip pe ceafa
mortului invadat de furnici, morm\ind cuvintele care
trebuiau suflate peste cel care pleac\, a[a cum f\cuser\
str\mo[ii lor îngropîndu-se unii pe al]ii în pustiul
stepei. Îi spuse apoi înc\ o dat\ numele, Culma,
pentru ca b\trînii lor s\-l recunoasc\ [i s\-i fac\ loc
în corturile din nisipurile neînserate.” (p. 7). Un mare
defect al romanului Kyrie llex este c\ sacrific\ totul,
dar absolut totul, de la construc]ia narativ\ a episoadelor
la descrierea [i la minima individualizare a personajelor
(apropo, ve]i vedea c\ exist\ personaje nenum\rate,

cu nume bizare, Barna, Wulf, Osul, Rollo, Tathos
- care nu se deosebesc prin nimic unul de
altul!) în (de)favoarea stilului. Care curge
monoton [i sîcîitor ca în pasajul de mai
sus. 

Nara]iunea istoric\ se reduce,
pîn\ la urm\, la descrierea unei
b\t\lii (cea de la Cserhalom, în care
cumanii au fost învin[i de oastea
maghiar\ condus\ de prin]ul
Ladislau) [i a momentelor care
au precedat-o. Mult mai ofertante
îns\ sînt capitolele care alc\tuiesc
rama povestirii. Aici naratoarea,
o tîn\r\ din Cluj care dore[te s\
înve]e italiana pe cont propriu,
se retrage pentru pu]in\ vreme la
]ar\. Prin ochii ei redescoperim
crîmpeie dintr-o via]\ la ]ar\ idealizat\.
E imaginea pe care o p\streaz\ orice
copil în amintirile vacan]elor petrecute
la bunici, departe de forfota ora[ului.
O imagine din care lipsesc picioarele
murdare de noroi, ]în]arii [i mu[tele, lemnele
t\iate cu greu cu toporul, dar care p\streaz\
în schimb un strop de paradis. În pasajele [i
capitolele acestea în care presiunea stilului autoimpus
nu mai este atît de mare, Flavia Teoc reu[e[te s\ scrie
prietenos [i conving\tor: „Casa vecinilor Fenchter,
r\mas\ în picioare în ciuda celor o sut\ de ani, a[a
cum ne spune data gravat\ frumos, în gotic, chiar
pe peretele din fa]\, e una dintre ultimele m\rturii
ale lungii convie]uiri dintre sa[i [i români. Înalt\,
cu fa]a la drum, cu gr\dini]\ de flori lîng\ poart\, cu
zid de piatr\ în\untrul c\ruia curtea e curat\, acoperit\
de iarb\ proasp\t\, f\r\ picior de pas\re ou\toare
sau alte animale odihnind la umbra dudului, poate
fi observat\ din orice punct al satului: de pe Bungur
îi vezi ferestrele mari, b\ncu]a [i florile de la poart\;
de pe malul rîului, pescarii se orienteaz\ dup\ coco[ul
de tabl\ din vîrful acoperi[ului, pentru c\ acolo-i
miezul satului [i cîrciuma e la doar dou\ acoperi[uri
distan]\; de la P\lut\ admiri toat\ curtea colorat\ [i
vesel\ ca un pahar sp\lat de baba Fenchter, iar din
tren, ca s\ î]i îndulceasc\ amarul plec\rii, po]i vedea
livada din spatele casei, stupii [i gr\dina de zarzavat
într-un aranjament geometric a c\rui perfec]iune
doar o privire din avion ]i-o poate ar\ta.” (p. 148)

Romanul Flaviei Teoc este o apari]ie editorial\
inedit\ în peisajul prozei române[ti contemporane.
Din nefericire îns\, atributele pozitive se opresc aici.
Nu po]i spune mai multe cuvinte de laud\ despre
o povestioar\ scris\ cuminte, [col\re[te - parc\ de
sup\rare c\ Fra]ii JJderi a avut doar trei volume -, care
pe deasupra încearc\ s\-]i arate c\ nu-i tocmai r\u
s\ fii luz\r, pentru c\, pîn\ la urm\, istoria te va
recompensa. 

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.

cezar paul -
b`descu

deloc
literatur`

buna

Flavia Teoc, KKyyrriiee LLeexx, Editura
Cartea Româneasc\, Bucure[ti,
2009, 200 pag.

((((oooo))))cccchhhheeeeiiii   
ddddeeee  lllleeeeccccttttuuuurrrr `̀̀̀
ce bine-i s` fii luz`r! D ac\ m\ gîndesc la bunica mea din Ardeal - „buna”, cum se

zice pe-acolo -, îmi dau seama c\ nu [tiu mare lucru despre
ea. Cînd eram foarte mic, au existat cîteva d\]i în care ai
mei m-au l\sat vara la p\rin]ii lui taic\-meu, dar cele mai

multe amintiri le am cu bunicul, nu cu ea. Privind
înapoi, îmi dau seama c\ buna era o fiin]\

m\run]ic\ [i [tears\, care nu vorbea prea
mult [i care treb\luia tot timpul

prin ograd\ - a[a cum „îi [ade bine”
unei femei de la ]ar\. Mi-o aduc

aminte cum st\tea mult timp în
buc\t\rioara de var\ [i se învîrtea

pe lîng\ crati]ele aburind,
cum mulgea vaca [i dup\
aceea îmi d\dea s\ beau
lapte cald [i cu spum\ din
g\leata cu care venea de la
grajd, cum plivea gr\dina
sau cum strîngea fînul.
Singurele apropieri pe care
le aveam cu ea erau în
momentul în care m\ aduceau
ai mei la ]ar\ [i buna m\

îmbr\]i[a [i-mi zicea, în graiul
ei ardelenesc, „draaag\-n

tine”. M\ cuprindea cu bra]ele
[i m\ ]inea mult a[a, strîns, cu

capul lipit de sînii ei l\sa]i pîn\ la
brîu. Sim]eam c\ m\ sufoc, dar din

fericire nu aveam parte de acest
supliciu decît foarte rar, cînd m\ revedea

dup\ mult timp.
Altfel, rareori o auzeam vorbind. În afar\ de

„draaag\-n tine”, îmi mai amintesc ce-mi zicea cînd se
urca în pod, pe scara de lemn rezemat\ de cas\. Eu m\ uitam în sus
dup\ ea, iar buna îmi spunea: „nu te mai uita, c\ poate-]i cade ceva
în ochi de pe t\lpi”. Iar eu, în a[teptarea acestei ziceri, îi priveam de
fiecare dat\ t\lpile gumarilor care se propteau în be]ele sc\rii.
Asta, pîn\ cînd m-a v\zut bunic\-meu [i i-a atras aten]ia: „Ia uite la
el, [mecheru’, cum se uit\ pe sub fusta ta!” Mie nici nu-mi trecuse
prin cap s\ trag cu ochiul pe sub fust\ dar, de ru[ine, n-am mai stat
de atunci sub scar\, s\ nu fiu b\nuit de inten]ii necurate.

Mai ]in minte [i cum mergea mereu la biseric\ sau cum se ruga,
cu orele, înainte s\ se culce. Cînd eram prin clasa a [asea, a venit la
ai mei, la ora[, s\ mearg\ pe la doctori, c\ zicea c\ are probleme cu
inima, c\ simte cum îi bubuie în piept. Atunci a stat vreo s\pt\mîn\
la noi [i, cum eu eram mai mare, am putut s\ con[tientizez cît de mult
se ruga. Pur [i simplu nu f\cea altceva decît s\ stea în cas\ [i s\ se
roage (ai mei n-o l\sau s\ fac\ treab\, a[a c\ avea tot timpul pentru
asta). Oricum, mie-mi convenea faptul c\ nu ie[ea din cas\, pentru
c\ nu voiam s-o vad\ copiii din fa]a blocului - cum era îmbr\cat\,
ca o ]\ranc\, cu broboad\ [i gumari - [i s\ rîd\ de mine.

Apoi a plecat în Ardeal [i n-am mai auzit nimic despre ea pîn\
cînd ai mei mi-au spus, dup\ vreun an, c\ a murit. De inim\,
desigur. Taic\-meu a plecat la înmormîntare [i s-a întors de-acolo cu
ni[te poze cu ea în sicriu. Nu se vedea prea bine, c\ era sub voaluri.

Cînd eram la liceu, am aflat c\ buna nu murise de inim\, ci se
sinucisese - mi-a spus maic\-mea la un moment dat. B\use din
ni[te substan]e de stropit pomii, pe care le adusese taic\-meu de la
ora[. Pe vremea aceea eram fanul lui Camus [i în special al volumului
Mitul llui SSisif, iar vestea c\ aveam pe cineva în familie care se sinucisese
mi s-a p\rut foarte mi[to [i m-a f\cut s\ m\ simt important.

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).
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bbbbooooooookkkkaaaalllleeeerrrrtttt
specialist 
\n cuvintele altora

cristina 
chevere[an

Jean Mattern,
BB\\iillee KKiirráállyy,
traducere de
Silviu Lupescu,
Editura Polirom,
2009, Colec]ia
„Biblioteca
Polirom“.

J ean Mattern e unul dintre editorii
cunoscu]i ai momentului la Gallimard,
unde coordoneaz\ dou\ colec]ii.
Redutabil „specialist în cuvintele

altora”, nu se rezum\ la punerea acestora în
valoare. Începutul lunii aprilie l-a adus în
România pentru a-[i prezenta propriile cuvinte:
romanul B\ile KKirály, publicat cu succes în
Fran]a în 2008, tradus la Editura Polirom de
însu[i directorul editurii [i prefa]at de Gabriela
Adame[teanu. În centrul acestuia, un alter ego
par]ial: Gabriel, traduc\tor, poliglot, crescut în Fran]a,
c\s\torit, locuind [i muncind în Anglia. Un om care
pare a avea toate atuurile unui destin fericit al\turi de
femeia iubit\. {i totu[i, un str\in pretutindeni, zdrobit sub
povara unui trecut de nespus.

„Nu mi-am pierdut min]ile, doar c\ îmi duc traiul în t\cere.
M-am mutat f\r\ s\ las adresa cea nou\ celor care mi-au ocupat
pîn\ acum via]a”. Sf`r[it [i început de poveste: la aflarea ve[tii
c\ va avea un fiu, Gabriel decide s\-[i p\r\seasc\ propria existen]\.
Incapabil de-a se face în]eles [i cunoscut a[a cum e, inapt de-a se
m\rturisi celor dragi, se consider\ dep\[it de responsabilitatea
de a deveni p\rinte ([i so]) potrivit. Paradoxal, maestrul cuvintelor
cade în plasa lor: pentru lucrurile cu adev\rat importante, g\se[te
numai t\ceri. Vina nu-i apar]ine în totalitate: pentru a înl\tura
traumele exilului, p\rin]ii îl ]in de departe de limba [i de con[tiin]a
patriei l\sate în urm\ - Ungaria. Tabuul ca v\l protector se a[terne
[i asupra mor]ii surorii mai mari, spulberat\ de pe biciclet\ de un
[ofer imprudent.

Marile dureri [i marile schimb\ri se consum\ pe t\cute:
pare a fi adev\rul unei familii ce alege fuga în locul confrunt\rii,
ce prefer\ uitarea oric\rui tip de rememorare. Educat într-un spirit
pe care-l dezaprob\ profund, fiul devine, implicit, victima lui:
orfan de adev\rata limb\ matern\, înva]\ la rîndul s\u s\ ridice
bariere în fa]a propriilor adev\ruri cople[itoare: „{tiam s\ tr\iesc
doar în limba englez\, pentru mine a tr\i însemna to live. Nu
vroiam s\ îmi reamintesc de trecut, cînd vivre era un verb francez
pe care nu mai [tiam s\-l conjug la prezent”. Îngropat în dic]ionare
[i în expresii me[te[ugite, anuleaz\ comunicarea autentic\,
punîndu-i în loc în[iruiri de litere pe hîrtie. Întreb\rile, fr\mînt\rile,
cutremurele interioare r\mîn ascunse chiar [i apropia]ilor,
acoperindu-l de vinov\]ie [i de ridicol.

Extrem de pu]inele rela]ii de prietenie se bazeaz\ pe bizare
identific\ri. Pentru David, coleg de facultate în primul an, Gabriel
reprezint\ substitutul acceptabil pentru fiul unui inginer francez
al\turi de care acesta copil\rise în Chile. În cazul lui Leo, rolurile
se inverseaz\. Britanicul, ce-i împ\rt\[e[te unui Gabriel amu]it

dificult\]ile vie]ii în familie dup\
moartea de meningit\ a surorii
sale, îi devine înso]itor nedesp\r]it.
Dublu providen]ial, îi creeaz\
iluzia eliber\rii, a desc\rc\rii de
povar\. „Leo ajunsese s\ îmi

povesteasc\ via]a lui, iar eu m\
reg\seam în ea. Dest\inuirile lui

reprezentau tot atîtea motive de
revela]ie cu privire la propriul

meu trecut, pe care, de altfel, el îl
ignora aproape în întregime […] Îmi

era îns\ cu neputin]\ s\-i fac confesiuni.
Povestea lui o înlocuise pe a mea”.

Dimensiunile acestei substitu]ii ating paroxismul
în finalul c\r]ii, cînd unica leg\tur\ aparent autentic\ din via]a
lui Gabriel, cea cu so]ia, se dovede[te a fi rezultatul unei contrafaceri
identitare. Obsedat de propria inadecvare, tîn\rul profit\ de
distan]a fizic\ de la început pentru a se prezenta Laurei într-o
lumin\ total atipic\: con[tient de asem\narea istoriilor personale,
copiaz\ pasaje din scrisorile lui Leo, compensîndu-[i propria
neputin]\ de comunicare. „Am sedus-o pe Laura folosind cuvintele
altuia. Am iubit-o într-un limbaj care nu-mi apar]inea, a[a încît
ast\zi nu mai [tiu cum s\-i vorbesc copilului meu”. Cyrano à
l’envers, profil tragic blocat în fa]a unor tr\iri intraductibile,
b\rbatul se pierde în spatele m\[tilor, al stratagemelor, al
minciunilor.

Momentele de reg\sire [i de revela]ie se leag\ de vizita la
Budapesta. Contactul aproape illicit cu patria interzis\, chemarea
sîngelui ce pulseaz\ în vene, descoperirea întîmpl\toare a r\d\cinilor
iudeo-maghiare fac din aceast\ c\l\torie reperul ce schimb\
cursul unei vie]i la întîmplare. Se poate specula inspira]ia biografic\
(Mattern provine dintr-o mam\ n\scut\ în Ungaria [i un tat\
originar din localitatea timi[ean\ Ciacova), dar temele majore
dep\[esc teritoriul restrîns al autofic]iunii. B\ile KKirály vorbe[te
despre c\ut\ri [i despre definiri de sine [i de ceilal]i, despre drama
existen]ei între  (spa]ii, st\ri, identit\]i coerente), despre op]iuni
personale ce pot afecta un întreg micro-univers. Simbolurile [i
întreb\rile retorice - uneori subtile, alteori evidente, ap\s\toare
- , fac scriitura de neignorat. Jean Mattern ofer\ o carte concentrat\,
intens\, cu final deschis; dup\ cele cîteva ore de lectur\, are [ansa
de a st\rui în minte.

CCrriissttiinnaa CChheevveerree[[aann are 31 de ani, este lector 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 arco este fratele meu de 5 ani. Ana este sora
mea de 3 ani. Marco este fan Ben10. Ana este
o prin]es\. Azi o s\ scriu despre Marco.

Marco a scris un post-it cu „te iubesc, mama”, pe care
l-a lipit în buc\t\rie, cu indica]ia „mama, de cîte ori vrei
s\ m\ cer]i, s\ vii înainte s\ cite[ti asta”. Marco, bolnav fiind,
a venit în buc\t\rie spunînd „mama, a venit s\ te vad\
copilul t\u bolnav”. Marco trebuia s\ fac\ injec]ie [i nu voia
[i tata i-a zis c\ trebuie s\ plece la [coal\ la studen]i, deci
ar trebui s\ termine repede cu injec]ia. Marco a spus „Bine,
f\-mi, dar s\ le spui [i lor”. Marco e îndr\gostit de
o fat\ cu care vorbe[te des la telefon. Cînd a
plecat cu tata la întîlnire, [i-a dat seama c\
a uitat cum arat\ fata, pentru c\ Marco era
îndr\gostit de concept. Marco cere în
fiecare sear\ o poveste nou\. Ultima
dat\ cînd am fost la poveste, a cerut
dou\: „Despre inima care a plecat din
pieptul omului” [i „O poveste gre[it\”.
Într-o sear\, Marco mi-a spus c\
mîine are o zi grea. Pentru c\ a refuzat
sendvi[ul de la gr\di, [i a doua zi
trebuia s\ m\nînce dou\.

M\ gîndesc c\ dac\ to]i oamenii
ar avea copii mici în acela[i timp,
literatura nu [i-ar mai avea rostul.
Poate numai literatura pentru copii.
Dac\ to]i oamenii ar avea copii mici
în acela[i timp, atunci ei ar face non-stop

schimb de pove[ti, de anecdote, de dr\g\l\[enii. Ar empatiza
la maximum unii cu ceilal]i. În general e foarte greu s\ intri
în povestea [i în emo]iile altcuiva. Dac\ mi-a murit
cineva drag, o s\ g\sesc pu]in\ mîngîiere în faptul c\ [i
]ie ]i-a murit. Dac\ sînt îndr\gostit\, cu siguran]\ c\ povestea
mea e mai trist\ sau mai complicat\ sau mai intens\
decît a ta. În general îi suspect\m pe semenii no[tri c\ nu
tr\iesc lucrurile la fel cum le tr\im noi, c\ la noi e altfel, mai
unic, mai special etc. etc. etc. {i totu[i mamele cu copii mici
de aceea[i vîrst\ sînt categoria care empatizeaz\ cel mai
repede. Nu [tiu cum e s\ fii mam\, dar v\d la ele o complicitate
în bucurie, în superioritate [i în miracol. Împ\rt\[irea unui

sentiment pe care-l [tiu înalt [i bun [i egal în
cel\lalt, la fel cum cred c\ ar trebui s\ fie

credin]a.
M\ întreb ce s-ar fi  întîmplat

dac\ Iisus ar fi r\mas în imaginarul
nostru nu la 33, ci la 3 ani. Dac\

n-ar fi putut s\ fie copilul nostru
al tuturor, [i noi to]i s\ avem,
în acela[i timp, un copil mic [i o
singur\ poveste pentru copii.

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 28 de ani, masterand\
în  playwritingla 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.

maria 

manolescu
nesigurantze

despre Marco
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C u toate c\ societatea româneasc\ nu e
deloc str\in\ de ideea de ONG, care a
proliferat brusc [i intens la începutul anilor
’90, drepturile omului nu [i-au g\sit aici

un num\r prea mare de adep]i [i, mai ales, de practican]i,
cu toate c\ de scopuri [i de cauze nu duceam lips\.
Asta [i pentru c\ pîn\ de curînd România a fost una
dintre ]\rile asistate, o destina]ie a activi[tilor dezvolt\rii,
[i nu o surs\ de asisten]\, a[a cum probabil c\ va trebui
s\ devin\ cît de curînd, odat\ intrat\ în rîndul lumii
(sau cel pu]in în rîndul UE). Nu e deloc întîmpl\tor c\
Funda]ia „Robert F. Kennedy Center for Justice and
Human Rights”, prin reprezentanta sa, Kerry Kennedy,
fiica lui Robert F. Kennedy [i nepoata pre[edintelui John
F. Kennedy, a lansat în acest an în România ([i în multe
alte ]\ri ale lumii) programul Speak TTruth tto PPower,
care-[i propune „s\ implice, s\ provoace interesul [i s\-i
motiveze pe cei preocupa]i de chestiunea drepturilor
omului”. Nu e întîmpl\tor nici c\ la sfîr[itul c\r]ii figureaz\
o list\ cuprinzînd adresele [i numerele de telefon ale celor
intervieva]i [i ale celor mai cunoscute organiza]ii interna]ionale
care se ocup\ de drepturile omului.

Prin prezentarea unor indivizi deveni]i iconuri ale luptei
pentru drepturilor omului - e important c\ nu e vorba despre

organiza]ii, ci despre indivizi - cartea stîrne[te pe rînd emo]ii
puternice, compasiune, revolt\, reclam\ solidaritate, apoi

ofer\ un catharsis par]ial, fiindc\ cei intervieva]i aici au reu[it,
în ciuda condi]iilor potrivnice, s\ înving\ r\ul sau m\car s\ i

se opun\ din toate puterile, dar r\ul e departe de-a se fi epuizat;
ducerea la cap\t a catharsisului este l\sat\ în sarcina cititorului.

Ai de ales, citind m\rturiile celor 51 de activi[ti cunoscu]i - printre
care se num\r\ Dalai Lama, Václav Havel [i, ca reprezentant al

României, Elie Wiesel -, s\ te sim]i neputincios [i eventual vinovat
c\ nu participi la prop\[irea binelui universal sau s\-]i la[i balt\

toate interesele [i s\ pleci c\tre una dintre numeroasele destina]ii
unde este nevoie de activism [i de implicare (începînd cu România).

Ceea ce n-ar fi deloc un lucru r\u, dar poate c\ `nainte de-a ne
`nregimenta printre agen]ii schimb\rii e bine s\ dep\[im romantismul

asociat acestui gest [i s\ ne uit\m mai atent la istoria [i la resorturile
`ntrajutor\rii. Pove[tile cuprinse ̀ n volum sînt mi[c\toare [i treci u[or

peste senza]ia de repetitivitate cînd cite[ti despre ace[ti oameni care
au înfruntat toate relele create de mîna omului ca s\ spun\

adev\rul. F\r\-ndoial\ c\ indivizii de felul acesta sînt eroii timpului
nostru, a[a cum lipsa libert\]ii individuale este marea provocare de azi.

De[i sînt de o varietate deconcertant\, cauzele pentru care lupt\
ace[ti 51 de activi[ti se pot reduce, în mare, la aceasta. Num\rul lor d\,

`ns\, m\sura r\ului creat de om contra propriilor semeni, `n special din
motive legate de putere, de aceea le voi enumera a[a cum apar ele al\-

turi de numele celor care li se dedic\ [i de ]\rile care „se m`ndresc” cu prac-
ticarea lor: copiii-solda]i, sclavia sexual\, drepturile copiilor, inaccesibilitatea

creditelor pentru familiile s\race, sacrificiile de onoare, libertatea religioas\,
femeile, mediul, dezarmarea, tortura, drepturile politice, reconcilierea,

brutalitatea poli]iei, responsabilitatea corpora]iilor multina]ionale, drepturile
omului [i reconcilierea, legea [i schimbarea democratic\, interzicerea interna]ional\

a minelor terestre, autodeterminarea, `nchisoarea, drepturile omului `n vreme
de r\zboi, mutilarea organelor genitale feminine, legea interna]ional\, exprimarea

iiiinnnnddddyyyyssssoooocccciiiiaaaabbbbiiii llll   

Laëtitia Atlani-Duault, PPeennttrruu bbiinneellee cceelloorrllaall]]ii..
AAnnttrrooppoollooggiiaa aajjuuttoorruulluuii ccoommuunniittaarr, prefa]\
de Vintil\ Mih\ilescu, Editura Olimp,
2007, 192 pag.

Kerry Kennedy, SSppuunnee aaddeevv\\rruull ppuutteerriiii,
fotografii de Eddie Adams, editat de Nan
Richardson, traducere din englez\ de Diana
Nicolae [i Julian Semillian, edi]ie în limba
român\ îngrijit\ de Carmen Firan, Editura
Curtea Veche, 2009, 302 pag.

L ocuiesc la ultimul etaj al unui bloc, apartamentul e pu]in retras [i folosesc
acoperi[ul pe post de teras\. Accesul e pu]in mai greu, dar asta nu m\ deranjeaz\.
Din contr\, e ca [i cînd a[ avea un loc secret, de unde Bucure[tiul pare misterios.
E f\cut din acoperi[uri ]uguiate, în pant\, ro[ii, gri [i maro. 

Vreo patru ani m-am mul]umit cu priveli[tea, ie[eam în serile de var\ [i m\
uitam în zare. Coco]at\ deasupra lumii, uitam de nebunia de pe strad\. O senza]ie

pe care o experimentasem [i în studen]ie, cînd st\team într-un fost
hotel de pe malul Dîmbovi]ei, l\sat acum într-o crunt\ paragin\.

Aveam de înv\]at pentru examene [i c\ldura devenea de-a
dreptul insuportabil\. În zilele alea ne refugiam pe tabla

cl\dirii, ca ni[te [opîrle uria[e, care-[i doreau din tot
sufletul s\ fie la mare [i nu s\ ]in\ în bra]e ni[te cursuri

groase. 
Anul trecut m-am hot\rît s\-mi fac gr\din\, am

plantat flori, m-am ocupat de ele [i au crescut
ca prin minune. Mi-a prins bine, am reluat o
leg\tur\ pe care o credeam definitiv pierdut\.
Am redescoperit-o pe feti]a care avea în copil\rie
col]ul ei pre]ios în curtea casei. Venea mereu
de la [coal\ cu cîte-o plant\ cu r\d\cin\. Le
ruga pe femeile care vindeau buchete de ghiocei,
de viorele [i de ciubo]ica cucului, s\-i aduc\
flori vii pe care s\ le s\deasc\ ea singur\. {i era

foarte mîndr\ c\ reu[ea s\ se ocupe de buc\]ica
ei de lume, c\ putea s\ ude florile, s\ le pliveasc\,

s\ le vorbeasc\.
Urm\rea cu sufletul la gur\ primii ghiocei, care

se ar\tau înainte de-a se topi z\pada. {i tremura
de spaim\ c\ nu vor ap\rea [i-n anul urm\tor.

În prim\vara asta am luat-o de la cap\t, mi-am
reamenajat gr\dina de pe acoperi[. Am a[teptat ner\bd\toare

s\ se înc\lzeasc\, mi-am perfec]ionat tehnica de plantare, [tiu
care e p\mîntul bun [i de cît\ substan]\ nutritiv\ e nevoie. O singur\ plant\ a
rezistat peste iarn\, din anul trecut, îi zic supravie]uitoarea, e o floare de toamn\,
vesel\ [i galben\. Mi-am cump\rat petunii mov [i ro[ii, lavand\ [i mu[cate
pentru gr\dinile mele suspendate. 

Habar n-am cum am putut s\ tr\iesc f\r\ ele pîn\ acum, unde o
r\t\cisem pe feti]a aceea grijulie [i atent\, fericit\ s\ se întoarc\ acas\ [i s\
descopere dac\ florile ei au mai crescut cît timp a fost ea plecat\. 

Cînd le-am botezat gr\dinile suspendate, uitasem de cele adev\rate [i
celebre ale Semiramidei, construite în Babilon. Dup\ ce le-am g\sit
aceast\ trimitere livresc\, parc\-mi sînt [i mai dragi, par [i mai spectaculoase.

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. 

ana maria 

sandu
obi[nuin]e

gr`dinile suspendate
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liber\, participarea politic\ [i via]a `n ilegalitate, kurzii [i autodererminarea,
disp\ru]ii, drepturile popoarelor indigene, suveranitatea na]ional\, copiii [i
s\r\cia, pedeapsa cu moartea, robia copiilor, drepturile homosexualilor, lesbienelor
[i transsexualilor, drepturile oamenilor cu deficien]e mintale, violen]a domestic\.
Faptul c\ majoritatea cititorilor din România vor ezita s\-[i aproprieze vreuna
dintre aceste cauze (de[i multe s`nt, din p\cate, bine reprezentate [i la noi) are
explica]ii numeroase - de care teoreticienii locali ai societ\]ii civile s-au ocupat
insuficient -  cum ar fi  l ipsa unei tradi]ii  în acest sens, a resorturilor de
„extravertire” social\ [i de întrajutorare în]eleas\ altfel decît în limitele tradi]iei
ortodoxe. No]iunea de schimbare social\ este înc\ greu de digerat iar în ea se amestec\
în mare m\sur\ providen]a, statul, str\in\tatea [i mai pu]in ini]iativa personal\. 

Sintagma care d\ titlul programului [i al c\r]ii, „Speak Truth to Power” - care
beneficiaz\ de propria intrare în cîteva dic]ionare [i s-a asociat în timp cu gesturile de
ireveren]\ la adresa puterii opresive (de obicei statul) -, a fost încet\]enit\ de quakerii1

americani în anii ’50, cînd American Friends Service Committee, organiza]ia quakerilor,
a publicat o bro[ur\ cu acest titlu prin care propunea o alt\ abordare a R\zboiului Rece.
Expresia reclam\, deci, o tradi]ie a ireveren]ei (sau m\car a criticii politice) [i-a întrajutor\rii
extrem de proliferant\ pe plan institu]ional în ultima jum\tate de secol (dar nu suficient
cît chiar s\ institu]ionalizeze drepturile omului la nivel global). S-ar zice c\ ast\zi
preocuparea pentru binele comunitar reprezint\ cea mai înalt\ form\ a con[tiin]ei de
sine: con[tiin]a de fiin]\ social\ dincolo de contexte legate de ras\, religie, sex sau
clas\ social\. Într-o lume ideal\, drepturile omului ar fi o no]iune imposibil de disputat,
limita ultim\ a tuturor dezbaterilor deconstructiviste sau relativiste; e limpede îns\ c\,
în ciuda numeroaselor încerc\ri, elaborarea unei etici comune, universaliste, n-a reu[it
înc\ s\ se produc\. O parte dintre cauzele acestui insucces par]ial sînt explicate în
studiul Laëtitiei Atlani-Duault, Pentru bbinele ccelorlal]i. AAntropologia aajutorului ccomunitar. 

Pentru c\ ap\rarea drepturilor omului a luat forme diverse, iar motiva]iile punerii ei în
practic\ s-au dovedit deseori a fi mediate mai degrab\ politic [i economic - în virtutea
ideii de dezvoltare - decît umanitar, l\sînd loc de interpretare [i de ierarhizare, ele au devenit
treptat, în special prin ac]iunea ONG-urilor, un instrument politic de înregimentare a societ\]ii
civile dac\ nu contra statului, m\car în paralel cu el. Cel pu]in asta este teza sus]inut\ de
Laëtitia Atlani-Duault, antropolog care a lucrat timp de zece ani într-una dintre cele mai
mari organiza]ii de ap\rare a drepturilor omului: binele comunitar s-a insinuat în discursul
dezvolt\rii, punînd bazele unei contra-puteri din ce în ce mai ample, care concureaz\ ca prestigiu
statul, pe care, de altfel, îl critic\. Iar dezvoltarea `ns\[i se cere precizat\ dincolo de statutul de
bune inten]ii ale ]\rilor dezvoltate economic fa]\ de cele `napoiate sau s\race, fiindc\ are de-a
face cu no]iunea de putere [i de guvernare. E greu s\ concepem globalizarea - cel pu]in în ce
prive[te practicile ei sociale [i institu]ionale - în lipsa acestor agen]i ai emancip\rii, dar este
important s\ distingem, f\r\ s-o [i judec\m numaidecît, ra]iunea din spatele acestei emancip\ri
– sau, mai bine spus, cu limitele ei, pe care agen]ii dezvolt\rii se str\duiesc s\ le afi[eze. Laëtitia
Atlani-Duault nu neag\ existen]a sentimentelor de compasiune [i a reflexelor de întrajutorare
prin care se justific\ emanciparea, îns\ analizeaz\ atent resorturile [i mai ales efectele ei asupra
schimb\rilor sociale, prin intermediul unei duble etnografii, desf\[urate pe de-o parte în cadrul
unei agen]ii de dezvoltare [i pe de alt\ parte printre „presupu[ii beneficiari ai proiectelor de ajutor
ale aceleia[i agen]ii”; cercet\rile s-au desf\[urat în Asia Central\, în Transcaucazia, la New York [i la
Geneva, dar concluziile lor pot fi generalizate la multe alte zone care au beneficiat (sau urmeaz\ s\
beneficieze) de aten]ia forurilor interna]ionale. 

____________
1 Quakerii sînt o sect\ protestant\ ap\rut\ în America secolului XVII care s-a ocupat în cursul istoriei sale de neglija]ii istoriei: au

fost o for]\ în mi[carea de abolire a sclaviei, în emanciparea femeilor, în mi[carea pacifist\, au promovat educa]ia [i tratamentul uman
al de]inu]ilor.

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 (Editura Polirom, 2008). Este prezent\ cu articole în revista aaLLttiittuuddiinnii .
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umele [i prenumele. Floarea preferat\. Culoarea preferat\. Ce muzic\ ascul]i? Ini]iala
b\iatului iubit. Un secret. 

Cred c\ cei n\scu]i în anii ’75-’80 [tiu la ce m\ refer aici. Nu cred c\ a]i uitat celebrele
„oracole” [i nu cred c\ nu v-a trecut un fior amintindu-v\. Nu cred c\ nu v-a]i zis „eh,

cum eram noi fa]\ de teenagerii de azi...”
Mda. Adev\rul e c\ poate p\rea greu [i în acela[i timp amuzant s\ ]i-i imaginezi pe copiii

emo de azi, pe punkerii [i pe skaterii autentici sau pe wanna be-s, completînd un oracol. Cred c\
dac\ ar vedea unul ar rîde, sau ar în\l]a sprîncenele ironic [i nu le-ar veni s\ cread\ cît de „lame”
e. 

{i totu[i. Lucrul la un proiect m-a f\cut s\ cutreier bloguri de adolescen]i. Ce zice]i despre asta:
prin cîteva circul\ o leap[\ care presupune s\ spui în ce ai vrea s\ te transformi (o floare, un
anotimp, un ora[ etc.), alta î]i cere s\ r\spunzi la diverse întreb\ri cu numele cîte unui cîntec, o
alta î]i indic\ s\ r\spunzi la întreb\ri de genul „numele unui b\iat”, „numele unei fete”, „titlul
unui film” folosind numai cuvinte care încep cu ini]iala prenumelui t\u. See my point?

În oracole, dac\ v\ mai aminti]i, r\spundeam to]i, scriind unul sub altul, astfel încît, incon[tient,
satisf\ceam, de[i rudimentar, o anumit\ nevoie de sincronie, de simultaneitate. Astfel, [tiam
preferin]ele [i secretele tuturor. Blogurile, personalizate cu tot felul de imagini, pe care noi le
desenam în caiete folosind carioci [i lipind poze, sînt îns\ oracole [i jurnal într-una.  

S\ vedem ce ne rezerv\ aceast\ zon\. „Am 17 ani [i nici un regret” spune cineva. „Ea este
perfect\, este minunat\, mereu acolo pentru mine, [tiu c\-i pas\ [i [tie c\-mi pas\”, spune o
alt\ fat\, probabil despre prietena ei cea mai bun\. „Îmi place cînd mai ]ip\m una la alta isterice
[i apoi ne împ\c\m, cînd ne lu\m de mîn\ [i ne privim ochi în ochi înainte s\ travers\m strada,
cînd îmi spui c\ el nu e bun pentru mine,” continu\ declara]iile c\tre aceea[i prieten\.

Sau „Cred c\ soarele nu apune pe baza vreunui argument.”
Sau „Spui c\ nu po]i, cînd de fapt nu vrei, spui c\ nu [tii cînd de fapt nu vrei s\ [tii.” {i

acum, crescendo: „Pleac\. Nu [tii ce haos ai creat? Oare eu n-am avut nevoie de
în]elegere? Ba da. Dar n-am g\sit-o la tine. Poate c\ locul meu nu era lîng\ tine. Pleac\. Te
iubesc.”

{i ultima, care m-a dat gata, „azi i-am v\zut împreun\ [i nu m-am mai întristat atît de
tare ca alt\dat\.” M-a dat gata zic, pentru c\ exact aceast\ propozi]ie o scriam eu, acum
unsprezece ani, în jurnalul meu. {i nu aveam frez\ cool, nici piercinguri, nici tricouri punk,
nici curele [i lan]uri. Aveam o frez\ cuminte [i o fust\ pîn\ la genunchi. {i înv\]am la
„Bastilia.” (în]eleg c\ a[a sînt supranumite toate liceele bune cu profil mate-fizic\ din
fiecare ora[ din ]ara asta). Mda. Ca s\ fiu eminescian\, pe lumea asta chiar se joac\ aceea[i
pies\. Ceea ce nu m-a oprit s\ fiu undeva între rîs [i plîns, lecturînd blogurile în cauz\.
Întîi am fost siderat\ de un lucru absolut curios: de undeva de prin col]urile memoriei,
odat\ cu propozi]ia de mai sus, mi s-a revelat [i numele jurnalului meu: Bugs Bunny.
Da, [tiu. Nu în]eleg sub nici o form\ ce-a putut fi în capul meu s\-mi numesc jurnalul
a[a. {i mai era [i prescurtat „cool”, B.B. În ap\rarea mea fie zis, Bugs Bunny (jurnalul)
n-a tr\it mult. Eu n-am putut niciodat\ s\ ]in jurnal pe bune. Aveam mereu senza]ia
c\ a sta s\ recapitulezi întîmpl\rile zilei este o major\ pierdere de vreme. Dar
trebuia s\ fac ceva cu mega-rezerva emo]ional\ de „te iubesc, ai plecat, vino, niciodat\,
niciodat\ niciodat\ n-am s\ mai simt a[a ceva pentru cineva”, a[a c\ am virat spre
poezie. 

Acum s\ explic de unde faza cu rîsu’-plînsu’. Cred c\ undeva în straturile inefa-
bile ale semi-con[tientului, gr\untele sinelui meu, speriat de trecerea timpului,
f\cea un bilan] apropo de ce s-a cî[tigat [i ce s-a pierdut. {i rezultatul a constat în
dou\ chestii mari [i late la ambele categorii. Încep cu ce s-a cî[tigat. Prosteala
asta între fete, înso]it\ de afec]iune autentic\, solidaritatea asta întru prote-
jarea eului fragil, toate asezonate cu super-umor [i de entuziasm, am cî[tigat-o,
în mod ciudat, abia acum (cu plus-valoare pentru c\ exist\ [i nivelul meta). M\
tem c\ n-o s\ v\ dezv\lui numele ei, [tie ea cine e, hi, hi. 

La cealalt\ categorie este superbia subiectivit\]ii. Niciodat\ n-o s\ mai fie
ca atunci cînd m-am descoperit ca fiin]\ cu expresivitate interioar\ unic\,
niciodat\ n-o s\ mai cred c\ lumea e minunat\ pur [i simplu pentru c\ se reflect\
în sim]urile mele. Niciodat\ n-o s\ mai cred într-un citat ca acesta, descoperit
tot pe un blog:

„I am Me. In all the world, there is no one else exactly like me. Everything
that comes out of me is authentically mine, because I alone chose it - I
own everything about me: my body, my feelings, my mouth, my voice,
all my actions, whether they be to others or myself. I own my fantasies,
my dreams, my hopes, my fears. (...) I own me, and therefore, I can engineer
me. I am me, and I am Okay.”

{{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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U ltimul roman al lui David Lodge,
Mort dde ssurd (Deaf SSentence),
alterneaz\ constant tonul elegiac
cu cel comic, la fel cum, la nivel

formal, persoanele întîi [i a treia singular se
succed aproape la  intervale egale, o tehnic\
narativ\ adoptat\ de autor [i cu alte ocazii. 

„Surzenia e comic\, orbirea e tragic\”,
ne spune profesorul universitar de lingvistic\
Desmond Bates, care a decis s\ se pensioneze
înainte de termen tocmai din cauza handicapului
auditiv care-l f\cea s\ nu mai poat\ auzi
ce-i spun studen]ii la curs sau colegii la [edin]e,
situa]ie nu lipsit\, uneori, de anumite avantaje. 

Ini]ial, Desmond
s-a considerat noro-
cos. Desfiin]area
micului [i, financiar
vorbind, ineficien-
tului departament
de lingvistic\ de la
universitatea la care
preda i-a oferit [ansa
unei pension\ri pre-
mature dar cu toate
avantajele uneia la
termen. Îns\, dup\
aproape doi ani de
stat acas\ (a se citi
degeaba), lui Des-
mond a început s\-i
lipseasc\ ritmul [i
stuctura vie]ii uni-
vesitare iar fiorul
cercet\rii în care cre-
dea c\ se va afunda,
dup\ pensionare,
nu pare a-i mai da
ghes ca alt\dat\. În
timp ce pu]in mai
tîn\ra lui so]ie este

cum nu se poate mai energic\ [i mai plin\
de proiecte de viitor (so]ul se întreab\ la un
moment dat dac\ nu cumva [i-a g\sit chiar
vreun amant), Bates are senza]ia c\ a început
s\ aduc\ din ce în ce mai mult cu taic\-s\u,
un b\trîn de optzeci [i nou\ de ani, ursuz,
cusurgiu [i foarte... surd, pe care tîn\rul
pensionar începuse s\-l viziteze mai des,
acum c\ lipsa timpului nu mai era o problem\. 

Astfel, noua stare de lucruri îl face pasibil
de a c\dea prad\ unor lungi medita]ii asupra
mor]ii, surzenia fiind v\zut\ ca un fel de
mesager al ei, coborîrea primei trepte c\tre
t\cerea total\ a mormîntului. Îns\, a[a
cum spuneam în deschidere, Desmond Bates,
acest alter ego al scriitorului (este cunoscut
faptul c\ Lodge însu[i se confrunt\ de
ceva vreme cu nepl\cerile unei surdit\]i
par]iale), nu este dispus s\ se abandoneze
în totalitate demersului elegiac pe care, dac\
îl adopt\, o face doar pentru ca ulterior s\-l

poat\ combate printr-un umor dîrz, de foarte
bun\ calitate [i, ca de obicei, extrem de
contagios. Acest haz de necaz pe care-l putem
urm\ri de-a lungul întregului roman este,
practic, singura alternativ\ care i-a mai r\mas
fostului profesor pentru a nu c\dea într-o
depresie acut\. Asta [i, bineîn]eles, scrisul,
consemnarea am\nun]it\ a tuturor gîndurilor
[i evenimentelor din via]a sa, o terapie care
nu cost\ nimic, ba mai mult, cînd autorul
ei este, implicit, David Lodge, o adev\rat\
delectare [i pentru cititor. Astfel, Mort dde
surd devine o confesiune-jurnal pe care
Desmond o începe pe 1 noiembrie 2006 [i
o sfîr[e[te, arbitrar, pe 15 ianuarie 2007,
interval relativ generos pentru ca intriga
captivant\, ca în mai toate romanele britani-
cului, s\ prind\ contur [i s\ ne ]in\ cu ochii
lipi]i de carte.  

Nu inten]ionez s\ povestesc romanul.
Vreau îns\ s\ v\ spun c\ nu v\ ve]i plictisi
nici o secund\ în compania acestui pitoresc
„b\trînel”, plin de umor dar [i de umori. {i,
ca în majoritatea romanelor lodgiene, nu
vor lipsi nici deplas\rile sponsorizate de
British Council, nici apari]ia bulversant\ a
unei femme fatale  care, asemenea lui Circe,
va încerca s\-l transforme pe profesor în ceva
ce el nu poate fi, nici savuroase scene de sex
(chiar dac\ mai degrab\ rememorate sau
complet închipuite, avînd în vedere vîrsta
protagonistului) [i, bineîn]eles, nici inser]iile
livre[ti, academice, pe care Lodge nu încearc\
s\ le fac\ deloc accesibile publicului larg,
public care îns\ continu\ s\-l citeasc\. 

Uneori, pe m\sur\ ce titanii îmb\trînesc,
calitatea artistic\ a produc]iilor lor începe [i
ea s\ [chiop\teze, consecin]a unei artrite a
imagina]iei creatoare, dac\ vre]i. La Lodge
îns\, articula]iile talentului func]ioneaz\ mai
bine ca oricînd, iar t\cerea din auz poate
uneori facilita coborîrea spre izvoarele
inspira]iei. 

Cît despre calitatea traducerii, ea onoreaz\
pe deplin dedica]ia autorului de pe prima
pagin\, f\cut\ tuturor traduc\torilor lui, deci
implicit Roxanei Marin, care de-a lungul
timpului [i-au folosit îndemînarea [i resursele
în t\lm\cirea romanelor sale. O dedica]ie
mai rar\ dar extrem de binevenit\ care ar
trebui s\ spun\ ceva [i editurilor noastre
care nu întotdeauna realizeaz\ rolul traduc\-
torului, importan]a sa în a face ca o carte
bun\ s\ r\mîn\ bun\.

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

cccc `̀̀̀rrrr]]]] iiii   ttttrrrraaaadddduuuusssseeee

haz de necaz

David Lodge, MMoorrtt ddee ssuurrdd,
traducere din limba englez\
[i note de Roxana Marin, Editura
Polirom, 2009, 344 pag.

S -au f\cut pariuri cu o s\pt\mîn\ [i ceva înainte: c-o s\ urce pîn\ la jum\tatea
în\l]imii (unii), c\ pîn\ sus (al]ii). Unii care au mai urcat pe anten\ i-au spus c\
între timp s-a montat un gard de sîrm\, ca s\ nu mai poat\ avea nimeni acces
acolo, a[a c\ va fi mai dificil. I s-a spus c\ ar trebui s\ mai sl\beasc\, s\ aib\ urcarea

u[oar\. V\t\manu, cu ani grei de ocn\ în trecut, l-a sf\tuit s\ ia cu el pe anten\ [i benzin\,
s\ fie sigur c\ va impresiona. Adam, fosta spaim\ a buzunarelor pe Prahova (zis Trei-biserici-
într-o-zi, pentru c\ le-a spart), care acum st\ într-un c\rucior din care cere poman\ în
fa]a uneia din bisericile pr\duite odat\, l-a încurajat obl\duitor - curajul pe care
Calimero [i l-a f\cut cu o s\pt\mîn\ înainte, S\pt\mîna Patimilor, povestindu-[i prin
ora[ inten]ia poate c\ i-a mîngîiat întrucîtva lui Adam absen]a piciorului. Pentru c\, e
limpede, Calimero nu doar c\ poate s\ mearg\, ci de-a dreptul inten]ioneaz\ s\ urce, s\
str\bat\ în\l]imea. Ce mai conteaz\ c\ pentru el în\l]imea e doar o metafor\, un simbol,
o s\geat\ coborîtoare într-un grafic de produc]ie - sintez\ a crizei economice - pe care
Calimero se înc\p\]îneaz\ s\ urce parc\ în c\utarea unei virgule ferme, hot\rîtoare, care
s\-l despart\ de zilele lungi de plictiseal\. Pentru a o lua a doua zi de la alt cap\t, ca angajat
cu sau f\r\ carte de munc\. Cînd m-a sunat Mitu s\-mi spun\ ce se pune la cale pentru
Sîmb\ta Mare, Calimero era lîng\ el. Îi auzeam vocea [i se ar\ta neînduplecat, cic\ va
urca orice-ar fi. Mitu îl mai lua la mi[to, pentru c\ a[a e la Mizil, iar eu i-am transmis s\ mute
demonstra]ia de În\l]are, pentru oarecare coeren]\, cu atît mai mult cu cît coincide cu Ziua
Eroilor. Dac\, Doamne fere[te!, se va întîmpla ceva nefericit, [ansele s\ prime[ti loc de
munc\ sau s\ fii una cu p\mîntul se împart la prima vedere în mod egal. M\car s\ fie asigurat
cu o dubl\ s\rb\toare, iar spectacolul lui s\ fie al treilea prilej, cirea[a de pe tort ori bomboana
de pe coliv\. Ori, ori. M\car atît. La rubrica Se întîmpl\ la Mizil... a unuia dintre ziarele locale
nu prea-mi venea s\ cred c\ ar putea intra. Se spune c\ primarul ar fi aflat despre planul
lui Calimero de a-l [antaja cu sinuciderea dac\ nu va fi angajat [i a încercat s\ se asigure
c\ alpinistul crizei nu va apuca s\ scruteze Mizilul de la în\l]ime. A[a c\ l-ar fi pus pe Bul\u,
întîiul peti]ionar-alpinist de pe antena po[tei tot pentru ob]inerea unui loc de munc\,
s\-l împiedice pe Calimero, sau, la nevoie, chiar s\ urce dup\ el. Rolurile s-au inversat. De
data asta era momentul lui Calimero s\ calce pe urmele lui Bul\u, dup\ ce, acum cî]iva ani,
Bul\u fusese angajat pe un post de gropar la cimitirul Mizil tocmai în locul lui Calimero.
Poveste din vremea cînd se vorbea despre cre[terea economic\. {i uite c\ vine vremea
ca lupul s\-i spun\ oii cît de bun\-i brînza.

* * *

Rîndurile dinainte le scrisesem în Joia Mare încercînd s\ anticipez ce urma s\ se întîmple
sîmb\t\. Iisus Hristos se retr\sese modest, parc\ [i mai ferit de valurile bîrfei mici a enoria[ilor,
a oamenilor de tot felul, cre[tini sau nu, iar eu m\ sim]eam stingher pentru preocuparea
asta tembel\, în c\utarea unei pove[ti fulminante. Fusesem asigurat c\ evenimentul va
fi filmat, fotografiat. Ce mai la deal, la vale, un reportaj îl po]i scrie [i de la distan]\, eram
tentat s\-mi zic în barb\, de[i îmi p\rea r\u c\ nu pot ajunge [i eu acolo. M\ consolasem
cu ideea c\ [tiu destul de bine oamenii Mizilului, [tiu cum reac]ioneaz\, le cunosc glumele.
Poate mai pu]in fe]ele, pentru c\ unii se pare c\ au îmb\trînit rapid. {i am a[teptat. Dar
Mitu a sunat din nou. Tot joi. S\ vezi c\ m-am întîlnit cu Florin În\l]ime, \la de s-a urcat [i
el pe anten\ pentru c\-i plecase nevasta cu altul. Îmi zice, b\i, Mitule, m-am întîlnit cu Calimero,
m\. {tii ce vrea s\ fac\ nebunu’? S\ se urce pe anten\, m\. Nu-i s\n\tos la cap. Ca s\ vezi:
beleaua asta, dup\ ce s-a urcat [i el, acum se d\ om serios, face [i el pe lupul moralist. L-am
ascultat ca [i cum n-a[ fi [tiut nimic despre ce se pune la cale, zice Mitu, [i mi-am dat seama
de ce m-am tot întîlnit cu Calimero prin ora[ de vreo zece ori într-o juma’ de zi. {i-a f\cut
propagand\, nu glum\. Cred c\ [tie juma’ de ora[. Acuma toat\ lumea a[teapt\, pîn\ [i
dasc\lii de la biseric\. Cic\ ar vrea s\ se urce acolo în noaptea de Înviere. Eu i-am zis, m\car
urc\-te ziua, dar el nu, c\ vrea s\ nu lase autorit\]ile s\ m\nînce lini[tite de Pa[ti. Primarul,
poli]ia comunitar\, to]i \[tia. P\i cum s\ urce în noaptea de Înviere la în\l]imea aia?
Chiar dac\ urc\ cu o lumînare de nunt\ aprins\ [i tot nu se vede ca lumea. Are nevoie de
lumina zilei ca s\ ias\ a[a cum vrea el. S\ [tii c\ te ]in eu la curent cu tot ce se mai
întîmpl\, fac transmisie în direct. Unu’ îi zisese lu’ Calimero s\ nu se urce pe antena de la
Pesc\rie, c\ aia-i mai sub]ire. Oricum, [i pe aia, [i pe ailalt\, sînt ni[te curen]i de aer... Da’
[tii ce-mi place mie la el? C\-i hot\rît. Prima oar\ a vrut s\ se urce pe biseric\, dar are
turla mare [i nu avea cum. Pe urm\ voia pe prim\rie, dar nici asta nu era o variant\ bun\.
Dar de hot\rît e hot\rît. Apropo, [tii de ce-i spune Calimero? Nu, îi zic. Era un personaj
din desene animate cu un fes, c\ [i el poart\ un fes, îl ]ine pe-o parte, marin\re[te. Nu-l
mai ]ii minte? Un pui cu o g\oace de ou. A fost omu’ [i-n pîrnaie, are ni[te ani în spate, c\
altfel nu-l b\ga nimeni în seam\ prin Mizil, e [i tatuat. {i mai e o chestie, ca s\ vezi, s-a l\sat
de fumat de-acum trei luni, ca s\ poa’ s\ respire acolo sus, pe anten\... A ]inut [i post pentru
ziua cînd o s\ se urce. Dac\ vrei, îi împrumut telefonu’ meu, s\ te sune de sus, s\-]i spun\
o impresie. Hai c\ te ]in la curent cu ce mai apare nou - [i m-am pus iar\[i pe a[teptat, nu
înainte de a-i scoate din cap ideea cu telefonul. Asta mi-ar mai trebui.

Ziua urm\toare, vineri. Sigur c\ Mitu va suna [i o face chiar înainte de prînz. Zice, m-am
întîlnit cu unu’ de la po[t\ [i spunea c\ pe la 8-8.30 a trecut pe-acolo Calimero [i s-a uitat
la anten\ cam un sfert de or\. A studiat-o. Da’ stai s\ vezi, c\ lucrurile au luat o
întors\tur\. M-am întîlnit [i cu Bul\u [i mi-a spus c\ l-a aranjat pe Calimero s\ sape trei
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gropi în cimitir. I-a dat de lucru ca s\-l oboseasc\, s\ nu mai poat\ s\ urce. Îi d\ [i bani,
100 lei groapa, adic\ un milion. Aici e sigur mîna primarului. Hai c\ te ]in la curent. Dup\
vreo trei ore, Mitu îmi zbîrnîie iar telefonul. B\i, Calimero a s\pat deja dou\ gropi, a luat
dou\ milioane. Am vorbit [i cu primarul. Î]i dai seama la ce s-a ajuns? Se gînde[te c\ dac\
îi bag\ ni[te bani în buzunar de s\rb\tori poate îl cumin]e[te. Tac-su lu’ Calimero zicea
c\ fi-su se urc\ orice-ar fi, ce dac\-i obosit, ce dac\ are bani! Are [i internet, are [i calculator,
îl doare pe el în basc\. El vrea s\ munceasc\, vrea un loc de munc\ sigur, nu chestii dintr-as-
tea de pe-o zi pe alta. Acuma, cu pariurile, ]i-am zis c\ fiecare d\ pronostic. P\rintele de la
biserica de la [osea zicea c\ n-o s\ se urce pîn\ la urm\. P\rintele de la biserica din
Fefelei, dimpotriv\. Femeile de la lumîn\ri, de la biserica din pia]\, cred c\ or s\-l vad\
pe Calimero pe anten\. Adam i-a [i zis c\ dac\ nu se urc\ e la[. A[a c\ e a[teptare mare.
Oricum, Calimero a zis c\ o s\ fie o surpriz\.

Sîmb\t\, ora 11.45. De data asta dau eu telefon. Cum e, se-ntîmpl\ ceva? Mitu zice c\
deocamdat\ nu d\ nimeni de Calimero. A disp\rut. Apoi îl aud cum le r\spunde [i altora
care probabil îi sînt în preajm\. Sus]in\tori, comentatori, pariori ori simpli gur\-casc\. Afl\,
[i odat\ cu Mitu aflu [i eu, c\ e la cimitir totu[i. N-a terminat a treia groap\ pentru care
fusese tocmit ieri. Adam spune: Nu-i b\rbat dac\ nu se urc\. Primarul a dat [i el telefon
s\ se intereseze. Aproape c\ a devenit eveniment monden. Vii la pia]\ [i împu[ti doi iepuri:
î]i faci cump\r\turile [i vezi urcarea lui Calimero. Tat\l lui Calimero e [i el acolo, lîng\ anten\,
a[teptînd. E beat. Mitu zice: Adev\rul \sta e, dac\ a promis c\ se urc\, trebuie s-o fac\.
Nu-i musai s\ se-arunce de-acolo. M\car s\ se urce. A creat ni[te a[tept\ri în ora[. Mi-l
citeaz\ pe V\t\manu, c\ nu e prima oar\ cînd promite. Cic\ de-acu’ doi ani tot zice c\ se urc\
pe anten\ [i se arunc\ de-acolo. Chiar dac\ nu s-a ]inut de promisiune pîn\ acum, ideea
exist\. Asta e important.

Ora 15.30. Sun\ Mitu. B\, înc\ nu s-a-ntîmplat nimic. Adic\ s-a-ntîmplat ceva. A mai
murit cineva în ora[ [i Calimero mai are de s\pat o groap\. A patra. {i m-a sunat iar primarul
s\ m\-ntrebe dac\ [i-a f\cut cumva apari]ia la anten\. Am primit la telefoane, nici nu-]i
mai spun, au sunat preo]ii, o gr\mad\ de prieteni... S-a [i dublat paza antenei, dar n-au
re]inut un lucru, nebunu’ a spus c\ se urc\ nu doar pe anten\. A l\sat s\ se-n]eleag\ c\ poate
s\ fie [i biseric\, [i bloc, orice, numai în\l]ime s\ fie. A[a, mi-e c\ o s\-l apuce seara [i n-o
s\ se suie nic\ieri. Oricum, disear\ o s\ m\ duc [i eu la slujb\ la m\n\stire, la Crasna, cu
b\ie]ii. Te mai ]in la curent pîn\ cînd o s\ ne pornim spre Înviere. Hai pa!

Duminic\ nici o veste. Luni, Mitu era plecat într-o excursie pe Valea Buz\ului. Mar]i
ne-am auzit la telefon, dar [tia doar c\ treaba cu urcatul pe anten\ se r\suflase, probabil
din lipsa de curaj a lui Calimero. Asta e, de doi ani tot promite c\ se urc\ [i nimic.
Miercuri, la 9.20 m\ sun\ iar. Hai s\-]i dau nout\]i la cald, îmi zice. Îl am pe Calimero lîng\
mine, uite, ]i-l dau. S\ tr\i]i, începe Calimero, [i-mi expune emo]ionat, dar [i cu ceva
nerv, situa]ia. Ancheta social\ i-a luat cele dou\ fete [i le-a dus la un c\min de stat, la V\lenii
de Munte. Cea mare a vrut s\ fac\ o prostie zilele astea - am b\nuit c\-i vorba despre o
copil\reasc\ tentativ\ de sinucidere. Tat\l lui Calimero e handicapat. Cum s\ despart
adev\rul pove[tii \steia de ambalajul [i de ornamentele inerente? Situa]ia pare destul
de problematic\. De ce vorbesc cu el? Totu[i se pare c\ empatizez, îmi spune c\ i se zice
Calimero de la personajul de desene animate, cu coaja de ou în cap, îi vine cît de cît zîmbetul
pe buze, b\nuiesc, îmi spune c\ la cî]i mizileni a îngropat în cimitirul \la pîn\ s\ fie înlocuit
cu Bul\u, ar merita [i el o alt\ situa]ie [i c\, de fapt, Bul\u l-a împiedicat s\ urce sîmb\t\
diminea]\. Deci nu a fost la[, a[a cum îl [tan]ase Adam. Bul\u a fost acolo de straj\ stra[nic\,
iar primarul ar fi inspectat zona pe la nou\ diminea]a, în Sîmb\ta Mare, cu capul pe sus,
s\ vad\ urm\ de Calimero prin aer. Mi-au dat dou\ gropi în plus de f\cut, ca s\-mi dea ni[te
bani de s\rb\tori [i s\ nu aib\ eveniment, am mai zis, [i-au b\tut joc de mine. I-am explicat
c\ nici urcatul pe anten\, nici aruncatul de-acolo nu-s o solu]ie - el: c\ primarul a mai angajat
vreo zece oameni [i pe mine nu m\ bag\-n seam\. Apoi i-a pasat telefonul lui Mitu, care
conchide: L-au executat cu sînge rece. Bul\u nu l-a l\sat s\ urce. Acuma s-a încheiat povestea,
ai [i ultimul episod... E tare, nu?, m-a întrebat încîntat. Antena ssalvatoare s\-i spui, \sta
cred c\-i titlul.

Eu am cam dat-o cotit\, îmi p\rea un titlu prea previzibil, Calimero îmi pl\cea mai mult
- e mai simplu, mi-am zis în gînd, în vreme ce Mitu încerca s\ termine convorbirea: Hai c\
te las, acum sînt la plantat de pomi la marginea ora[ului, l-am luat [i pe Calimero, s\-l
mai scot un pic din stresu’ \sta. Hai c\ te sun eu mai încolo!, [i-a închis. Dup\ înc\ o zi,
Mitu îmi spune c\ primarul [i Calimero [i-au încruci[at privirile [i [i-au dat mîna la Izvorul
T\m\duirii, hramul bisericii din cartierul Fefelei. Oficialul i-ar fi promis o angajare ca gunoier.
Ziua urm\toare, alt telefon. R\sturnare. Angajarea s-a contramandat, iar urcatul pe anten\
e iar\[i de actualitate. Cu alte cuvinte: Boala lung\, moarte sigur\.

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.

NOMINALIZ|RI PENTRU
PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR

DIN ROMÂNIA 
PE ANUL 2008

Juriul alc\tuit din Gabriel Dimisianu (pre[edinte), Daniel Cristea-Enache,
Mircea A. Diaconu, Dan C. Mih\ilescu [i Cornel Ungureanu (membri), întrunit
în [edin]a din 5 mai a.c., a stabilit prin vot urm\toarele nominaliz\ri:

Proz\

- Daniel B\nulescu, Cel mmai bbun rroman aal ttuturor ttimpurilor, Editura
Cartea Româneasc\

- Virgil Duda, Ultimele iiubiri, Editura Polirom
- Filip Florian, Zilele rregelui, Editura Polirom
- Doina Ru[ti, Fantoma ddin mmoar\, Editura Polirom
- Eugen Uricaru, Cît aar ccînt\ri uun îînger, Editura Cartea Româneasc\

Poezie

- Andrei Bodiu, Oameni oobosi]i, Editura Paralela 45
- Vasile Igna, Lumina nneag\, Editura Limes
- {tefan Manasia, Cartea mmicilor iinvazii, Editura Cartea Româneasc\
- Anca Mizumschi, Poze ccu zzim]i, Editura Brumar
- Liviu Ioan Stoiciu, Craterul PPlaton, Editura Vinea

Critic\ lliterar\/Eseu/Istorie lliterar\

- Paul Cornea, Delimit\ri [[i iipoteze, Editura Polirom
- Dan Cristea, Poezia vvie, Editura Cartea Româneasc\
- Alexandru Mu[ina, Poezia: tteze, iipoteze, eexplor\ri, Editura Aula
- Eugen Negrici, Iluziile lliteraturii rromâne, Editura Cartea Româneasc\
- Ilina Gregori, {tim nnoi ccine aa ffost EEminescu?, Editura Art

Dramaturgie

Nu s-au f\cut nominalizari

Traduceri ddin lliteratura uuniversal\ [[i PPremiul „„Andrei BBanta[”

- Ilie Constantin - Eugenio Montale, Oase dde ssepie, Editura Paralela 45
- Liviu Cotr\u - E. A. Poe, C\l\torii iimaginare¸ Editura Polirom
- Sorin M\rculescu - Miguel de Cervantes, Galateea, Paralela 45
- Rare[ Moldovan - Harold Blom, Anxietatea iinfluen]ei, Editura Paralela 45
- Anamaria Pop - Péter Esterházy, Harmonia ccaelestis, Editura Curtea

Veche
- Horia Florian Popescu - Philip Roth, Via]a mmea dde bb\rbat, Editura Polirom
- Mariana {tef\nescu - Milorad Pavic, Mantia dde sstele, Editura Humanitas

Fiction
- George Volceanov - John Updike, Întoarcerea llui RRabitt, Editura

Humanitas Fiction

Debut

- Svetlana Cârstean, Floarea dde mmenghin\, Editura Cartea Româneasc\ -
poezie

- Iulian Costache, Eminescu. NNegocierea uunei iimagini, Editura Cartea
Româneasc\ - critic\ literar\

- Vlad Moldovan, Blank, Editura Cartea Româneasc\ - poezie
- Oana Soare, Petru DDumitriu && PPetru DDumitriu, Editura Funda]ia

Na]ional\ pentru {tiin]\ [i Art\ - critic\ literar\
- Simona Sora, Reg\sirea iintimit\]ii, Editura Cartea Româneasc\ - critic\

literar\
- Ioana Vasiloiu, Receptarea ccritic\ aa llui EEminescu ppîn\ lla 11930, Editura

MLR - istorie literar\

Premii sspeciale

- Valeriu Anania, Memorii, Editura Polirom
- Aurel Dumitra[cu & Adrian Alui Gheorghe, Frig. EEpistolar (1978 - 1990),

Editura Conta
- Gheorghe Florescu, Confesiunile uunui ccafegiu, Editura Humanitas
- Ovidiu Hurduzeu [i Mircea Platon, A ttreia ffor]\. RRomânia pprofund\,

Editura Logos
- Ion Iovan, Ultimele îînsemn\ri aale llui MMateiu CCaragiale îînso]ite dde uun

inedit eepistolar pprecum [[i dde iindexul ffiin]elor, llucrurilor [[i îîntîmpl\rilor, îîn
prezentarea llui IIon IIovan, Editura Curtea Veche

- Gabriela Om\t, Modernismul lliterar rromânesc îîn ddate ((1880 - 22000) [[i
texte ((1880 - 11949) vol. 1, Editura Institutului Cultural Român

Comisia pentru literatura minorit\]ilor a USR a nominalizat urm\toarele
c\r]i:

- Mikola Korsiuk, Nici DDumnezeu, nnici oom, Editura RCR - proz\ în limba
ucrainean\

- Jancso Noemi, Emotikon, Editura Hirado Kiado - proz\ în limba
maghiar\

- Bogdan Laszlo, Tatjana, Editura Hirado Kiado - proz\ în limba maghiar\
- Kiraly Laszlo, Ploaia dde lla mmiezul nnop]ii, Editura Mentor Kiado - poezie în

limba maghiar\

Premiile USR vor fi acordate în ziua de 18 iiunie în cadrul unei festivit\]i
care va avea loc la Tîrgul de Carte BOOKFEST. Cu acest prilej juriul va acorda
[i Premiul NNa]ional ppentru LLiteratur\ pe anul 2008.



c`
r]

i

14

c l̀in

torsanalex.
cistelecan

a[a cum procedeaz\ psihoterapia,
pentru un fel de despotism luminat
în care eul are datoria s\ ]in\ ferm
în mîn\ toate liniile de fug\ ale
structurii sale psihice, înseamn\,
din perspectiva teoriei psihanalitice,
a-i consfin]i alienarea. A înt\ri
instan]a imaginar\ a eului ideal,
a îmb\rb\ta constant pacientul
cu formule de tipul „fii tu însu]i”,
„ai încredere în tine”, „dac\
vrei, po]i” etc., înseamn\, cel
mai adesea, a instala definitiv
persoana psihiatrului în pozi]ia
de ideal al eului [i a „elibera”
subiectul nu dezlegîndu-l de
rolul s\u, ci mai degrab\
asigurîndu-l de aten]ia [i de
suportul spectatorului. 

S\ trecem acum la cea
de-a doua pereche: ideal al
eului - supraeu. Dac\ prima
opozi]ie traducea, oarecum,
opozi]ia dintre imaginar [i
simbolic, în cazul distinc]iei
dintre ideal al eului [i supraeu
departajarea se face exclusiv în
interiorul cîmpului simbolic. Mai
exact, e vorba despre dou\ moduri
diferite de a se da ale structurii
simbolice. Dup\ cum observ\ Lacan,
„supraeul e doar constrîng\tor, idealul
eului este exaltant... A[ spune c\,
pe de o parte, supraeul are un anumit
raport cu legea, [i c\, pe de alt\ parte,
are un raport exact opus: este o lege
dement\... Supraeul este în acela[i timp
legea [i distrugerea ei”. Sau, dup\ cum
acela[i Lacan se exprim\ în alt loc, „supraeul
este o lege f\r\ dialectic\”. Toate aceste tr\s\turi
ale supraeului - [i anume natura sa de lege care
insist\ orbe[te [i care, în mod pervers, î[i
accentueaz\ presiunea crud\ [i culpabilizant\ cu
atît mai mult cu cît subiectul încearc\ s\-i dea
satisfac]ie - îi confer\ statutul paradoxal de real din
simbolic. Ceea ce înseamn\ c\, de partea cealalt\ [i
în mod, de data asta, simetric, am putea înainta o
posibil\ definire a idealului eului ca imaginar intra-
simbolic. Ori, altfel spus, diferen]a dintre supraeu [i ideal
al eului e diferen]a dintre lege ca voce [i lege ca privire. 

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 .

Î
n corpusul psihanalizei, no]iunea de
ideal al eului ocup\ o pozi]ie ingrat\.
Ea este, din punctul de vedere al faimei
[i al popularit\]ii, ruda mai s\rac\, de

la ]ar\, a dou\ concepte corelate (eul ideal
[i supraeul) pe care le surclaseaz\ îns\ din
punctul de vedere al importan]ei efective.
Cu un mic efort de hipersusceptibilitate, putem
în]elege de ce.

S\ le lu\m a[adar pe r`nd [i s\ începem cu
perechea eu ideal - ideal al eului. Eul ideal este
punctul de maxim\ apropiere dintre psihanaliz\
[i psihologie. A[a stînd lucrurile, e oarecum
firesc ca dublul s\u dialectic - idealul eului -
s\ intre progresiv în umbr\ cu aceea[i vitez\ cu
care direc]ia revizionist\, deschis\ de psihanaliza
eului, s-a impus tot mai accentuat în tradi]ia
psihanalizei. Ceea ce psihanaliza eului [i psihologia
împ\rt\[esc este ideea c\ ]inta final\ a curei
terapeutice const\ în înt\rirea instan]ei imaginare
a eului [i în plasarea acesteia în punctul de control
al întregii structuri psihice. Dar dac\, a[a cum
spunea Marcuse, c\scînd o adev\rat\ pr\pastie
între practica [i teoria acestei discipline, „psihanaliza
este teoria unei societ\]i nonlibere care are
nevoie de psihanaliz\ ca terapie”, rezult\ c\
ceea ce revizionismul psihanalitic cî[tig\ pe
latura practic\, pierde pe latura teoretic\, iar
turnura sa pragmatico-func]ionalist\ mascheaz\,
de fapt, abandonarea dimensiunii ontologico-
politice. Concret, în cazul de fa]\, privilegierea
eului ideal ca punct de autocontrol al subiectului
împinge în afara scenei dublul s\u - idealul
eului - [i rela]ia complex\ dintre ace[ti doi
termeni. Pe de o parte, e adev\rat c\ eul ideal
joac\ rolul de sintez\ imaginar\, turn de con-
trol al subiectului, insul\ de autotransparen]\
[i de con[tiin]\ de sine. Dar pe de alt\ parte,
rolul central care-i revine acestei instan]e
nu este decît efectul radicalei sale descentr\ri:
altfel spus, punctul de identificare imaginar\
pe care îl reprezint\ eul ideal nu poate fi
ocupat decît în m\sura în care, în preala-
bil, un anumit cadru simbolic deschide
orizontul [i face posibil\ departajarea
rolurilor. Iat\ de ce rela]ia dintre eul ideal
[i idealul eului nu este una simetric\, dup\
cum tot o rela]ie fundamental dezechilibrat\
este [i cea dintre imaginar [i simbolic.
Eul ideal este rolul, statutul, pozi]ia în
care ne place s\ ne vedem. Idealul eului
e, în schimb, punctul din care ne place
s\ fim v\zu]i ocupînd acel rol, acel statut
[i acea pozi]ie. Din acest motiv, a opta,

m f\cut lec]ii cu fiica mea.
A fost 1 mai, a[a c\ a luat vacan]\. Eu am intrat în concediu, bugetar pl\tit de

muzeul }\ranului Român. Cu m mare.
Am încercat s\ m\ responsabilizez.

În prima zi liber\, cea de întîi mai, într-o vineri - nu [tiu de ce mi se tot p\rea c\ înc\ sînt
Pa[tile - am ascultat-o la religie. Sigur, problemele spinoase z\ceau în manualul de matematic\.
Totu[i, pentru început am preferat religia.

Ne-am a[ezat amîndoi în genunchi, în sufragerie, de parc\ eram musulmani. {i am început.
Intimitatea care se în[uruba între noi mi s-a p\rut aproape incestuoas\. Îi puneam Petrei întreb\ri
la care nici eu nu g\sisem vreodat\ r\spuns. {i la care nici nu cred c\ voi g\si. Nu cred. {i
„cred“ \sta este suficient s\ exprime c\ a[ vrea s\ dibui, s\ amu[inez ni[te r\spunsuri. 

Pîn\ la urm\ mi-a recitat Tat\l NNostru, iar asta mi-a fost de ajuns. Tita, o s\ ]i-l spun un pic
altfel decît scrie în carte. Erau în plus exprim\rile alea, de la final, cu a Ta este Împ\r\]ia Cerurilor,
puterea [i slava, acum [i pururea [i în vecii vecilor. Astea nu ap\reau în manual.

Am fost mul]umit. Am mîngîiat-o pe cre[tet [i am l\sat-o slobod\, în voia juc\riilor ei.
A doua zi, dup\ un mic dejun la care am gu[tiulit numai ]uic\ [i bere neagr\, am smuls-o pe

fiica mea din fa]a televizorului.
- Hai s\ facem ni[te lec]ii.
- Da, Tita. De-abia a[tept s\ v\d ce mi-ai preg\tit.
Într-adev\r, îi preg\tisem cîte ceva. M\ hot\rîsem s\ lucr\m la român\. Coaiele mele, de scriitor

publicat, începuser\ s\ se umfle. Am ales la întîmplare, ca deschiz\torii de c\r]i, cîteva
provoc\ri pentru Petra: M mare, de mîn\. Pentru început. Am rugat-o s\ scrie dou\ rînduri. Dup\
care am pus-o s\ completeze cîteva cuvinte [tirbite de mine:

M A _ _ _ _  {i am desenat în dreptul acestor semne un pe[te.
M A _ _ _ _ _ _  Aici cred c\ am f\cut un desen reu[it, pentru c\ Petra a r\spuns corect din

prima.
_ _ M A a fost ultimul cuvînt pe care îl preg\tisem. I-am explicat c\ se monteaz\ la

aparatul de ras, unul din acela vechi, cum numai tataie mai are.
Au urmat dou\ [iruri de î din i, asta pentru c\ nu am apucat s\-i spun c\, de fapt, m\

gîndisem la î din a. Da’ mi-am spus c\ e util s\ fac\ ceva în plus. Gîndire de g\inar.
Am inventat apoi un mic exerci]iu de dictare. I-am explicat c\ ea ar fi într-o

excursie, într-o tab\r\, ceva. {i c\ ne-ar scrie, mie [i maic\-sii, o carte
po[tal\. Sau postal\, eu a[a cred c\ este mai corect. M\ rog, o vedere,
o ilustrat\, un chi]imu[. {i a scris foarte corect: Gâ  (asta era tema
pe care-mi propusesem s\ o adîncesc cu ea, î din a) nduri bune
din Bârlad. Gândacul.

Dup\ care am rugat-o s\ îmi citeasc\ lec]ia dedicat\
acestei litere.

{i am r\mas tr\snit:

DDeesspprree rroommâânnii 

Patria mea se nume[te România. Cîmpuri întinse
sînt acoperite cu lanuri de cereale. (de-aici, a început
deja s\ m\ bu[easc\ rîsul; plînsul îmi d\dea ocol)
Petrecerile cîmpene[ti sînt o încîntare pentru români.
(alea în care bem pîn\ ne pi[\m pe noi; într-adev\r,
o încîntare...) Ei (adic\ românii) se mîndresc cu patria
lor. (patrie, cuvînt apus, a[a cum Vaterland [i-a epuizat
de mult timp sensurile; totu[i, mugurii \[tia de europeni,
ca fiic\-mea, caco pilul t\u sînt înc\ educa]i la umbra r\coroas\,
benefic\ cumva, a ideii de PATRIE; b\ga-mi-a[ pula în ea de patrie)

Acu’ vine una tare. Da’ tare! Cic\ Poetul Eminescu era mândru de
România. B\, rîd, plîng, nu [tiu ce pizda m\-sii s\ mai fac! Mi se pare
incredibil, absolut incredibil. Absolut incredibil! Cine pula mea poate
v\rsa c\caturi dintr-astea din el? De curiozitate, putem afla. Pe copert\
st\ scris: Tudora Pi]il\ [i Cleopatra Mih\ilescu. Pe lîng\ enormit\]ile
debitate de aceste dou\ otrepe, aduc obolul referen]ii Elena
Diaconescu (care este toat\ numai distinc]ii [i grade, abia dac\ îi
dibuie[ti numele în noianul de m\riri), daniela Radu (am ap\sat
gre[it pe Caps Lock, da’ chiar, ce-ar fi s\ v\ scriu cu litere mici,
m\, g\inarilor? de fapt, g\inarelor, c\ v\d c\ numa’ femei au
fost roase în cur s\ scoat\ cartea asta), cornelia iuga (cred c\
se poate [i cu litere mai mici, ia s\ vedem), celina iordache.

Imaginile sînt pe m\sura prostiei v\rsate în text. De ele
s-au ocupat, cu trud\, doi labagii: Nicu[or Petrescu (\sta
merit\ scuze, cred c\ este complexat de diminutivul con]inut
prin botez), dan nistorescu [i, din nou, gra]ia feminin\:
Victoria Argint. Paradox patronimic. Victoria se r\pl\te[te
mereu cu aur. Da’ pentru voi chestiile astea nu conteaz\...

CC\\lliinn TToorrssaann, 39 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.
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noua literatur\ pentru copii
Ana Chiri]oiu

În România nu exist\ libr\rii speciale cu c\r]i pentru
copii, a[a cum nu exist\ nici premii speciale acordate acestei
specii, probabil pentru motivul c\ e „minor\” [i c\ leg\tura
dintre ea [i target nu se cere mediat\ de nici o comisie de
critici serio[i. Col]urile de libr\rii care ad\postesc c\r]i pentru
copii se afl\ îns\ în plin\ extindere, a[a cum aproape c\
nu exist\ editur\ care s\ nu aib\ m\car o sec]iune special\
dedicat\ lor. Exist\, în schimb, edituri care nu scot decît c\r]i
pentru copii, ceea ce arat\ c\, în termeni de pia]\, specia nu
e atît de minor\ cum pare: Gama, InfoDar, Flamingo GD,
Soarele [i Luna, Nemi (o sec]iune a Editurii Nemira), Humanitas
Educa]ional, Cri[an, Egmont, Corint Junior. De fapt, col]urile
de libr\rii dedicate c\r]ilor pentru copii sînt ticsite cu volume
care mai de care mai colorate [i mai promi]\toare, a[a
încît la prima impresie pare dificil s\ g\se[ti criterii de evaluare
sau de ordonare a sutelor de titluri [i de formaturi. Am
încercat în dou\ rînduri s\ fac un exerci]iu de selec]ie [i de
elucidare [i am identificat, dup\ mai multe ore în fiecare
sesiune, dac\ nu criterii, m\car ni[te observa]ii. 

Libr\ria din mall
La mall, sînt sigur\ c\ [ti]i, toate lucrurile sînt mai

sclipicioase, mai glossy, mai îmbietoare. În libr\ria pe care
am vizitat-o, c\r]ile pentru copii erau expuse pe cîteva mese
[i alc\tuiau de departe cel mai colorat
segment din zon\, o performan]\ greu de
realizat `n acest context. În minutele de
orientare am abandonat ideea de-a c\uta
doar c\r]i scrise de autori români, titluri
clasice sau, dimpotriv\, experimente sau
c\r]i-obiect, fiindc\ sub ordinea aparent\
în care erau a[ezate, c\r]ile p\reau s\ scape
oric\ror clasific\ri, singurul criteriu posibil
fiind cel al culorilor, pentru interpretarea
c\rora nu era nevoie s\ fii expert în cromatic\.
Dup\ ce mi-am g\sit un col] de canapea
printre nenum\ra]ii cititori afla]i în acea
sear\ de duminic\ în libr\ria din mall [i am
sc\pat de isteria coloristic\ a copertelor,
am plonjat direct în cea la fel de temperat\
a con]inutului. De[i n-a[ generaliza prejudecata
conform c\reia cu cît o carte este mai colorat\,
cu atît calitatea textelor este mai neglijat\,
în multe cazuri ea s-a dovedit adev\rat\. 

Bineîn]eles c\ primele care m-au interesat, prin prisma
acestor noi criterii dezvoltate în urma întîlnirii cu situa]ia
coloristic\, au fost c\r]ile de self-help pentru copii - o
specie cu care n-am avut de-a face ca atare în copil\ria mea,
iar pentru a suplini aceast\ lips\ am dezvoltat modele [i
idealuri din pove[tile clasice. Îns\ m\car am avut de unde
alege. Datorit\ acestor c\r]i, copiii de azi pot s\ ard\ etapele:
inutil s\ mai citeasc\ pove[ti despre regele Arthur sau povestiri
istorice, cînd pot afla dintr-o carte special\ cum s\ devin\
cavaleri. Sau prin]ese. Sau exploratori. Cam acestea sînt zonele
spre care se canalizeaz\ noua imagina]ie - nu foarte diferite
de c\r]ile mai vechi, dar evident reduse la esen]\. Iar dac\
în Cum ss\ ddevii ccavaler fantezia [i jocul nu lipsesc cu des\vîr[ire,
chiar dac\ exist\ [i sec]iunea „Cum s\ devii cavaler. Simplu,
în trei etape”, iar cartea e aproape un obiect [i se dovede[te
destul de complex\, în schimb c\r]ile care se adreseaz\ fetelor
v\desc o lips\ de nuan]e [i o monotonie rozalie [i feminin\
care nu se afl\ prea departe de îndoctrinare. Ceea ce m\
oblig\ s\ le dedic o sec]iune special\:

Prin]esele [i feminitatea glamoroas\
Cele mai surprinz\toare în ordinea aceasta mi s-au p\rut

c\r]ile de bucate destinate copilelor; ele chiar con]in re]ete,
ca orice carte de bucate, doar c\ sînt ceva mai colorate, adic\
mai conving\toare, iar din literatur\ nu mai r\mîn decît
modelele dotate cu prestigiu - Alb\-ca-Z\pada, Cenu[\reasa,
Mica Siren\ etc. - care, pe lîng\ faptul c\ arat\ foarte bine,
de data asta mai [i g\tesc de zor torturi, pizza, spaghete,
sendvi[uri [i supe. Normativitatea e la vedere - inclusiv în
sensul c\ e bine reprezentat\ vizual. Nu e nevoie s\ insist
pe imaginarul uniform [i limitat al acestui segment de vîrst\
[i de gender (fetele din poze au aceea[i talie sub]ire,
rochii sofisticate, p\rul lung, coafat, [i toate î[i v\d realizarea
în cuplu), nici pe aspectul imaginilor; particularitatea c\r]ilor
glossy pentru fete este c\ apeleaz\ la modele scoase din
lumea basmului, în general (Alb\-ca-Z\pada, Cenu[\reasa,
Ariel, Jasmine, Frumoasa din P\durea Adormit\) sau la un
model deja clasicizat, p\pu[a Barbie, pentru a da sfaturi
practice care contrasteaz\ nepl\cut cu natura fic]ional\ a
personajelor. Dac\ n-ar fi u[or grotesc\ [i mai ales lipsit\
de etic\, ar putea fi interesant\ al\turarea dintre zîne [i
sfaturile cît se poate de practice, destinate cotidianului pur,
în titluri precum La ccump\r\turi îîn OOra[ul ZZînelor sau Ghidul
prin]eselor aadev\rate. PPove[ti mminunate, ttrucuri ppentru
petreceri rreu[ite, ppoezii, ssecretele pprin]eselor, rrochii dde vvis,
re]ete ddelicioase. Nici c\r]ile de colorat nu scap\ modelului
feminit\]ii glamoroase: în cele din seria „Barbie” (trebuie
spus îns\ c\ figura p\pu[ii Barbie se g\se[te doar pe copert\,
c\ci în\untru personajele arat\ cu totul altfel), plan[ele

con]in exclusiv rochii [i toalete (unele chiar
foarte moderne), fete cu siluete de invidiat
(ce rost pot avea modelele cu siluet\ în c\r]i
de colorat pentru copii care nici m\car nu
au talie înc\, nemaivorbind despre alte
forme?), pantofi, accesorii [i piese de cosmetic\.
Unele c\r]i au [i titluri pe m\sur\: O nnunt\
ca-nn ppove[ti este titlul unei c\r]i de colorat
[i de jocuri logice care o are ca personaj
principal pe Alb\-ca-Z\pada. Finalitatea
exerci]iilor cu numere [i culori este, evident,
nunta, la care, se-n]elege, fiecare fat\ trebuie
s\ spere de la vîrste cît mai fragede. Dac\
ad\ug\m c\ titlul original al c\r]ii respective
este Snow WWhite - AActivity BBook, e interesant
s\ ne gîndim de ce editorii români au ales
în locul acestui titlu neutru unul atît de
puternic conotat patriarhal. F\r\-ndoial\
c\, pornind de la aceste c\r]i, se poate rescrie

cam orice studiu feminist din ultimii 40 de ani.
{i revistele pentru fete arat\ cam la fel, iar dac\ avans\m

pu]in spre adolescen]\, descoperim adev\rate c\r]i de self-
help în seria „Strict secret. Witch”, de pild\, care num\r\
titluri precum 100 dde ttrucuri eesen]iale îîn iiubire. DDragoste
la pprima vvedere, ddeclara]ii [[i aaltele; sau: 100 dde ttrucuri ppentru
a-ii ccunoa[te ppe bb\ie]i; sau: 100 dde ttrucuri ppentru aa-]]i ddescoperi
frumuse]ea; sau: 100 dde ttrucuri ppentru aa-]]i ccrea ppropriul
look; sau: 100 dde ttrucuri ppentru aa-]]i ddemonstra îîndr\zneala
etc. Prima dintre ele cuprinde pove[ti sub form\ de dialog
sau pagini din jurnal, plus cîteva boxuri [i [apouri în care se
explic\ pe larg „ce e de f\cut ca s\ r\mîi cu picioarele pe
p\mînt cînd e[ti îndr\gostit\” sau cum s\-]i dai seama dac\
„el este b\iatul ideal”; se mai poate înv\]a practic de aici
„cum s\ descoperi dac\ iubitul t\u te în[al\”, ]i se spune
în mod repetat c\ „fetele [i b\ie]ii sînt de pe planete diferite”
[i mai g\se[ti teste care s\-]i arate dac\ „el este b\iatul
potrivit pentru tine”1 sau „cum te compor]i în iubire”. Aceast\
a doua categorie nu instituie doar ni[te obliga]ii de rol, cum

f\ceau primele c\r]i descrise; ele definesc categoria femininului
în termeni preci[i, normativi, de natur\ psihologic\ [i
behaviorist\. Mi se pare potrivit s\ închei cu o observa]ie
a lui Ovidiu ]ichindeleanu: „Dac\ ar fi s\ reiau o expresie a
lui Sloterdijk, în societatea capitalist\, copilului, pe cît de
bine închis într-o celul\ pe-atît de copios înconjurat de
obiecte, i se permite arareori gestul care, zice-se, a marcat
saltul antropogenetic: luxul privirii în întinsul cîmpului”2. În
schimb, copilele au la-ndemîn\ toate instrumentele pentru
a-[i dezvolta o gîndire conformist\, care trebuie s\ se ridice
la în\l]imea unor a[tept\ri. Iar acestea nu vor întîrzia s\
apar\...

Pove[ti clasice
Ca s\ nu-mi petrec toat\ seara revoltîndu-m\ în fa]a

c\r]ilor pentru fete, am trecut mai departe, la c\r]i care
promiteau evadarea într-o lume imaginar\ hopefully nu
atît de ap\sat segregat\ pe criterii de gen. C\r]ile cu pove[ti.
S-ar zice c\ n-am avut noroc chiar din prima: am dat peste
Cele mmai ffrumoase ppove[ti ccu pprin]i [[i pprin]ese (traducere
de Constantin Dragomir [i Victor Vasilache, Editura Litera
Interna]ional, 2008), un titlu care nu promitea nimic bun
din perspectiva rela]iilor de gen, dar care s-a dovedit o
culegere onorabil\ de pove[ti clasice bine redate, integrale
[i needulcorate; surpriza volumului este un basm italian pe
care nu-l mai citisem, Prin]esa ddin pportocal\, [i pe care v\
las pl\cerea s\-l descoperi]i singuri. Ilustra]iile - realizate
de Iulia {centinkina [i Marina Andruhina - sînt mai pu]in
kitschoase decît în multe alte c\r]i de pove[ti [i mai degrab\
feerice, ba chiar elaborate. Încurajat\ de acest succes, am
încercat un alt titlu de la Litera Interna]ional: Pove[ti dde
adormit ccopiii (traducere Graal Soft-Integrated Translation
Services, edi]ie cartonat\, 2008, 408 pag., 79,90 lei). Traducerea
chiar suna ca [i cînd ar fi fost f\cut\ de un soft, iar pove[-
tile respective - tot clasice, dar aproape de nerecunoscut -
erau repovestite f\r\ farmec, esen]ializate (sau ciopîr]ite)
în maximum o jum\tate de pagin\, dar dublate de desene
à la Walt Disney. 

Fiin]e fantastice
Dac\ tot era vorba s\ m\ las în voia ilustra]iilor, am cedat

unei pasiuni mai vechi [i am deschis [i Cartea zzînelor (edi]ie
cartonat\, 2008, 280 pag., 84,90 lei), în care am g\sit tot
texte minimale, compila]ii de common knowledge pe tema
zînelor [i a altor cîteva fiin]e fermecate (elfi, nimfe, spiridu[i),
înso]ite de imagini care se voiau elaborate, dar nu
reu[eau s\ treac\ de nivelul unor feerii cam cheap. Cum
se apropia ora închiderii, iar eu înc\ speram s\ g\sesc o
c\rticic\ acceptabil\ despre creaturi imaginare, am deschis
[i Catalogul ffiin]elor ffantastice (traducere de Irina
Dogaru, Editura Art, 2007), despre care s-ar putea spune c\
e exhaustiv. Dac\ inventarul de creaturi - Nixe, Norne, Trow,
Zmeu, Centauri, Gorgone, Harpii, Echidna, Manticora,
Silfi, Ventolin, Incubi, Lemuri, Licantropi, Himera -, compilate
din aproape toate culturile, basmele [i fic]iunile lumii ar
mul]umi orice exigen]e ale amatorilor de a[a ceva, textele
l\sau de dorit. Am dat peste cîteva exprim\ri care ar îndep\rta
prin stilul sec orice copil, oricît de precoce: „cî]iva elfi au
început s\ invidieze pasiunea [i incertitudinea în care oamenii
î[i tr\iesc via]a” sau „în perioada sclavagismului, pe coastele
din Guineea ajungeau ambarca]iuni dinspre Statele
Unite; scopul lor era de a captura b\rba]ii [i femeile din acele
]inuturi, pentru a-i vinde apoi ca sclavi în America.
Veneau cu muschete [i ac]ionau brutal.” Dac\ a[a arat\
povestea Hipocampilor, v\ pute]i imagina singuri cum sun\
restul. 

Dac\ în num\rul trecut
am v\zut care sînt c\r]ile cu care

am copil\rit - noi [i, mai ales, invita]ii no[tri
-, de data aceasta am aruncat o privire asupra

c\r]ilor pe care le pot citi copiii de azi. Iar dac\ în
num\rul trecut titlurile vehiculate se puteau repeta de

la un text la altul, ca dovad\ c\ op]iunile erau limitate, acum
varietatea noii literaturi pentru copii este cel pu]in la fel de

deconcertant\ ca invazia culorilor care o ilustreaz\. Nu e u[or
s\ evaluezi literatura pentru copii fiindc\, al\turi de calit\]ile
stilistice ale textelor, cînt\re[te greu calitatea lor moral\ sau,
mai bine spus, capacitatea lor de a dezvolta imagina]ia [i de a
oferi modele etice. Este, deci, o bucurie cu atît mai mare s\
descoperi autori tineri cu un real talent de-a se adresa copiilor

[i ilustratori ingenio[i. Este îns\ cu atît mai dezam\gitor s\
consta]i c\ printre autorii de literatur\ pentru cei mici î[i

fac loc diver[i veleitari c\rora li se pare c\ este suficient
s\ te infantilizezi ca s\ produci opere pe placul celor

mici. Dup\ cum se va vedea în continuare, noua
literatur\ pentru copii este, înainte de

toate, foarte amestecat\. (A.C.)

GGhhiidduull pprriinn]]eesseelloorr aaddeevv\\rraattee, Editura
Egmont, 2007, 191 pag., 45 lei

(II)
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O carte similar\, dar infinit mai savuroas\,
este Îngeri, zzmei [[i jjoim\ri]e. MMitologie ppopular\
pe îîn]elesul ccopiilor (Carmen Mihalache, Ana
Pascu, Cosmin Manolache). Varietatea fiin]elor
([i a plantelor) este surprinz\toare, dac\ ne gîndim
c\ ele provin doar din mitologia local\, iar
explica]iile nu se împotmolesc în localiz\ri
care stric\ tot farmecul ideii de „fantastic” (Guineea,
SUA, Japonia), ci curg lini[tit, închipuind pove[ti
m\runte, care sintetizeaz\ atractiv volume întregi
de etnologie, împrietenind [i cititorii mici, [i
pe cei mari cu figuri cunoscute sau, dimpotriv\,
surprinz\toare din imaginarul popular. Cartea
este excelent îngrijit\, capitolele sînt structurate
atent [i cuprinz\tor - „F\pturile din ceruri”,
„F\pturile timpului [i ale vremii”, „F\pturile
v\zduhului”, „F\pturile p\mîntului”, „F\pturile
p\durii”, „F\pturile apelor”, „F\pturile din basme”,
„Plantele miraculoase” [i „Animale sfinte, necurate
sau n\zdr\vane” -, con]ine [i un glosar, iar
ilustra]iile, minimaliste, sînt concepute pornind
de la desenele realizate de copiii care au frecventat
„Atelierul de creativitate” de la Muzeul ]\ranului
Român.

Înainte s\ p\r\sesc mallul în bune condi]ii [i
f\r\ conflicte cu b\ie]ii de la paz\ cei iu]i la mînie,
am apucat s\ mai r\sfoiesc [i Enciclopedia lloazelor,
a rrebelilor [[i aaltor ggenii, cu ajutorul c\reia am
revenit la realitate: scurte biografii amuzante,
interactive, cu un layout simpatic, f\r\ s\ fie
supralicitat, scrise captivant [i traduse pe m\-
sur\, despre personalit\]i variate: DaVinci, Ludovic
al XIV-lea, Buffon, Dumas, Verdi, Flaubert, Cézanne,
Dali, Agatha Cristie, John Lennon [.a.

Libr\ria de pe bulevard
La cea de-a doua sesiune de lecturi infantile

mi-am înfrînat curiozit\]ile, impulsurile [i alte
forme de comportament compulsiv pe care ]i-l
poate gîdila o înc\pere întreag\ plin\ cu c\r]i -
probabil cîteva mii - pentru copii. Cam tot atîtea
cît c\r]ile dedicate maturilor, dac\ punem la
un loc fic]iunea [i non-fic]iunea din celelalte
dou\ înc\peri. În tot cazul, un loc unde po]i tr\i
cîteva s\pt\mîni f\r\ teama c\ te-ai putea plictisi.
De la c\r]i modeste [i ieftine ale clasicilor no[-
tri, a[ezate discret pe un raft înalt, pîn\ la c\r]ile
ceva mai estetice ale clasicilor altora - cum ar fi
volumele de la Editura Arthur sau de la Editura
Polirom - [i pîn\ la c\r]i-obiect, minu]ioase,
adresate în aceea[i m\sur\ adul]ilor - cum este
strania Galben pp\trat de la Art, aproape o mandal\
editorial\ -, trecînd prin glossy, pove[ti noi,
pove[ti vechi, c\r]i cu vr\jitoare, cu dinozauri,
cu animale, cu mumii, cu avioane, toate î]i reclam\
aten]ia [i se cer r\sfoite, fie [i pentru curiozitatea
de-a urm\ri traducerea, ilustrarea sau coeren]a
dintre text [i imagine. De data asta, îns\, am ales
s\ citesc doar c\r]i pentru copii scrise de autori
români, care s-a dovedit foarte repede c\ nu se
limiteaz\ la celebrele titluri publicate de Gellu
Naum, Mircea C\rt\rescu, T.O. Bobe sau Ioana
Nicolaie. A[ fi vrut s\ v\d ce se ascundea dup\
titlul De-aale pprin]eselor [[i ppatrupezilor, de Iaromira
Popovici, [i s\ r\sfoiesc Întoarcerea llui AArpagic
[i Trei ddi-iiezi, de Grete Tartler, dar acestea, semn
bun, se terminaser\. 

M-am limitat la nume mai pu]in sonore [i am
început, din cîte se pare, cu stîngul:  Don
Global ssuit ppe ccal este o carte care te poate
irita foarte repede, dup\ ce consta]i c\ fic]iunile
[i pove[tile cuprinse aici sînt în cel mai bun caz
secven]e dintr-un imaginar de familie, care poate
c\-[i au umorul lor într-un cod propriu, dar
care nu spun mai nimic cititorului neprevenit:
alegoria lui Don Global, un individ (?) c\lare care
d\ buzna în camera unei feti]e [i se apuc\ s\
adune toate lucrurile de pe-acolo într-un
ghem indistinct, din care nu se mai poate
alege nimic, e cam tezist\ pentru copii [i cam
naiv\ pentru adul]i; pentru explicarea globaliz\rii
ar fi de preferat un titlu din seria „Pe în]elesul
copiilor” de la Humanitas Educa]ional. Restul
pove[tilor sînt la fel de nes\rate, iar dup\ ce
am citit povestea iaurtului spus\ de un dinozaur
cu un tic de vorbire deloc ingenios [i o scurt\
reflec]ie despre formele de pe cer, am abandonat
cartea. M\ mai a[teptau destule alte titluri. 

Am continuat cu povestea lui Niciodat\,
Vreodat\, DDestul, al romancierei Maria Ellis, care
semneaz\ [i coperta [i ilustra]iile (Editura Minerva,
2008, 48 pag., 19,99 lei), un titlu cam ciudat [i
un nume [i mai ciudat pentru un personaj, fie el
[i alegoric. În aceea[i tradi]ie, suna mult mai bine
numele „Singur Eu”, pe care [i-l luase P\cal\
într-una dintre secven]ele excelent scrise de Petre
Dulfu: „- Cine sînt? ]ii mult s\ afli? Cine s\ fiu?
Singur Eu!/ \sta-i numele ce-mi dete la botez

n\[icul meu. (...) Iar\ dracul: - V\leu! strig\. Mor!
s\ri]i degrab\, fra]i!/ {i-ntr-o clip\ moara, toat\,
se umplu de-ncornora]i./ - Ce-i, fîrtate? Ce-nsem-
neaz\ aste ]ipete nebune? / - Am r\mas f\r\
vedere!/ - Cine ]i-a scos ochii? spune!/ - Singur
Eu! s\rman de mine! cu friptura din frigare!/ Se
j\lea Ucig\-l crucea, neg\sindu-[i alinare./ Singur
Eu!... (c\ci pe P\cal\ el a[a [tia c\-l cheam\)./ - Apoi,
de! ceilal]i gr\ir\, pentru ce nu bagi de seam\?
/ Cine stric\, fr\]ioare, dac\ singur te-ai chiorît?/
Dracul ]ip\ [i mai tare: - Singur Eu! N-a]i au-
zit?”. Povestea în versuri a Mariei Ellis nu este,
din p\cate, la fel de savuroas\: o feti]\ mofturoas\
[i mereu îmbufnat\ (e clar c\ avem de-a face
cu un motiv literar) î[i exaspereaz\ p\rin]ii, colegii
[i canarul, Matei pe numele s\u, care se hot\r\[te
s-o înve]e minte. Cheam\, pentru aceasta, un
monstrule] ]îfnos, care, dup\ un schimb de replici
cam lung [i nes\rat, în ciuda cîtorva rime reu[ite,
îi explic\ fetei c\ nu stric\ s\ mai fie [i vesel\ din
cînd în cînd; fata pricepe mesajul [i se conformeaz\.
Imaginarul e cam s\rac, iar aici intr\ [i cel vizual,
minimalist [i neglijent, dar mai ales cel fic]ional,
întortocheat, stîngace [i lipsit de umor, care
plictise[te repede [i iremediabil. 

Am ochit o carte de colorat cu versuri, Muguri
[i fflori (Lidia Constantinescu, desene de Valentin
Cristescu, Editura Erc Press, 2008, 104 pag., 10
lei); pe lîng\ faptul c\ sînt eu îns\mi amatoare
de c\r]i de colorat, cred c\ ele pot sparge monotonia
c\r]ilor glossy, iar dac\ sînt înso]ite [i de
poezii, grupate pe capitole corespunz\toare
vîrstelor, cu aspect old-school, a[ fi zis c\ n-avea
ce s\ nu mearg\ bine la aceast\ lectur\. Rimele
erau în bun\ m\sur\ reu[ite, de[i nu prea ingenioase,
poeziile naive, dar safe. Asta pîn\ s\ descop\r
o poezie despre Eminescu, intitulat\, cum altfel,
„Luceaf\rul”, cu sonorit\]i cu adev\rat old-school,
dintr-o epoc\ pe care, chiar dac\ n-am prea apucat
s-o cunosc pe pielea mea, nu mi-a inspirat nimic
bun: „Printre mii de stele oare/ cine vine la fere[ti?/
E Luceaf\rul visare/ a rostirii române[ti” sau, în
încheierea c\r]ii, titlul „Sînt a patriei solie”
(„Eu, port muntele [i marea,/ cerul ]\rii, de azur/
B\r\ganu-n leg\narea/ spicelor de aur pur”). Am
încheiat cu c\r]ile de colorat sau, cel pu]in, le voi
alege pe cele f\r\ cuvinte, ca s\ m\ scutesc de
asemenea surprize. 

Cum înc\ nu m\ l\murisem cum arat\ noua
literatur\ pentru copii scris\ de autori români,
am ales înc\ o carte care promitea s\-mi ofere
o l\murire: Prin]esa TTransilvaniei (Iulia Gu]u
Jilinschi, Editura Medialux, edi]ie copertat\, 180
pag., 64,47 lei). Sper totu[i ca impresia pe care
mi-a produs-o aceasta s\ nu fie decît o trist\
întîmplare. Dup\ dou\ pagini în care apucasem
s\ remarc lipsa de adecvare stilistic\ („e[ti înc\
mic\ [i multe lucruri nu le în]elegi în via]a aceasta,
în care domnesc reguli crunte, mai grozave decît
cele din p\dure, aici domin\ banii [i puterea” îi
spune o mam\ fragedei sale fiice) [i în care
începusem s\ cred c\ m\ aflu într-un soi de basm
cult, plonjez în plin\ telenovel\: m\tu[a fetei era
o scorpie care-[i împiedicase fratele (pe tat\l
fetei) s\ primeasc\ mo[tenirea p\rinteasc\, drept
pentru care acesta tr\ia în s\r\cie cu familia
lui. Ca [i cum n-ar fi fost de-ajuns, tat\l [i ma-
ma ard de vii în somn chiar în seara de Cr\ciun,
dup\ ce o salveaz\ pe fat\, iar ea ajunge la m\tu[a
cea hain\, unde e adoptat\ de o servitoare istea]\,
î[i face o prieten\ în lumea bun\, a c\rei ma-
m\, ca s\ vezi, fusese amorezat\ în tinere]e chiar
de tat\l fetei noastre, iar la vîrsta potrivit\ se
c\s\tore[te, deloc surpinz\tor, cu fiul voievodului
Transilvaniei (ciudat\ precizare istoric\, chiar
[i avînd în vedere c\ ac]iunea se petrece la Bra[ov),
c\ci „fiece fat\ [i femeie are un singur vis în via]\,
s\ se vad\ mireas\”. Înainte de asta, fata [i
personajele pozitive trec îns\ printr-o serie de
încerc\ri care n-au nimic în comun cu probele
sau cu func]iile eroului enumerate de Propp, îns\
aduc înfrico[\tor de mult cu îmbîrlig\turile
telenovelistice; în acela[i sens, povestea e adictiv\,
adic\ se cere parcurs\ nu din vreo pl\cere a lecturii
(exprim\rile aberante sînt în toi: „procedeaz\
pe dreptate”, îi spune un personaj altuia, „pr\v\lia[ul
le f\cea reduceri esen]iale clien]ilor fideli”, „r\ul
va ac]iona”, o feti]\ îi ureaz\ alteia s\ aib\ parte
de „avere personal\”, iar „la bal Parascovia
(sic) îl cunoscu pe boierul Vasile, ambii erau celi-
batari [i aveau aceea[i vîrst\” - nu e greu de
b\nuit ce va urma), ci dintr-o curiozitate dezagreabi-
l\, între]inut\ doar de nesfîr[itele intrigi, explica]ii
[i complica]ii inutile. M\rturisesc c\ n-am reu[it
s-o duc la cap\t [i c\ a[ fi preferat s\ m\ întorc
chiar [i la edi]iile adaptate [i ciuntite de po-
ve[ti clasice, care parc\ nu-[i pierduser\ chiar
de tot nici aerul de poveste, nici virtu]ile educative,
c\ci din Prin]esa TTransilvaniei ambele lipsesc cu

des\vîr[ire. 

Dac\ fic]iunea autohton\ pentru copii arat\
astfel, am vrut s\ încerc [i un volum de teatru.
M-am ales cu Teatru ppentru pprichindei mmari, mmici
[i mmititei (Sînziana Popescu, Editura Mediamorphosis,
colec]ia „Scena de hîrtie”, 2008, 240 pag., 19 lei).
Nu [tiu de ce editurile produc\toare de c\r]i
audio nu reediteaz\ [i basmele radiofonice pentru
copii, piesele de teatru radiofonic [i discurile
vechi cu pove[ti excelent interpretate, despre
care nici un copil nu s-ar putea plînge c\ sînt
plictisitoare dar, în fine, teatru pentru copii nu
mai citisem înc\, cu atît mai pu]in vreo pies\ de
dat\ recent\. Am dat peste o scriere searb\d\,
care începea s\ scîr]îie înc\ de la prezentarea
personajelor, dublat\ de ironii neinspirate: Alb\-
ca-Z\pada e prezentat\ drept „ingenua, o specie
pe cale de dispari]ie”, iar Lupul din povestea
Scufi]ei-Ro[ii este „un animal r\t\cit în tranzi]ie”
(indica]ie care nu cred c\ poate servi niciunui
regizor sau actor). Piesa este, în fine, o pledoarie
sentimental\ pentru lectur\: se deschide cu un
copil a[ezat la televizor care ajunge în vis în lumea
pove[tilor, unde personajele sînt pr\fuite [i
dec\zute, din cauz\ c\ nimeni nu mai cite[te
pove[ti; între ele apar intrigi, invidii [i dialoguri
umorale ca între ni[te actori ie[i]i la pensie (cînd
Oglinda o aten]ioneaz\ pe Mama Vitreg\ c\ se
apropie Alb\-ca-Z\pada, ma[tera exclam\: „{i
dac\ vine, ce? N-are voie?! Doar tr\im într-o ]ar\
liber\. Aici poate veni oricine. De plecat, se pleac\
mai greu”), dar în cele din urm\ copilul e convins
s\ lase telecomanda în favoarea c\r]ii, iar actorul
care-l înso]e[te în escapad\, un prieten de familie,
realizator tv, se angajeaz\ s\ promoveze lectura
prin toate mijloacele. Ceea ce, în mod evident,
o mare parte dintre c\r]ile de fa]\ n-au reu[it.

_________
1 Observa]ie colateral\: sintagma este un calc lingvistic;

unul dintre multe altele prezente în c\r]i de acest fel, traduse,
în general, din englez\, dar adaptate destul de neglijent la
limba român\; o alt\ observa]ie de limbaj se refer\ la traducerea,
din AAlliiccee îînn }}aarraa mmiinnuunniilloorr, a sintagmei „off with her head” ca
„jos cu capul ei”; în acela[i an în care cunoscuta traduc\toare
Antoaneta Ralian a retradus, pentru Editura Univers, cartea
amintit\.

2 Ovidiu }ichindeleanu, BBeessttiiaarr ddee ccooppiiii.. IImmaaggiinnaarruull ssoocciiaall
ppoossttccoommuunniisstt [[ii ccoonnddii]]iiaa iinnffaannttuulluuii, în IIDDEEAA aarrtt\\++ssoocciieettaattee,
nr. 24/2006.

ÎÎnnggeerrii,, zzmmeeii [[ii jjooiimm\\rrii]]ee.. MMiittoollooggiiee
ppooppuullaarr\\ ppee îînn]]eelleessuull ccooppiiiilloorr, Carmen
Mihalache, Ana Pascu, Cosmin Manolache,
Ciprian Voicil\, 2008, 132 pag., 35 lei

Jean-Bernard Pouy, Serge Bloch,
Anne Blanchard, EEnncciiccllooppeeddiiaa
llooaazzeelloorr,, aa rreebbeelliilloorr [[ii aallttoorr ggeenniiii,,
traducere de Gabriela Sofia
Martina, House of Guides, 2008,
128 pag., 46,50 lei

Iulia Gu]u Jilinski, PPrriinn]]eessaa TTrraann-
ssiillvvaanniieeii, Editura Medialux, 2009,
180 pag., 70,85 lei

David A. Carter, GGaallbbeenn pp\\ttrraatt.. OO ccaarrttee
`̀nn rreelliieeff ppeennttrruu ttooaattee vv`̀rrsstteellee, traducere
de Mihnea Gafi]a, Editura Art, 2008, 18
pag.,  59 lei

Sînziana Popescu, TTeeaattrruu ppeennttrruu
pprriicchhiinnddeeii mmaarrii,, mmiiccii [[ii mmiittiitteeii,
Editura Mediamorphosis, 240
pag., 19 lei.

Trebuie spus de la
bun început c\ volu-
ma[ele-obiect tip\rite
de Editura Martor [i ap\rute
în urma eforturilor cer-
cet\torilor de la Muzeul
}\ranului Român respon-
sabili de Atelierul de crea-
tivitate de acolo sînt o
bucurie nu doar pentru
copii, ci [i pentru adul]i.
Chiar [i dup\ ce volumele
în num\r mic, realizate
manual, s-au transformat
în volume cu coper]i [i
cu ISBN, pl\cerea de-a le
r\sfoi a r\mas aproape
aceea[i, mai ales datorit\
ilustra]iilor realizate de
copiii participan]i la atelierul
amintit. Ingenuitatea lor
este mai amuzant\ decît
multe infantilisme în falset
culese de prin alte c\r]i
pentru copii („P\rerea
mea este c\ atunci cînd
este t\iat [porcul]am vrea
s\ fie desfiin]at acest
obicei, dar cînd îl gust\m
ne schimb\m ideea”).
Probabil este previzibil
s\ lauzi [i textele (fie
selec]ionate atent din
volume de specialitate,
f\r\ s\ fie tehnice sau
aride, fie scrise la tem\ de colaboratori [i de autori
cunoscu]i), [i ilustra]iile ingenioase, uneori naive,
alteori sofisticate (volumul C\r]i[or dde MM\r]i[or este
ilustrat cu imagini dup\ m\r]i[oare de art\ popular\,
arhivate de Verii Botez), dup\ ce în cel pu]in jum\tate
dintre cazurile cînd deschizi o carte pentru copii
aleas\ la-ntîmplare într-o libr\rie te bombardeaz\
culori [i texte stridente. N-o s\ insist, dar o s\ v\ invit
s\ descoperi]i aceste voluma[e-bijuterii în care
textele curg firesc (de obicei într-un registru de
amintire) la care adul]ii [i copiii au lucrat cot la
cot, spre deliciul ambelor vîrste. (A.C.)

C\r]ile-obiect de la M}R

CCrroonniicc\\ iinnvvoolluunnttaarr\\.. MM\\rrttuurriissiirrii
llaa vvîîrrsstt\\ ccooppiill\\, Dorel Zaica,
Martor, 2007, Funda]ia Al.
Tzigara-Samurca[ [i M}R

PPiiuuaa!! JJooaacc\\,, jjooccuurrii,, jjuucc\\rriiii,
coordonator: Cosmin Manolache,
Martor, 2007
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B\nuiesc c\ nu e o noutate pentru nimeni faptul c\ în c\r]ile
pentru copii se pune accentul mai mult pe ilustra]ii decît pe
text, vizualul e pe locul întîi, în detrimentul textului, care
cade automat pe un loc secund. Asta în cele mai multe
cazuri. În cele mai nefericite, de fapt. Cel pu]in asta am remarcat
eu dup\ ce m-am infantilizat cu o doz\ bun\ de c\r]i pentru
copii. O alt\ marc\ a literaturii pentru copii din ultimii ani
este obsesia aproape îngrijor\toare pentru prin]ese. Apropo
de aceasta, exist\ [i c\r]i de self help  în acest sens pentru copii:
Cum ss\ ffii oo pprin]es\ aadev\rat\ sau Cum ss\ ddevii ccavaler. Iar
dac\ în cea cu cavaleri fantezia [i jocul sînt vizibile, cea care
te înva]\ cum s\ fii o prin]es\ în carne [i oase e aproape o carte
de îndoctrinare, cu reguli peste reguli, care parc\ nu mai las\
deloc spa]iu pentru joc [i imagina]ie.

Dar s\ trecem de la c\r]ile interactive înspre cele doar cu
text [i cu ilustra]ii. Tot despre o prin]es\ insuportabil\ este
vorba [i în Dragonul ccare iiubea cceaiul. Chiar dac\ povestea
începe prin clasicul „A fost odat\...”, prin]esa r\zgîiat\ nu ajunge,
a[a cum eram obi[nui]i, ca la sfîr[it s\ se schimbe radical.
Povestea, cu tot cu ilustra]ii, este una de genul desenelor
simplu]e de pe Fox KKids, textul pare c\ este f\cut doar ca s\ fie,
prin]esa nu are nume, de fapt, nici un personaj nu poart\ nici
un nume. Avem: Prin]esa, Voinicul, Dragonul. Iar Prin]esa este
„frumoas\ [i furtunoas\ ca oceanul” [i are o „fire neguroas\”,
lucru pentru care este închis\ pe „muntele cel mai p\r\sit”.
Absurditatea pove[tii merge pîn\ acolo încît, de[i salvat\ de
Voinic, Prin]esa se plictise[te de acesta [i nu are chef s\ „tr\iasc\
ferici]i pîn\ la adînci b\trîne]i”, ci se duce s\-l caute pe dragonul
care-i p\zea turnul în care fusese închis\ ca s\-l mai chinuiasc\
un pic. Reac]ie aproape involuntar\ la „va urma”-ul cu care
se termin\ povestea: sper c\ nu. 

Tot o poveste care pare prea rapid expediat\ este [i Prin]ul
în ppalatul dde ssticl\, de aceea[i Alina Darian. Avem un regat în
care totul este f\cut din sticl\, un prin] cu o pasiune secret\
pentru confec]ionarea obiectelor din lut [i un negustor de
lut din alt regat care cump\r\ o statuet\ ce seam\n\ cu fiica
lui, iar cînd aceasta vede statueta se hot\r\[te s\ se pun\ pe
drum peste cele [apte m\ri [i [apte ]\ri pentru a-l întîlni pe
prin]ul care i-a f\cut portretul f\r\ a o vedea m\car. Cînd cei
doi se întîlnesc, iar fata îi arat\ statueta prin]ului, acesta se
închide în laboratorul s\u [i îl transform\ înr-un fel de altar
cu tot felul de obiecte din lut ale prin]esei [i un luminator din
sticl\ cu chipul ei. De[i cei doi se iubesc, prin]esa, ca [i în
cazul precedent, avînd o „fire n\valnic\ [i vis\toare” pleac\
în lume pentru a spune pove[ti cu p\pu[i. E clar, într-o lume
dominat\ de prin]ese de carier\, prin]i[orii stau aproape mai
prost decît personajele secundare, sînt ni[te loseri absolu]i.      

Lumea c\r]ilor pentru copii pare în unele accep]ii mai
sclipicioas\ [i mai colorat\ decît cea a revistelor glossy. O idee
pe care se pare c\ au prins-o [i vedetele din industria muzicii
playback, care se pot mîndri [i cu cîte un pictorial în vreo revist\
pentru b\rba]i. Este vorba despre Anamaria Ferentz, cea c\reia
îi tot vine uneori s\ petreac\ pîn\-n zori [apte zile de opt ori -
ca s\ parafrazez o pies\ de-a ei -, despre care am descoperit cu
uimire c\ este [i autoare de c\r]i pentru copii. Cartea se nume[te
Oscar, mminunatul mmeu cc\]el. O poveste absolut banal\, f\r\ nici
un farmec, ce pare mai mult scris\ pentru un Abecedar de
dinainte de ’89. O feti]\ g\se[te un c\]elu[ [i reu[e[te s\ o
conving\ pe mama ei s\-l p\streze. Apoi î[i ia c\]elu[ul la munte,
la mare [i la ]ar\. Nimic spectaculos, nimic amuzant, nimic
memorabil, în afar\ poate de numele ciudate ale personajelor,
altfel copii obi[nui]i: Ani]a [i Onele. Din p\cate, nici m\car
ilustra]iile nu sînt cine [tie ce. 

O alt\ poveste prin care v\ pute]i adormi copiii prin plictisire
este Bronto, uun ddinozaur nneastîmp\rat. Din nou, nimic spectaculos.
Un pui de dinozaur se plictise[te acas\, a[a c\ trece peste
cuvîntul p\rin]ilor [i pleac\ de unul singur prin p\dure pentru
a ajunge la prietenii lui. Se r\t\ce[te, se sperie, ajunge într-o
balt\ cu noroi lipicios din care doar p\rin]ii reu[esc s\-l scoat\.
De data asta este o poveste cu moral\: ascult\-]i p\rin]ii. Boring.
Iar desenele [i povestea, mult simplificate, par o copie dup\
desenele animate The LLand BBefore TTime.

Din fericire am dat [i peste o serie de c\r]i pentru copii care
merit\ toat\ aten]ia. Frumoase [i din punct de vedere vizual
[i din punctul de vedere al pove[tii. Prima a fost Ziua îîn ccare
a ffugit ssomnul. Într-adev\r povestea nu este foarte spectaculoas\,
dar este foarte bine scris\, plin\ de descrieri care stimuleaz\
imagina]ia. De exemplu, somnul este descris astfel: „Somnul
este mare, rotund [i gras. Este moale cum este coca de cozonac.
Are un cap oval, cu doi ochi mici piezi[i de adormi]i ce sînt,
iar în loc de p\r - ni[te [uvi]e din flori de mac, tei [i verbin\.
Cînd apare, r\spînde[te un miros dulce, de dulap umbros, cu
lenjerie proasp\t c\lcat\. Poart\ ni[te haine f\cute din pl\pumi
[i p\turi [i dou\ perne cu ciucura[i ro[ii în loc de pantofi. Casc\
tot timpul [i se vait\ de dureri de spate, pentru c\ întotdeauna
are într-o mîn\ un casetofon cu cîntece de adormit copiii, iar
în alta un [irag de c\r]i de pove[ti”. Doi gemeni, Alex [i Ana, î[i
pun o dorin]\ de ziua lor: s\ nu mai fie nevoi]i s\ doarm\
niciodat\ pentru a se putea juca tot timpul, iar prin aceasta îl
sup\r\ pe domnul Somn care le îndepline[te dorin]a [i îi
p\r\se[te. Cei doi vor afla pe pielea lor c\ f\r\ somn, Oboseala,
un fel de Cruela, pune st\pînire pe ei. O lupt\ între Somn [i

Oboseal\ are loc, iar copiii
î[i vor da seama cît de bun
este de fapt somnul, pe care
doar oamenii mari îl apreciaz\
la adev\rata lui valoare.

O alt\ carte pe care am
citit-o cu pl\cere, [i care are
[i desene deosebite, este
Aventurile uunui ffir dde nnisip.
Este scris\ în versuri foarte
catchy [i foarte frumos
construite. Un fir de nisip de
pe fundul m\rii pleac\ în-
tr-o c\l\torie declan[at\
tot de plictiseal\, pentru a
explora marea. „Pe funduri
de m\ri, printre alge [i pe[ti,/
Tr\ia n\scocind groz\vii
nebune[ti/ Un fir de nisip,
obi[nuit, silicos,/ Ce traiu-[i
g\sise mult prea plicticos.//
Acelea[i figuri, acela[i climat/
[i deveniser\ de nesuportat./
{i-ntr-una din zile, cînd numai
putu/ Porni hot\rît înspre
Tombuktu.” Spre deosebire
de Bronto, aceasta nu este
deloc plat\, [i nici moralizatoare.
Firul de nisip împreun\ cu
o noctiluc\ - „[tim to]i, este
fat\ de treab\/ A fost de acord
[i pornit-au degrab\” -
exploreaz\ marea, ajung [i
pe plaj\, unde se ̀ ntîlnesc cu
rudele firului de nisip ce
st\teau întinse la soare, firul
de nisip face cuno[tin]\ [i cu
„fiin]e cu cap [i picioare”,
apoi se întoarce în ap\. Cu
promisiunea nespecificat\
de „va urma”, iar de data
aceasta eu sper c\ da. Ca [i
Aventurile llui AArik, a Ioanei
Nicolaie, Aventurile uunui
fir dde nnisip aduce un pic cu
Apolodor. 

C\ tot am pomenit-o,
Aventurile llui AArik este probabil
cea mai frumoas\ [i mai lung\
carte pentru copii, tot în
versuri, cu desene [i re]et\
old school, în genul celor cu
care am copil\rit [i eu, singurul
inconvenient fiind a[ezarea
haotic\ în pagin\ a strofelor,
care pot deruta foarte u[or
orice cititor, nu doar pe un
copil. Povestea este complex\,
cu multe personaje, [i se
întinde pe mai bine de patruzeci
[i cinci de pagini. Pe scurt,
Arik („Arik e mic [i cu botic/
[i are ]epi [i-n ochi m\rgele”)
g\se[te un ecran din care
domnul Timp îi spune c\
rudele sale au fost prinse de
c\tre Viespile de Fum; Arik
pleac\ pentru a le salva, iar
pe drum î[i face mai mul]i
prieteni ce-l vor ajuta în
misiunea sa: Nasuri Cîrne,
Mo[ Cîr], t\unul Zum. Arik
va reu[i s\-[i salveze rudele,
dar se va [i îndr\gosti de
St\pîna Florii de Cire[, c\reia îi [i g\se[te bijuteriile furate [i
totul se termin\ cu o nunt\. Prin Arik, Ioana Nicolaie reu[e[te
un personaj demn de a fi pus pe aceea[i treapt\ cu Apolodor. 

Printre ultimele c\r]i care mi-au c\zut în mîn\ a fost Animale
din ppove[ti ccum lla zzoo nnu gg\se[ti, o traducere care de
aceast\ dat\ mi-a adus aminte de c\r]ile copil\riei mele sau
cel pu]in de ce mi-ar fi pl\cut s\ citesc atunci, cu tot felul de
animale ciudate, cu calit\]i ie[ite din comun sau caraghioase,
a[a cum sînt broa[tele ]estoase bicicliste. În orice caz, o carte
ale c\rei texte se potrivesc [i se completeaz\ perfect cu cea mai
frumoas\ grafic\ dintre toate cele din c\r]ile pentru copii pe
care le-am citit în aceast\ perioad\. 

Ca un fel de concluzie, dac\ vre]i s\ cump\ra]i o carte pentru
copiii vo[tri sau pentru voi în[iv\, nu alege]i una cu texte stupide
[i banale, nu uita]i c\ textul nu se afl\ acolo pentru a completa
ilustra]iile, ci are chiar un rol mai important în dezvoltarea
imagina]iei copiilor. Altfel, mai bine le cump\ra]i o carte de
colorat.

PPrriinn]]uull îînn ppaallaattuull ddee ssttiiccll\\, Alina Darian,
ilustra]ii Irina Dobrescu, Editura Soarele
[i Luna, 2007, 18 pag., 32,90 lei

AAvveennttuurriillee uunnuuii ffiirr ddee nniissiipp, Anamaria
Constantin Lembr\u, ilustra]ii Agnes
Keszeg, Editura Nemi, 2008, 32 pag., 16,19
lei

BBrroonnttoo,, uunn ddiinnoozzaauurr nneeaassttîîmmpp\\rraatt, Valentin
Nicolau, ilustra]ii Alexandru Ciubotariu,
Editura Nemi, 2008, 32 pag., 24,90 lei

AAvveennttuurriillee lluuii AArriikk, Ioana Nicolaie, ilustra]ii
Mihail Marian, Editura Corint Junior,
2008, 64 pag., 39,90 lei

Mai mmult iilustra]ie ddec`t ppoveste
Gruia Dragomir

Aripi aam eeu mmii...
Simona Popescu

Acum cîteva luni, a[teptam autobuzul
care nu mai venea. Eram într-un cartier pe
care-l cuno[team prea pu]in. Afar\ era destul
de frig [i se l\sase seara. Al\turi, un buchinist
cu fa]a br\zdat\ de riduri, de[i nu p\rea s\
aib\ mai mult de 40 de ani. C\r]ile erau vechi,
toate tip\rite înainte de 1990. Dup\ o lung\
conversa]ie din care am aflat c\ st\ aici de ani
de zile cu taraba lui, chiar [i iarna, m-am hot\rît
s\ cump\r ni[te c\r]i. Le aveam deja, dar erau
singurele pe care chiar le-a[ fi luat cu mine.
Facla îîn uureche [i Limba ssalvat\, ale lui Canetti
[i, din nostalgie, romanul Fii bbun ppîn\ lla mmoarte,
al lui M?ricz Zsigmond.

Ce mult îmi pl\cuse mie romanul \sta
despre un b\ie]el de 11 ani, Misi Nyilas, care
pleac\ la [coal\ la ora[, departe de p\rin]ii lui,
[i trebuie s\ se descurce singur! Singur pe
lume, printre str\ini, printre oameni r\i [i pro[ti.
{i eu aveam pe-atunci tot cam 11 ani. Am
r\sfoit cartea cînd am ajuns acas\, dup\ 33
de ani. Am dat de pasajul în care Misi primise
o scrisoare de la unchiul s\u care îi scria: „A[
fi tare mîhnit s\ aflu c\ înve]i pentru c\ trebuie
s\ [tii carte [i nu pentru frumuse]ea [i bucuria
înv\]\turii”. Am recitit cum face el un sacrificiu
s\ cumpere o carte despre Csokonay Vitez
Mihaly, un poet clasic maghiar, pe care d\ o
gr\mad\ de b\nu]i strîn[i cu greu un an întreg.
Alearg\ Misi într-un suflet spre pr\v\lia lui
Harmathy [i - „Doamne, ce bucurie! - vede
cartea acolo, cu coperta ei trandafirie”. Cump\r\
volumul [i-o zbughe[te „ca un c\]el c\ruia i
s-a aruncat o buc\]ic\ mai bun\”. Simt
dezam\girea lui cînd constat\ c\ nu era o
carte cu versurile poetului, ci „o sporov\ial\
f\r\ cap [i coad\” despre via]a lui. Totu[i se
bucur\ [i de asta, a[a c\ pe coperta interioar\
î[i scrie cu mîndrie numele Nzilas Mihaly, [i
anul: 1892. Între b\ie]elul care avea 11 ani în
1892 [i feti]a care citea despre el prin 1976
nu erau diferen]e. Într-un fel, Misi eram eu.
Dau [i de pasajul în care cump\r\ 50 de foi
cu care se duce la leg\torul de c\r]i ca s\-i
fac\ un caiet. Îl v\d cum î[i mîngîie caietul cel
nou în care voia el s\ scrie „lucruri cum nu mai
scrisese nimeni niciodat\”. Apoi v\d cum îi
pare r\u c\ a cump\rat cartea [i caietul, îl
apuc\ disperarea c\ a f\cut o a[a mare pagub\
s\racilor lui p\rin]i [i caut\ un loc unde s\
se ascund\ de colegi [i de profesori ca s\
plîng\ în voie, undeva în cap\tul Gr\dinii
Botanice, dup\ ni[te tufe de trandafir. În Gr\dina
Botanic\ îi pl\cea lui [i s\ înve]e, s\ citeasc\
netulburat. {i eu citeam în gr\din\. Chiar cartea
asta o citisem în parte într-o gr\din\. {i dau
acum, peste ani, [i peste paginile în care înva]\
ei la [coal\, în 1892, despre popoare [i despre
Europa [i despre ce înseamn\ s\ fii maghiar:
„faptul c\ e[ti maghiar s\ nu însemne pentru
str\in\tate c\ e[ti un mic tîlhar printre al]i
tîlhari mai mari [...] S\ ne priveasc\ [i s\ spun\:
uite micul popor maghiar ce-a f\cut din
]ara lui! [...] Ce pot al]ii, pot [i maghiarii!...” Nu
cred c\ m\ interesau lucrurile astea atunci
(m\ intereseaz\ acum!). Citesc despre maghiari
[i parc\ citesc despre români. Despre românii
dintotdeauna!

M\ gîndeam în timp ce citeam, la 11
ani, c\ omul care a scris cartea îi iube[te pe
copii, poate chiar el a fost acel Misi. Misi
care se întreba a[a: „Ce-i împiedic\ oare pe
oameni s\ se în]eleag\ între ei?”. Misi care
se ferea de ochii oamenilor, tr\ind în el ca
într-o vizuin\, „într-un ungher, în lini[tea
gîndurilor lui”. Misi care ar fi vrut s\ ajung\
„înv\]\torul omenirii” [i care, întrebat fiind ce
ar vrea el s\-i înve]e pe oameni, r\spunde:
„Doar atît a[ vrea s\-i înv\]: s\ fii bun... s\ fii
bun.. .  s\ fi i  bun pîn\ la moarte.. .” .  Mi-a
pl\cut de el, de Misi, a[a cum mai tîrziu mi-a
mai pl\cut de prin]ul Mî[kin, care nu [tia s\
vorbeasc\ decît cu copiii. A[a cum mi-a pl\cut
de Holden Caulfield, care vroia s\-i p\zeasc\
pe copii de primejdia de a c\dea în pr\pastia
lîng\ care se jucau.

I-am dat feti]ei mele, Danda, cartea lui
Móricz Zsigmond. A împlinit acum cîteva luni
10 ani.  Misi a tr\it acum aproape 120 de
ani. Îi place de Misi. E un b\iat bun. Cite[te
mult [i scrie poezie. Poezia lui sun\ cam a[a:
„ ’Nalt mai era turnul/ ’Nalt era grindi[ul/ [i
gemea de vr\bii/ tot acoperi[ul// Da]i-mi vînt,
nu-mi pas\,/ Aripi am eu mii.../ Tîrîtoare
invidioase/ M\ pute]i privi...”.



În cele cîteva referin]e critice la C\r]ile ccu
Apolodor (majoritatea de dinainte de 1990),
c\l\toria pinguinului tenor este privit\ într-un
mod pu]in superficial: autorii se încred pur [i
simplu în aparen]a periplului unui personaj-
animal prin lume, v\zînd în aceasta o încercare
într-un fel didactic\ [i, mai sup\r\tor, o frumoas\
descriere a frumuse]ilor planetei [i a civiliza]iei
contemporane, un simpatic personaj care, din
cînd în cînd, ia în rîs unele aspecte ale lumii
oamenilor: „Un pinguin prip\[it în ]ara noastr\
pleac\ într-o c\l\torie s\-[i revad\ fra]ii din
Labrador. Pe drum d\ piept cu diferite greut\]i
[i nedrept\]i întîlnite în ]\rile prin care trece, [i
e fericit cînd, s\tul de pribegie, revine în mijlocul
prietenilor s\i” sau „Apolodor reia pentru cei
mici, de-a lungul c\l\toriei sale, civiliza]ia uman\
contemporan\, într-o înscenare de excelent\
operet\, Gellu Naum insinuîndu-se aidoma unui
maestru, cunosc\tor al copiilor, din perspectiva
c\rora prive[te lumea în carte parodiind, demitizînd
cînd se impune, demistificînd [i deci desumflînd
adesea ceea ce merit\ a fi luat totu[i în r\sp\r
[i din civiliza]ia omeneasc\, cea atît de îndep\rtat\
de natur\ în nu pu]ine privin]e”.

Apolodor (din Damasc) este [i numele
faimosului arhitect care a construit, între anii
103-105, la Drobeta, a[a-numitul Pod al lui Traian.
Afl\m (cu un wiki-search) c\, probabil, arhitectul
a deviat cursul Dun\rii [i apoi a turnat picioarele
podului; c\, de[i la încetarea st\pînirii romane
în Dacia podul este distrus în nenum\rate rînduri,
ast\zi, pe malurile Dun\rii, înc\ se mai pot vedea
picioarele lui; [i c\ în anul 1858 Dun\rea a

înregistrat un nivel atît de sc\zut, încît s-au putut
z\ri [i construc]iile de sub ap\. A[adar, suprafe]ele
sînt mai mereu în[el\toare: nu po]i fi sigur c\,
deschizînd o carte cu desene, cu un personaj
principal pinguin, cu versuri melodioase, cu
rim\ [i cu ritm, nu dai de fapt peste un „obiect”
cît se poate de serios, de grav, a[a cum nu
po]i fi sigur niciodat\, dînd de o ap\ limpede
(sau visînd-o), c\ sub ea nu se ascund de fapt
curen]i, relicve, epave, urme ale unei alte realit\]i
care s-a aflat în locul ei cu mult timp în urm\.
Iar descoperirea „contradic]iei”, pentru cei
dispu[i s-o vad\, provoac\, probabil, un moment
de confuzie dar [i, odat\ trecu]i de limitele
contrariilor, ale aparen]elor, bucuria unei
descoperiri unice, comparabil\ cu bucuria
arheologului, a c\ut\torului de aur, a alchimistului,
a cercet\torului marin, a credinciosului etc. etc.
Despre acest lucru este vorba în cazul C\r]ilor
cu AApolodor: le deschizi, cînd e[ti mic, [i le cite[ti
o dat\, amuzîndu-te, pl\cîndu-]i sunetul lor [i
aventurile sau sfaturile bune pe care le prime[ti
de la un poet (f\r\ s\ [tii prea bine înc\ ce
este acela un poet [i mai ales f\r\ s\ [tii cine
este poetul care le-a scris). Le mai deschizi, apoi,
cînd ai crescut, [i le recite[ti: te amuzi din nou,
st\rui pu]in mai mult asupra cîte unui pasaj,
î]i aduci aminte de diverse lucruri, faci leg\turi,
te întrebi... [i, peste ceva timp, dup\ ce ai aflat
cîte ceva despre poetul care le-a scris, despre
vremurile în care le-a scris [i despre alte c\r]i
pe care le-a scris tot el, adic\ dup\ ce ai f\cut
s\p\turi serioase, reiei povestea pinguinului de
la cap\t [i, de data aceasta, în]elegi c\ „nimic

nu e a[a cum e [i nici m\car a[a cum pare”, c\
totul se leag\, de fapt, c\ în spatele aventurilor
unui pinguin se ascunde o parte din via]a
unui poet, care caut\, c\l\torind, ca [i personajul
din carte, ceva foarte important.

În plus, de[i el însu[i folose[te termenul
de „literatur\ pentru copii”, Gellu Naum o
încadreaz\ mai degrab\ pe aceasta în literatura
f\r\ alte determin\ri de gen: „Dac\ am repetat
de cîteva ori expresia literatur\ pentru copii,
m\rturisesc c\ am f\cut-o într-un sens mai mult
tehnic [i, în orice caz, avînd în vedere o împ\r]ire
de ordin extraliterar. M-am gîndit anume la acele
c\r]i pe care copilul le cite[te cu pl\cere [i pe
care editorul, con[tient de rolul s\u social-
educativ, i le pune la îndemîn\. Dar, indiferent
cui i se adreseaz\, pentru a-[i îndeplini rolul
educativ, literatura trebuie s\ fie înainte de orice
literatur\. […] Adeseori, copiii g\sesc asemenea
versuri [i asemenea eroi în c\r]ile tip\rite pentru
cei mari. În privin]a aceasta, grani]a de vîrst\
a literaturilor se dovede[te a fi extrem de elastic\,
oricît ne-am str\dui s\-i marc\m bornele”
(într-un articol din 1964, intitulat „Opinii cu
privire la literatura pentru copii”). Tocmai din
acest motiv, el consider\ c\ nu exist\, cu foarte
rare excep]ii, autori specializa]i în literatur\
pentru copii [i c\ în special poe]ii „literaturii
a[a-zis mari” ar trebui s\ aib\ ini]iativa cre\rii
unei adev\rate literaturi adresate în primul rînd
copiilor dar integrabil\ în general în literatur\.
Altfel, cei care pretind c\ scriu c\r]i pentru copii,
r\mîn doar autori de c\r]i despre  [i pentru copii,
autori care „au uitat c\ sînt scriitori”.
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C\r]ile ccu AApolodor: cc\r]i ppentru ccopii [[i rrafina]i
Marieva Ionescu

Gellu Naum,  AA ddoouuaa ccaarrttee ccuu AAppoollooddoorr,
edi]ia a treia, 2008, 46 pag., 27 lei

Gellu Naum, CCaarrtteeaa ccuu AAppoollooddoorr,
edi]ia a cincea, 2008, 88 pag., 32 lei

Editura AAll 
Robik [[i ccreionul mmagic, Vanina Vasilescu,

în afara colec]iilor, 2008, 48 pag., 5,90 lei
Colec]ia „{eherezada”:
Bunica mmea, {{eherezada, Ina Teodosiu,

2008, 208 pag., 9,90 lei

Colec]ia „Micul Prin]”
Soacra ccu ttrei nnurori [[i aalte ppovestiri,

Ion Creang\, 2007, 128 pag., 4,90 lei
Pungu]a ccu ddoi bbani [[i aalte ppovestiri,

Ion Creang\, 2007, 128 pag., 4,90 lei
Greuceanu [[i aalte ppovestiri, Petre

Ispirescu, 2009, 128 pag., 4,90 lei
Flori]a ddin ccodru [[i aalte ppovestiri, Ioan

Slavici, 2008, 160 pag., 7,90 lei
F\t-FFrumos ddin llacrim\, Mihai Eminescu,

2007, 64 pag., 4,90 lei
Coto[manu nn\zdr\van [[i aalte ppovestiri,

Petre Ispirescu, 2006, 96 pag., 4,90 lei
Arip\-ffrumoas\ [[i aalte ppovestiri, Ioan

Pop-Reteganul, 160 pag., 6,90 lei

Editura CCompania
În afara colec]iilor: 
Doar uun zzbor îîn jjurul llumii, Adina

Popescu, ilustra]ii de Stela Ilie, 48 pag., 9
lei

Marty îînva]\ mmuzica!, Nicolae Sima,
80 pag., 14 lei

Marty eeste mmeloman ssau UUn mmar]ian
c\l\torind pprin iistoria mmuzicii, Nicolae Sima,
224 pag., 19 lei

Istorie ccu ccopii [[i PPîr[, mmî]\, ffrunz\
de ggutuie, Laura Grunberg, desene de Cristi
Ga[par, 28 pag., 35 lei 

Editura CCoresi
Basmele rromânilor, Petre Ispirescu,

carte cu CD audio, 320 pag., 44 lei
Cartea sserb\rilor [[colare, Vasile Poenaru,

carte cu CD audio, 448 pag., 29 lei
Cine sse sscoal\ dde ddiminea]\, ddeparte

ajunge. AAntologie dde pproverbe [[i zzic\tori
pentru eelevi, Michiela Poenaru, carte cu
CD audio, 128 pag., 20 lei

Puf-PPufos, aaventurile uunui iiepura[
curajos, Petre Ghelmez, 48 pag., 9 lei

Alfabetul vvesel, Petre Ghelmez, 64
pag., 12 lei

Editura CCorint JJunior
Aventurile llui AArik, Ioana Nicolaie, carte

ilustrat\ cu puzzle, 2008, 64 pag., 39,90
lei

3-5 ani
Povestea pporcului, Ion Creang\, 2005,

20 pag., 14,99 lei
P\cal\ îîn ssatul llui, Ioan Slavici, 2005,

24 pag., 11,99 lei
Povestea uunui oom llene[, Ion Creang\,

2007, 8 pag., 7,90 lei
Prîslea ccel VVoinic [[i mmerele dde aaur, Petre

Ispirescu, 2007, 16 pag., 5 lei
Pungu]a ccu ddoi bbani, Ion Creang\,

2004, 8 pag., 7,90 lei
Sarea îîn bbucate, Petre Ispirescu, 2007,

16 pag., 8,90 lei
{ori-TTuc [[i {{ori-PPuc, Alina Miron, 36

pag., 10 lei
Tic\, mmotanul ff\r\ ffric\, Alina Miron,

24 pag., 10 lei
Un cc\]el ccu vvise... mmov!, Alina Miron,

24 pag., 10 lei
Ursul pp\c\lit dde vvulpe, Ion Creang\,

2004, 8 pag., 5,90 lei

6-9 ani
Aventurile iiepura[ului }}up, Marian

Traian, 2005, 40 pag., 10,90 lei
Legendele aapelor repovestite de Zully

Mustafa, 64 pag.

10-14 ani
Alexandru LL\pu[neanul, Costache

Negruzzi, 132 pag.
Amintiri ddin ccopil\rie, Ion Creang\,

144 pag.
Balade [[i iidile, George Co[buc, 2004,

154 pag., 5 lei
Balade, ddoine [[i bbasme ppopulare, 2004,

154 pag., 5 lei
Basme, Alexandru Odobescu, 2004,

96 pag., 5,90 lei
Basmele rromânilor, Petre Ispirescu,

2004, 192 pag., 6 lei
Dl GGoe, I.L. Caragiale, 2004, 120 pag.,

6 lei
Legende iistorice [[i bbasme, Dimitrie

Bolintineanu, 96 pag.
Neînfrica]ii, Mihai Opri[, 2006, 120 pag.,

12,50 lei
Neghini]\, Barbu Delavrancea, 192

pag.
Nuvele [[i ppovestiri, I.L. Caragiale, 192

pag.
Poezii, Mihai Eminescu, 144 pag., 10,90

lei

Editura CCurtea VVeche
Colec]ia „C\r]i pentru copii”
Uimitoarele aaventuri aale iiepura[ului

}up-]]up, Anton Sanda, copert\ de C\t\lin
Nedelcu, 2007, 48 pag., 17 lei

De-aale pprin]eselor [[i ppatrupezilor,
Iaromira Popovici, copert\ [i prezentare
grafic\ de Dan Stanciu, 2005, 108 pag.,
13,50 lei

Don GGlobal ssuit ppe ccal, Ilinca, Andrei
[i C\lin Mih\ilescu, copert\ de Dan Stanciu
[i Sasha Meret, 2003, 64 pag., 17 lei

Editura HHumanitas

În afara colec]iilor:
Cartea ccu AApolodor, Gellu Naum, edi]ia

a cincea, 2008, 88 pag., 32 lei
A ddoua ccarte ccu AApolodor, Gellu Naum,

edi]ia a treia, 2008, 46 pag., 27 lei
Întoarcerea llui AArpagic, Ana Blandiana,

2008, 88 pag., grafic\ de Angela Rotaru,
ilustra]ii de Livia Coloji, 45 lei

Îngeri, zzmei [[i jjoim\ri]e. MMitologie
popular\ ppe îîn]elesul ccopiilor, Carmen
Mihalache, Ana Pascu, Cosmin Manolache,
Ciprian Voicil\, 2008, 132 pag., 35 lei

Colec]ia „Humanitas junior”
Darul llui MMo[ CCr\ciun, T.O. Bobe, 2003,

64 pag.

Colec]ia „Humanitas junior / Clasic”
Realitatea iimposibil\, Brîndu[a Luciana

Grosu, 2004, 192 pag. 

Colec]ia „Humanitas junior / istorie
& legend\”

De lla VVlad }}epes lla DDracula VVampirul,
Neagu Djuvara, 2002, 100 pag.

Enciclopedia zzmeilor, Mircea C\rt\rescu,
2002, 172 pag. 

Mircea ccel BB\trîn [[i lluptele ccu tturcii,
Neagu Djuvara, 2001, 72 pag. 

Cum ss-aa nn\scut ppoporul rromân?, Neagu
Djuvara, 2001, 72 pag.

Colec]ia „Humanitas junior / muzzak”
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72 pag.
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Caia, 2003, 84 pag.
Iris, Miron Ghiu-Caia, 2003, 80 pag.
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Miron Ghiu-Caia, 2003, 104 pag.

Editura LLitera IInterna]ional
Abecedar AAlbinu]a, Grigore Vieru, 2008,

124 pag., 29,90 lei

Editura NNemira 
Colec]ia „Nemi”
Misiunea BBerthelot. RRomânia îîn pprimul

r\zboi mmondial, Marcela Feraru, 2008, 32
pag., 18,14 lei
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48 pag., 16,19 lei
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Lembrau, 32 pag., 16,19 lei
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P\tra[cu, 2008, 32 pag., 22,04 lei
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Nicolau Valentin, 2008, 32 pag., 16,19 lei

Odrin îîn }}ara FFiburnu]elor, Dan Vasile,
2007, 24 pag., 8,39 lei

Editura NNiculescu
Cr\ciun îîn llumea ccopiilor, Elena Arsene

[i Anemarie Popescu, 2003, 240 pag., 7
lei
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circula]i. CCarte dde eeduca]ie rrutier\ ppentru
pre[colari, Ion Gheorghediac, ilustra]ii
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24 pag., 5,32 lei

File dde ppoveste. IIstorisirile bbunicii, Maria
Neac[u, 2007, 28 pag., 8,18 lei

Furnica. FFabul\ ppentru ccopii, Maria
Neac[u, 2007, 24 pag., 8,18 lei

P\s\rile ddin oograd\. ÎÎnv\]\m ss\ nnum\r\m,
Maria Neac[u, 2007, 24 pag., 8,18 lei

Vremea ddacilor, Magda Stan, 2007, 16
pag., 4,91 lei
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Anton Sanda, 2008, 32 pag., 9,73 lei
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C\]elu[ul [[chiop, Elena Farago, 1996,

edi]ie ilustrat\, 16 pag.
Ionu] ccel nnorocos, Cristina Ciubotaru

Grozdan, ilustra]ii de Maria Verde, 1999,
168 pag. 

A mmurit LLuchi…, Otilia Cazimir, 2004,
144 pag. 

Editura MMartor && MMuzeul }}\ranului
Român - AAtelierul dde ccreativitate

C\r]i[or dde mm\r]i[or, concept: Cosmin
Manolache, Lila Passima, copert\ de Lila
Passima, Martor, 2007, disponibil\ [i pe
Liternet

Piua! JJoac\, jjocuri, jjuc\rii, coordonator:
Cosmin Manolache, Martor, 2007

Pove[tile pporcului: dde IIgnat, CCr\ciun
[i SSf. VVasile, Ruxandra Grigorescu, George
Turliu, Mirela Florian, Martor, 2007

moshuvine@yahoo.com, Lila Passima,
Cosmin Manolache, Ciprian Vocil\, coperta
[i grafica Lila Passima, Martor, 2007

My CCity WWaiting ffor WWonderland, carte-
obiect, Atelierul de creativitate al Muzeului
}\ranului Român

Cronic\ iinvoluntar\. MM\rturisiri lla vvîrst\
copil\, Dorel Zaica, Martor, 2007, Funda]ia
Al. Tzigara-Samurca[ [i Muzeul }\ranului
Român

Editura MMedia BBusiness
Prin]esa TTransilvaniei, Iulia Gu]u-Jilinschi,

2009, 180 pag., 70,85 lei

Editura MMediamorphosis
Aventura ggemenilor ddincolo dde PPoiana

Vie, Sînziana Popescu, ilustra]ii de Cire[ica
Litinschi, 336 pag., 19 lei

C\l\toria llui VVlad îîn CCel\lalt TT\rîm,
Sînziana Popescu, ilustra]ii de Cire[ica
Litinschi, 368 pag., 25 lei

Teatru ppentru pprichindei mmari, mmici
[i mmititei, Sînziana Popescu, 240 pag., 19
lei.

Editura SSoarele [[i LLuna

Prin]ul îîn ppalatul dde ssticl\, Alina Darian,
ilustra]ii Irina Dobrescu, 2007, 18 pag., 32,90
lei

Editura TTritonic
Poezii aantipoetice, Gheorghe Magheru,

2002, 206 pag., 6,50 lei
}apul ffotograf, Eduard Jurist, 2001,

134 pag., 4,23 lei
Nuvela rromâneasc\, vol. I [i II, 2003,

272 [i 208 pag., 5,20 lei fiecare
R\zvan [[i VVidra, B.P. Hasdeu, 2002, 158

pag., 5,53 lei
Versuri ooriginale [[i tt\lm\ciri, St.O. Iosif,

2002, 322 pag., 6,50 lei
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S t\team tol\nit uitîndu-m\, cu sonorul dat încet, la
televizor, la ni[te desene animate japoneze în care
ni[te copii cu ochi imen[i încearcau s\-i distrug\
pe al]i copii cu ochi imen[i. Cu to]ii p\reau a fi foarte

sup\ra]i. Nu erau decît ni[te copii, dar aveau ni[te pistoale babane
[i ni[te mitraliere ale viitorului cu ni[te ]evi groase cît vasul unui
closet. M\ uitam la desenele alea [i ascultam un disc cu Red Hot
Chili Peppers [i asta era tot ceea ce îmi doream s\ fac în momentul
\la. Japonezii se împu[cau cu armele lor, iar unora le retezau
c\p\]îna [i altora nu. Treaba e c\ nu reu[eam s\ disting bine
personajele pentru c\ to]i aveau aproape aceea[i frizur\ [i ochii
\ia imen[i [i se mai [i mi[cau cu mare repeziciune ca s\-i împu[te
pe al]ii [i ca s\ se fereasc\ de împu[c\turile inamicului. Erau
printre ei unii cu o moac\ impun\toare care mergeau pe un fel
de motociclete f\r\ ro]i care zburau la o palm\ de p\mînt cu
o vitez\ supersonic\. |[tia erau cei mai duri, nimeni nu se putea
pune cu ei. Am dat muzica mai tare ca s\ se potriveasc\ cu
energia desenului animat. Mergea la fix. Am deschis o bere [i
am început s\ m\ gîndesc la toate lucrurile care zburau pe afar\,
lucruri aparent inocente, dar care, dac\ nu e[ti un pic atent, te
pot înnebuni. M\ gîndeam la toate lucrurile la care nu voiam s\
m\ gîndesc: frigidere, pantofi cu [iret, autobuze, becuri,
supermarketuri, poduri suspendate, [tampile, supe instant,
anun]uri publicitare tarifate la cuvînt, facturi de lumin\, oale sub
presiune, zgîrie-nori, papa, [osete, alegeri, butelii de butan, jocuri
de puzzle, prezervative [i campionate mondiale de [ah.

Eu nu voiam s\ fiu pesimist. De fapt s\ fiu pesimist era ultimul
lucru pe care mi-l doream pe lume, îns\ tot ceea ce-mi
trecuse prin minte înainte de a adormi era trist pentru c\ nu m\
gîndeam la îmbun\t\]iri substan]iale, ci la curbe, la pante [i la
pr\p\stii [i în general la lucruri care c\deau ca plumbul de greu.
Lucruri care puteau s\ fie pula mea p\r\sit\ de toate femeile pe
care nu le-a[ iubi niciodat\ [i chiar de mine însumi p\r\sit\
din precau]ie, crezînd c\ o s\ fie ea cea care o s\ hot\rasc\ ce
se va alege de mine, ca un periscop care hot\r\[te ce se va alege
de un submarin [i alte lucruri precum avioanele cu care m\
gîndeam s\ fug din Spania [i e important de precizat c\ mi-e
greu, tot atît de greu s\ spun Spania cum îmi e s\ spun
numele mamei, ceea ce pîn\ la urm\ justific\ apari]ia amîndurora
în cele mai rele vise ale mele. Prieteni pe care i-a[ tr\da sau
pistoale desc\rcate cu care ar trebui s\ fac fa]\ unor pistoale
înc\rcate [i mîini f\r\ pumni [i multe alte vise de co[mar pe care
acum nu mi le mai amintesc bine. Dar asta nu era ceea ce eu
îmi doream, ci era mai degrab\ ceea ce m\ înfrico[a, de[i
[tiam c\ de ceea ce ]i-e team\ nu scapi niciodat\, a[a cum
întotdeauna te ciocne[ti exact de ceea ce voiai s\ te fere[ti.
Deoarece capetele, mai ales dac\ sînt aproape noi [i mai sînt
[i pe deplin confuze, se umplu cu ceea ce intr\ mai întîi în ele
[i astfel ajung ele s\ cread\ c\ minele sînt ni[te obiective [i asta
este exact ceea ce se întîmpla aproape tot timpul pe parcursul
acelor zile. Astfel c\ nu prea avea sens s\ încerci s\ îmbun\t\]e[ti
în vreun fel lucrurile pentru c\ gropile de pe strada mea erau
pictate cu atîta migal\ precum un Bugatti desenat în palma
Isadorei Duncan.

Chiar [i a[a îmi uram singur baft\ în fiecare noapte înainte
de-a adormi. 

Continuam s\ bem bere [i conduceam de-a lungul coastei.
El avea dou\zeci de ani, iar eu [apte[pe. Îi furase lui taic\-su
un Mercedes din ’65. Era o ma[in\ superb\, argintat\ precum
solzii unui crap, cu eleroane la spate [i cu bordul din mahon.

La [coal\ s-a f\cut un mare t\r\boi din asta. S-a zis c\ voiam
s\ omorîm pe cineva. Adev\rul e c\ aveam cu noi o pu[c\ de
vîn\toare cu dou\ ]evi [i vreo dou\zeci-treizeci de cartu[e. El
conducea încontinuu. Spunea a[a: Totul moare mai devreme
sau mai tîrziu. Eu îi d\deam pe rînd berile. El spunea: Asta e o
ma[in\ bun\, cu o ma[in\ ca asta n-au cum s\ ne prind\. Cînd
ne-am oprit la o benzin\rie, tipul care ne punea benzin\ i-a
zis: Oare nu e[ti prea tîn\r pentru o ma[in\ a[a de tare? Iar el i-
a r\spuns: Oare nu e[ti prea b\trîn pentru o slujb\ atît de proast\?

Am mai luat bere [i ne-am continuat drumul spre mare. El
mi-a spus: Toate [oselele duc spre un loc mai bun, iar eu chiar
l-am crezut. Ajun[i la mare, am l\sat ma[ina [i ne-am dus s\
vedem valurile. Era noapte [i era destul de frig. Am intrat îmbr\ca]i
în ap\. În ma[in\ se strînseser\ atîtea cutii goale c\ am fi
putut face din ele un dig, îns\ am preferat s\ ne b\g\m în mare
[i s\ l\s\m lucrurile în voia lor. Cînd am ie[it din ap\ mi-a spus:
Gata, s-a terminat. Acum trebuie s\ m\-ntorc. Mîine diminea]\
o s\ fiu din nou înapoi în ora[.

Eu m-am gîndit c\ mai era ceva dar nu [tiam ce naiba
voia el. Ne-am urcat în ma[in\ [i am ]inut-o întins pîn\ la aceea[i
benzin\rie de la dus. Tipul care ne punea benzin\ i-a spus: {tiam
eu c-ai s\ te-ntorci foarte repede. Iar el i-a r\spuns: Eu [tiam c\
tot aici o s\ te g\sesc. Am mai cump\rat bere [i am pornit-o
pe drumul spre cas\. Cred c\ de-atunci nu m-am mai urcat
niciodat\ într-un Mercedes, cel pu]in nu într-unul atît de frumos.
Am ajuns în ora[ pe cînd se f\cea deja ziu\. El a scos pu[ca pe
geam [i a tras o singur\ dat\ ]inînd-o cu o singur\ mîn\. N-am
aflat niciodat\ dac\ nimeriser\m ceva. M-a l\sat lîng\ cas\. P\rea
mul]umit. Înainte de-a pleca mi-a spus: Amice, roag\-te ca ceva
s\ te scape din tot rahatul \sta.

A[ vrea s\ le dedic un cîntec tuturor acelor copii pe care
cineva i-a mîncat odat\ undeva în lumea asta din diferite motive
bune, toate binecuvîntate de exper]i religio[i sau de exper]i
financiari sau pur [i simplu de exper]i în dificila art\ de a str\punge
cu lancea ni[te trupuri firave. {i pentru c\, pîn\ la urm\, ajungi
s\ te îndoie[ti de aproape orice, mai ales de propriul t\u zbor,
adic\ de distan]a real\ care te desparte de sol sau, ceea ce-i
totuna, s\ te îndoie[ti de distan]a pe care o iei fa]\ de lucruri,
înaintea oric\rei c\l\torii cu barca, merit\ f\cute ni[te declara]ii
de principiu pentru c\ pe urm\ vin curen]ii [i atunci nu-]i mai
sînt de nici un folos vîslele [i tot ceea ce spui atunci este de
neîn]eles pentru c\ nu e nimeni care s\ poat\ vorbi cu gura
plin\ de ap\. Înainte de venirea cascadelor, voiam s\-]i spun
c\-mi place s\ m\ b\l\cesc, iar dac\ asta sun\ artificial, s\-i fut,
pentru c\ [i cel mai fraier [tie c\ nu te po]i b\l\ci în ap\
adînc\, iar dac\ vezi în asta semne de imaturitate, îi mai fut [i-a
doua oar\, pentru c\ î]i trebuie mult curaj s\ te arunci orbe[te
în cap acolo unde e apa mic\.

Cump\ra artificii [i pres\ra autostrada cu becuri, noaptea
nu se prea vedea mare lucru, dar tot ce vedea era al lui. 

{i-a t\iat cîte un deget de la fiecare mîn\, dar chiar [i a[a
ea a mai r\mas cu el doar dou\ zile. Nenoricirile unui vers [i
norocul unui refren. Papuci colora]i pentru to]i copiii din
lume. Dintr-\ia care au pern\ de aer în talp\ [i înt\ritur\ de
cauciuc în vîrf.

Cînd aveam pai[pe ani înc\ m\ mai rugam [i îi ceream lui
Dumnezeu o fat\ dr\gu]\. Jucam fotbal în fiecare weekend [i
nu de fiecare dat\ b\team noi. De fapt niciodat\ nu b\team noi.
Noi beam bere [i îi ceream lui Dumnezeu o fat\ dr\gu]\. Aveam
cravate, dar nu le purtam, [tiam multe rug\ciuni dar nu le

spuneam. Ne aduceam aminte de Dumnezeu doar ca s\ îi cerem
o fat\ dr\gu]\. La optî[pe ani am început s\ muncesc într-un
magazin. Nici nu i-am v\zut bine fa]a func]ionarului, c\ mi-am
[i pierdut credin]a. Eram b\iatul cu livr\rile [i, de[i era o slujb\
proast\ [i prost pl\tit\, Dumnezeu mi-e martor c\ nu m-am plîns
niciodat\ [i c\ nu îmi doream altceva decît o fat\ dr\gu]\.
Într-o zi am cerut liber ca s\ merg la înmormîntarea bunicului
meu [i am fost refuzat. Munceam cînd eram bolnav pentru c\
mi se zicea c\ sînt o gr\mad\ cei care a[teapt\ s\ îmi ia locul.
Nu era deloc amuzant, dar eu nu ceream nimic. Nu ceream decît
o fat\ dr\gu]\. Nu îmi plac mie concursurile, dar tot am sunat
la unul care se numea „Sun\ [i cere”. {tiu c\ pare un joc de
cuvinte, dar n-are a face. Am sunat [i n-am cerut decît un
picu] mai mult decît ceream înainte. Nu m-am ales decît cu o
baterie de buc\t\rie trimis\ la o adres\ gre[it\. Nu reu[esc s\
pricep de ce e totul atît de greu. N-am cerut niciodat\ nimic.
Nimic altceva decît o fat\ dr\gu]\.
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J
orge LLoriga TTorrenova, cunoscut sub numele Ray LLoriga,
scriitor, scenarist [i regizor spaniol în vîrst\ de 42 de ani,
n\scut la Madrid. La începutul anilor ’90 a publicat în reviste
spaniole underground, f\cînd parte din „La Movida”

madrilen\, [i a debutat în 1992 cu romanul Lo PPeor dde ttodo, care
s-a tradus în numeroase ]\ri din Europa [i i-a cî[tigat faima de
reprezentant al Genera]iei X. 

În 1993 a publicat Eroi, în anul urm\tor un volum de povestiri,
Días eextraños, iar în 1995 un alt roman, Caídos ddel ccielo. În 1997
semneaz\ dou\ scenarii de film, pentru Carne ttrémula (1997), în
regia lui Pedro Almodóvar, [i pentru La ppistola dde mmi hhermano, pe
care l-a [i regizat, adaptare dup\ romanul s\u, Caídos ddel ccielo. 

În 1999 revine pe scena literar\ cu romanul Tokio yya nno nnos
quiere, publicat în limba englez\, apoi cu romanele Trífero (2000),
El hhombre qque iinventó MManhattan (2004), Ya ssólo hhabla dde aamor
(2008) [i cu o povestire pentru copii, Los iindios nno hhacen rruido
(2006). A scris scenarii [i pentru filmele Todos llos aaviones ddel
mundo (2001), El sséptimo ddía (2004), Teresa, eel ccuerpo dde CCristo
(2007) [i La mmujer ddel aanarquista (2008). În 2007 a publicat volumul
de povestiri [i articole Días aaún mmás eextraños. 

Are doi copii [i locuie[te în Manhattan. 
~l g\si]i [i pe myspace: http://www.myspace.com/rayloriga. 

Pe 26 mai, autorul va fi prezent în Bucure[ti,
la Libr\ria C\rture[ti Verona, pentru lansarea
traducerii romanului EErrooii.

EROI
Ray LLoriga
Traducere din 
limba spaniol\ de
Florin Gali[
În curs de apari]ie 
la Curtea VVeche
Publishing, 
colec]ia „Byblos”.
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C ea mai bun\ solu]ie pentru a ie[i din
monotonia în care te arunc\ din cînd
în cînd c\r]ile plictisitoare cu subiecte
[i cu personaje banale este s\ încerci

s\ g\se[ti un S.F. bun. E un fel de cur\ de
dezintoxicare sau, dimpotriv\, o supradoz\, dar
în orice caz e o pauz\, un trip de care ai nevoie.
Ca atunci cînd dep\[e[ti m\sura [i bei un pahar
peste limita lucidit\]ii. În ceea ce prive[te
literatura, o carte bun\ de S.F. are întotdeauna
acela[i efect: te îmbat\, într-un mod pl\cut,
bineîn]eles, te rupe de realitate pentru cîteva
ore bune, iar cînd îi pui punct, contactul cu
realitatea din afara coper]ilor ei î]i d\ aceea[i
stare de mahmureal\, de amnezie temporar\,
de paranoia [i de neadaptare la legile de bun
sim] ale fizicii.

M\ aflam într-un astfel de moment, în
care nu mai aveam nici un chef s\ citesc confesiuni,
memorii, hedonisme, romantisme, happy words
sau romane dup\ re]ete. Aveam nevoie de o
abera]ie, una care s\ provoace legile fizicii, care
s\ m\ solicite la maximum, un fel de nebunie
de genul Pynchon, dar îndulcit\ cu un pic de
Vonnegut [i cu înc\ vreo cîteva pic\turi de
distopie marca Orwell/Huxley. Din p\cate, nu
exist\ nici o libr\rie la care s\ po]i da o astfel
de comand\ de Long Island literar. Nici o problem\,
cunosc eu mai multe locuri unde, dac\ ai r\bdare
s\ cau]i bine prin rafturi, ai toate [ansele s\
g\se[ti the right stuff. {i, cu o descriere pe
coperta a patra care sun\ cam a[a: „Where Jack
Kerouac and Philip K. Dick will meet Mel Gibson’s
Road Warrior and Vladimir Nabokov’s Humbert
Humbert after the bombs had fallen on America...”,
eu unul mi-am g\sit repede cî[tig\torul: Jonathan
Lethem, cu unul dintre primele lui romane,
Amnesia MMoon (1995). 

Amnesia MMoon s-a dovedit
repede una dintre cele mai
frumoase abera]ii pe care
le-am citit vreodat\, o carte
care se schimb\ radical
la fiecare 10 - 15 pagini,
care nu-]i las\ deloc
timp s\ te plictise[ti, o
be]ie S.F., un trip  de
dou\ sute cincizeci de
pagini absolut mind
blowing.Primele pagini
te arunc\ într-o lume
post-apocaliptic\ á la
Mad MMax, FFallout sau
Jericho, cu [osele pustii,
pline de ma[ini abandonate,
cu oameni care tr\iesc în
malluri, în care conservele cu
mîncare, fie [i pentru cîini,
sînt cel mai de pre] lucru. Un dezastru

nuclear este cel mai
posibil  vinovat
pentru acest peisaj
în care facem cu-
no[tin]\ cu Chaos,
personajul principal,
un fel de jack of all
trades. Lumea în
care tr\ie[te Chaos
este condus\ de un
personaj pe nume
Kellogg ce de]ine
monopolul asupra
cutiilor de conserve
r\mase [i are o mic\
armat\ numit\ The
Food Rangers. Toc-
mai cînd te obi[-
nuie[ti cu ideea c\
ai în fa]\ un road
tale post-apocaliptic
cu o atmosfer\ în-
tunecat\ [i cu umor
negru, totul se com-
plic\. Într-o con-
fruntare între Chaos
[i Kellogg afl\m c\ nimeni nu [tie ce s-a întîmplat
cu adev\rat, sau cînd s-a întîmplat sau cum era
via]a lor înainte de dezastru. Iar realitatea în
care tr\iser\ pîn\ atunci era creat\ [i ]inut\ sub
control prin visele lui Kellogg. Dar în acela[i
timp Chaos afl\ c\ [i el are aceast\ putere de
a-[i transforma visele în realitate, dar nu [tie
cum anume s\ [i-o controleze [i oricum nu crede
în ea. Chaos decide s\ porneasc\, împreun\ cu
o feti]\ pe nume Melinda, într-o c\l\torie din

Wyoming pîn\-n California pentru a
afla r\spunsul la întrebarea

cine e el cu adev\rat. De-a
lungul c\l\toriei, Chaos [i

Melinda descoper\ c\
fiecare ora[ a fost afectat

în mod diferit de mis-
terioasa apocalips\ [i
fiecare func]ioneaz\
dup\ reguli diferite.
Impresia este c\ cei
doi traverseaz\ mai
multe proze S.F.
distincte, conectate
prin linii sub]iri, [i
fiecare proz\ vrea 

s\-i asimileze [i s\-i
transforme în personaje

proprii. Îns\ cei doi reu[esc
tot timpul s\ evadeze,

l\sînd în urma lor un haos
[i mai mare [i luînd dup\ ei [i

mai multe întreb\ri f\r\ r\spuns.

They drove through the morning, until the sun was
high. Ahead, the desert was turning into mountains.
He let a series of towns pass, ignoring the signs, ignoring
the exits. Melinda sniffed at the air and squinted at the
far-off buildings, but Chaos mostly didn’t even look. They
never left the highway. When they had to eat, they pulled
over and plundered the trunk, and when the gas got low,

Chaos emptied Kellogg’s spare can into the tank. Chaos
peed against the side of a billboard strut; Melinda

crossed the highway and squatted in the sand. They passed
abandoned cars, but never any on the road. The last sure sign

of human life had been back in Little America. 

- Jonathan Lethem

nebunie post-apocaliptic` 
[i o doz` de realitate haotic`

M ariella era un monstru. Pîn\ acum, nu avusese prilejul s\
c\l\toreasc\ decît o singur\ dat\ pe mare, în Adriatica, la
micul bord al unui yacht închiriat pentru turi[ti. Nici nu se
d\dea în vînt dup\ peisajele marine, a[a cum nu-l impresionau

nici cele montane. 
Prefera aglomera]iile urbane, str\zile animate, mirosul de asfalt [i

tonetele care vindeau hot-dog. 
Erin scoase din geant\ aparatul de fotografiat [i se d\du cî]iva metri

înapoi, dar nu reu[i s-o prind\ cu totul în obiectiv. Se lovi de c\ruciorul
unui cuplu de localnici veni]i s\ ca[te gura, aproape c\zînd peste copila[ul
blond care strîngea în mînu]e o juc\rie ro[ie. Î[i ceru scuze, iar tat\l, un
domn de aproximativ 40 de ani care sem\na cu un unchi din Gdansk, d\du
demn din cap. Mama privea impasibil\ undeva prin el [i pîn\ [i copilul
p\rea prea blazat ca s\ reac]ioneze. Î[i mai ceru o dat\ scuze [i, înaintînd
cî]iva metri, ajunse în dreptul unei cl\diri dincolo de care Mariella nu
mai putea fi v\zut\. Se resemn\ cu ideea c\ vaporul era mult prea mare
pentru posibilit\]ile aparatului [i se gr\bi s\ se al\ture celor cîteva sute de
Pinocchio care se l\sau înghi]i]i de balen\.  

Pe coridor se auzea muzic\. O u[\ se deschise [i dou\ fete ie[ir\
rîzînd zgomotos. Rîse [i el, f\r\ motiv. Îi f\cur\ cu mîna. Introduse cardul
în u[a pe care scria 601 [i se trezi într-o cabin\ minuscul\. Un cuier, patru
paturi suprapuse, dispuse dou\ cîte dou\ de-a lungul peretelui, o
m\su]\ cum sînt cele din tren. Conform cardului, îi revenea patul din dreapta
sus. Cel de dedesubt era ocupat de un b\rbat care sfor\ia. Nu-[i putea
imagina cum reu[ise cineva s\ ajung\ înaintea lui [i deja adormise. Se
desc\l]\ [i se c\]\r\ în culcu[ul lui. Se cufund\ în somn de cum puse
capul pe pern\.

În Polonia, ca în toat\ Europa de Est, negrii erau destul de rari. Nu prea
avusese situa]ii în care s\ stea de vorb\ cu unul.

- De unde e[ti?
- Din Polonia.
B\nuia c\ nu auzise de Mieczyslaw [i nici de Cracovia. Poate nici de

Polonia. Mieczyslaw fusese unul dintre acele ora[e care trecuse prin toate
st\pînirile ]\rilor din zon\: Ukraina, Lituania [i, bineîn]eles, Rusia. Cu
excep]ia ru[ilor, pe care Erin nu putea s\-i înghit\, avusese prieteni de
toate na]iile. Datorit\ c\s\toriilor unor veri[oare, se trezise c\ acum avea
rude la Vilnius, ba chiar [i la Minsk.

- Tu?
- Somalia.
{tia o gr\mad\ de bancuri cu somalezi. Cel din fa]a lui nu p\rea

deloc c\ ar înc\pea pe sub u[a unei cabine telefonice. 
Nici m\car nu ar\ta a negru african. 
Mai degrab\ [i l-ar fi putut închipui într-un costum de blugi Lee decît

dansînd în jurul focului cu o leg\ur\ de frunze în jurul coapselor. Influen]a
MTV-ului. Avea tr\s\turi fine, nasul mic, cu n\ri de dimensiuni normale
[i un corp musculos, care ar fi f\cut furori printre colegele lui de
facultate. 

- Cum te cheam\?
- Goulet.
- Pe mine Erin.
- Îmi pare bine.
Dup\ ce rostiser\ cuvintele introductive, se întinser\ amîndoi la loc ca

[i cum, odat\ ce prima etap\ fusese încheiat\, aveau nevoie de un pic de
odihn\. Dup\ ce se mai gîndi pu]in la picioarele Irenei, Erin coborî [i
intr\ în baie. Era o chichinea]\ un pic mai mare decît o toalet\ de avion.
Undeva pe perete descoperi un cap de du[ func]ional de care profit\ la
maximum. Cînd ie[i,  Goulet era gata îmbr\cat [i  se conversa în
finlandez\ cu un al treilea b\rbat, [i el proasp\t trezit. Ar\ta ca un vagabond,
neras, cu p\rul lung [i nesp\lat. Pe obrazul drept avea coji uscate, urme
ale unei c\z\turi mai vechi. Cînd îi zîmbi i se v\zu dantura [tirb\. Lu\ sticla
[i i-o întinse. Privi spre Goulet [i acesta d\du din cap.

Cu precau]ie, duse sticla la gur\.
Duhnea îngrozitor a alcool pur. Î[i înmuie buzele [i i-o înapoie proprietarului.

B\rbatul rîse [i spuse ceva în finlandez\.
Se îmbr\c\ [i plec\ în explorare.
Fredonînd din Snoop DDoggy DDog.
Laaaaay back.

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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Jonathan Lethem, AAmmnneessiiaa MMoooonn, designul
copertei de Alexander Munn [i Steven Cooley,
ilustra]ia copertei de Alexander Munn,
Harcourt Brace & Co., 1995, 247 pag.
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Chaos î[i descoper\ treptat o alt\ identitate,
Everett Moon, posibil cea de dinainte de apocalips\,
iar visele pe care le are îi ofer\ cîteva indicii
despre via]a lui de-atunci: o cas\ lîng\ un lac,
un calculator la care lucreaz\, droguri halucinogene
pe care le ia ocazional [i o iubit\ care se las\
a[teptat\. Pe alocuri, toat\ povestea ciudat\ a
acestui c\l\tor amnezic prin realit\]i alternative
este enervant\, deoarece este foarte alunecoas\,
foarte greu de în]eles, îns\ tocmai acest lucru [i
faptul c\ este scris\ într-un stil impecabil [i plin
de umor negru ce aduce aminte de foarte multe
ori de Vonnegut, cel din Sienele dde ppe TTitan, fac
din Amnesia MMoon un adev\rat page turner. 

Ajun[i într-un ora[ în care totul este determinat
prin ni[te „teste ale norocului”, apare în ecua]ie
[i o poveste de dragoste între Chaos [i Edie, o
femeie cu un punctaj foarte slab, cu doi copii
[i care trebuie în permanen]\ s\ se mute din
cas\ în cas\. Înc\ o dat\ totul se schimb\ cînd,
într-o diminea]\, un prieten de-al lui Chaos/Everett
de dinainte de dezastru apare la u[a acestuia
[i-l ia într-o c\l\torie pîn\ în ora[ul natal pentru
a-[i vizita prietenul cel mai bun [i iubita, pe care
tot visa c\ o a[teapt\ în casa de lîng\ lac. Chiar
dac\ odat\ cu apari]ia acestor personaje ni se
promit r\spunsuri, povestea se complic\ [i mai
mult cînd descoperim c\ pentru a intra în contact
cu Cale, cel mai bun prieten la s\u, [i cu Gwen,
iubita lui, Everett/Chaos trebuie s\-[i administreze
intravenos un drog. Totul este degeaba, deoarece
Chaos nu afl\ r\spunsurile despre trecutul s\u
pentru care venise. În cele din urm\, renun]\
la încercarea de-a afla cine a fost pentru a-[i
da seama cine este. A[a cum îi spune unul dintre

personajele pe care le întîlne[te: nu e[ti suma
întîmpl\rilor din trecutul t\u, ci suma alegerilor
pe care le faci. Chaos alege s\ r\mîn\ în lumea
post-apocaliptic\ de la începutul romanului,
al\turi de noua lui familie, Edie [i copiii acesteia,
plus Melinda. 

Cam a[a ar suna Amnesia MMoon simplificat\
la maximum, l\sînd la o parte luptele suprarealiste
dintre „vis\torii de realit\]i”, explica]iile pe care
le are fiecare or\[el pentru apocalips\ - o invazie
extraterestr\, o transformare brusc\ [i inexplicabil\
a cerului într-un fum verde etc., tehnologia
avansat\ din unele zone -, ma[inile care func]ionez\
cu baterii solare, m\[in\riile care sfideaz\ legile
gravita]iei, teleevangheli[tii (robo]i care r\spîndesc
cuvîntul Domnului) etc. Cel mai frustrant nu este
acest mumbo jumbo  S.F., ci faptul c\ sfîr[itul
c\r]ii nu ofer\ nici un fel de explica]ie, [i asta nu
neap\rat pentru a l\sa un sfîr[it deschis sau
pentru a nu spulbera misterul, ci impresia, mai
degrab\, c\ la final Lethem nu a mai avut chef
s\-[i bat\ capul sau c\ i-a p\rut prea r\u de lumea
complex\ pe care-o crease ca s\ arunce totul
în aer cu o explica]ie „terestr\”. Dac\ sînte]i
dependen]i de re]eta CSI, în care orice mister,
oricît de ciudat sau de groaznic, î[i g\se[te,
într-un final, explica]ia, Amnesia MMoon n-o s\
v\ mul]umeasc\. Dar o s\ v\ scoat\ tiparele din
cap.   

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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J
onathan LLethem este un scriitor
american în vîrst\ de 45 de ani.
S-a n\scut în Brooklyn, New York,
dar s-a mutat în California [i s-a

dedicat scrisului. Romanul s\u de debut,
Gun, wwith OOccasional MMusic, publicat în
1994, combin\ genul S.F. cu elemente din
pove[tile detective, iar acest gen [i-a pus
amprenta asupra romanelor care au urmat.
În 1995 a publicat Amnesia MMoon, iar în
1999, Motherless BBrooklyn, romanul
care i-a adus permiul National BBook CCritics
Circle AAward [i care i-a asigurat [i succesul
în mainstream. 

De-a lungul timpului a publicat romanele:
Gun, wwith OOccasional MMusic (1994)
Amnesia MMoon (1995)
As SShe CClimbed AAcross tthe TTable (1997)
Girl iin LLandscape (1998)

Motherless BBrooklyn (1999)
The FFortress oof SSolitude (2003)
Believeniks!: 22005: TThe YYear WWe WWrote

a BBook AAbout tthe MMets împreun\ cu
Christopher Sorrentino, Ivan Felt [i
Harris Conklin (2006)

You DDon’t LLove MMe YYet (2007)
Chronic CCity (2009)
Romanele lui sînt foarte des asem\nate

cu cele ale lui Philip K. Dick, a c\rui oper\
Lethem recunoa[te c\ a citit-o cap-coad\
[i c\ este un mare fan, spunînd chiar c\
romanele lui Dick „au avut o influen]\
asupra form\rii mele la fel de mare ca
marijuana sau muzica punk rock - sînt
responsabile deopotriv\ pentru distrugerea
vie]ii mele într-un mod pl\cut [i pentru
devierea ei ireversibil\ pe un drum pe care
înc\ m\ aflu.” 21

Î
n multe dintre libr\riile poloneze, pe lîng\ obi[nuitele col]uri de lectur\
unde po]i sta cu cartea-n bra]e pîn\ te convingi dac\ vrei s-o iei acas\
sau s-o la[i în continuare pe raft, sînt amenajate spa]ii speciale pentru
cei mici, cu m\su]e [i cu scaune colorate, desprinse parc\ din sutele

de c\r]i de pove[ti care le înconjoar\. 
De multe ori le-am v\zut foarte animate, se agit\ pe-acolo prichindei care

de-abia înva]\ s\ citeasc\, fani de Harry PPotter, copii cu ghiozdanele-n spate
(îmi place s\ m\ gîndesc c\ o [terg de la [coal\, de la vreo or\ plictisitoare,
ca s\ stea prin libr\rii s\ citeasc\). 

Oferta e variat\ [i po]i s\ g\se[ti cam tot ce-]i trece prin cap, [i înc\ ceva
pe deasupra. Lideri pe pia]a c\r]ilor pentru copii sînt Disney [i Harry PPotter.
Primul vine cu pove[tile în variant\ prescurtat\, dar în ni[te c\r]i de dimensiuni
impresionante, pentru c\ de cele mai multe ori sînt oferite la pachet cu
figurine miniaturale, haine de schimb, tr\suri [i oglinzi, plus CD-uri. Al doilea
are, mai peste tot, rafturile lui speciale, unde-s în[irate frumos toate volumele,
iar imediat sub ele sînt c\r]ile „derivate” din Harry PPotter - ghiduri de magie,
cataloage cu personajele, sfaturi practice pentru cei care vor s\-i calce pe
urme micului vr\jitor. Un alt hit al sezonului sînt volumele Wapiraci (Vampirates
în original), semnate de autorul britanic Justin Somper, despre vampiri care
duc o via]\ de pira]i. Desigur, nu putea s\ lipseasc\ Tolkien - mai multe edi]ii
ale Trilogiei, cartonate, necartonate, ilustrate, neilustrate, cu pre]uri între
22 [i 45 zl (una dintre edi]ii e superb\, f\cut\ pachet [i pus\ într-o cutie
încrustat\ cu rune, vîndut\ cu 110 zl), dar [i Hobbitul, The SSilmarillion, volume
de pove[ti, eseuri [i un reader care-[i propune s\ fie o cheie pentru lumea
lui Tolkien.

Foarte populare sînt enciclopediile, de la cele despre tot felul de animale
pîn\ la cele despre vr\jitoare. Wielka eencyklopedia wwrozek (Marea eenciclopedie
a vvr\jitoarelor, 35 zl), de exemplu, ne poveste[te de unde vin vr\jitoarele,
cine sînt, ce fel de rela]ii au cu oamenii, care e moda vr\jitoreasc\ [i
despre ce bîrfesc vr\jitoarele, pe unde c\l\toresc. Wielka kksiega bbajek (Marea
enciclopedie aa bbasmelor, 50 zl) este o selec]ie a celor mai cunoscute basme,
grupate în func]ie de autori [i/sau ]\ri: pove[tile Fra]ilor Grimm, ale lui
Perrault, Andersen sau Collodi, basme ruse[ti, engleze[ti sau orientale. 365
bajek ii oopowiesci (365 dde bbasme [[i ppove[ti, 39 zl) propune cîte o poveste
pentru fiecare zi a anului, fie c\ e vorba despre basme clasice repovestite,
despre pove[ti cu elfi [i cu spiridu[i sau despre întîmpl\ri din via]a
copiilor. Basmele lui Andersen, în versiune integral\, sînt disponibile în
cel pu]in patru edi]ii, cu pre]uri între 33 [i 45 zl. 

Cine n-are chef de pove[ti, poate s\ se distreze cu secretele fizicii [i-ale
matematicii, închise în c\r]i dotate cu tot felul de roti]e, ceasuri [i t\bli]e,
cu ghiduri practice [i cu sfaturi pentru adolescen]i (ce faci cînd nimeni nu
te în]elege, cînd crezi c\ te-ai îndr\gostit) sau cu c\r]i de jocuri - una
dintre ele, W cco bbawia ssie ddzieci nna ccałym sswiecie, cuprinde 300 de idei de
jocuri adunate din toate col]urile lumii. Tot printre rafturile cu c\r]i
pentru copii am g\sit un volum micu] [i verde despre narcotice, cu
pove[ti scrise de tineri, [i un ghid turistic cu surprize, care-a devenit preferatul
meu. Se nume[te W pprzystani eelfów (În aad\postul eelfilor, 44 zl) [i ne face
cuno[tin]\ cu toate speciile de elfi, ne poveste[te despre activit\]ile lor
zilnice [i-n plus are buzunare [i decupaje ascunse, cu poezii scrise de elfi [i
cu sfaturi practice, în eventualitatea unei c\l\torii spre t\rîmul lor.

(continuare din dosar)

Noua literatur\ pentru copii 
din Polonia

Ruxandra Ana

Jonathan Lethem
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D up\ vreo cinci încerc\ri ratate de-a începe
acest articol, mi-am dat seama c\ nu pot vorbi în
calitate de traduc\tor. Departe de mine aceast\
calificare. Nu percep aceast\ activitate ca pe o

meserie. Nu mi-am închipuit niciodat\ c\ îmi poate oferi
un venit pe care s\-l iau în considerare în fa]a ghi[eului
de banc\ în momentul în care trebuie s\ pl\tesc rata la casa.
Dar...

Traduc din limba arab\. Întîi a venit solicitarea de a
propune eu un titlu, care îns\ nu a fost agreat. Ulterior,
am decis s\ accept oferta editurii  -  chiar dac\ nici
scriitorul [i nici cartea nu reprezentau o provocare - doar
pentru noutatea încerc\rii. Acum am preten]ia ca romanul
respectiv s\-mi spun\ mai întîi mie ceva, f\r\ s\ m\ gîndesc
dac\ va avea vînzare sau nu (aceasta este treaba editurii [i,
oricum, suma care intr\ pe card nu este direct propor]ional\
cu succesul sau cu e[ecul c\r]ii publicate). Personal, mi se
pare mult mai incitant [i satisf\c\tor s\ descop\r cartea
dincolo de paginile scrise: s\ m\ apropii de autor, s\ aflu
ce l-a determinat s\ scrie, care au fost condi]iile în care a
fost conceput\ cartea [i, de ce nu, reac]iile pe care le-a stîrnit.
Întîlnirea cu Salwa Al-Neimi, autoarea romanului Proba
Mierii (Editura Trei, 2009), mi-a confirmat toate aceste lucruri
[i m-a determinat s\ abordez altfel aceast\ carte, multe
dintre întreb\rile pe care le avem g\sindu-[i r\spuns în

discu]ia noastr\.
Din p\cate, aceste „mofturi” nu sînt la-ndemîna

oricui, dar o minim\ perioad\ de cercetare a elementelor
men]ionate mai sus mi se pare obligatorie, iar o aplecare
mai pu]in superficial\ asupra acestor coordonate duce la
eliminarea multor gre[eli, în special cînd este vorba despre
nume proprii, despre toponime sau despre elemente
care au leg\tur\ cu tradi]ia [i cu cultura arab\.

Nu a[tept s\ mi se propun\ un titlu. Încerc s\ atrag eu
aten]ia asupra unei apari]ii interesante [i m\ str\duiesc
s\ fiu permanent conectat la ceea ce se întîmpl\ în lumea
arab\ în ceea ce prive[te nout\]ile editoriale, f\r\ s\ neglijez
traducerile care apar în englez\ sau în francez\.   

În ceea ce prive[te pia]a din România, nu pot spune
decît c\ se traduce! Num\rul traducerilor din literatura arab\
(m\ refer aici la to]i scriitorii de origine arab\, indiferent de
limba în care au ales s\ se exprime; iar Khaled Hussein nu
face parte din aceast\ categorie, oricît de „arab” ar suna
numele lui!) începe s\ dep\[easc\ etapa de „nesemnificativ”,
existînd cîteva edituri care au ales s\ ri[te.

Momentan, titlurile care ajung în aten]ia directorilor
de edituri de la noi au f\cut deja carier\ în ]\ri occidentale
cu tradi]ie în traducerea [i în promovarea literaturii arabe
precum Marea Britanie, Fran]a sau Germania [i, într-un fel,
este normal, fiind vorba despre o afacere. Cu toate acestea,

se observ\ conservatorismul editorilor români care, cu mici
excep]ii, sînt reticen]i la crea]iile a[a-zis avangardiste. De
fapt, ace[tia pierd din vedere faptul c\ proza arab\ modern\,
în mod special, cunoa[te aceea[i dinamic\ precum cea
american\, ca s\ dau doar un exemplu, uneori dovedind
mai mult\ fine]e [i o precizie remarcabil\ în a folosi tehnici
noi [i în a aborda teme considerate a fi caracteristice Nordului.
Pe de alt\ parte, cei care au [ansa de-a impune noi figuri,
[i m\ refer aici la traduc\tori, uit\ c\ literatura arab\ nu
se termin\ la Naguib Mahfuz (premiul Nobel pentru literatur\),
iar teama de „a-[i asocia” numele cu un anume titlu doar
pentru c\ a inflamat spiritele în lumea arab\, dar a primit
recunoa[terea criticilor [i a fost vîndut în mii de exemplare,
îi recomand\ drept cei mai nedemni transmi]\tori de
literatur\. 

Ce urmeaz\? Poate romanul Comitetul, al lui Sun’allah
Ibrahim, unul dintre cele mai [ocante romane ale literaturii
arabe...   

Mihai P\tru a absolvit sec]ia de limb\ arab\ a Universit\]ii
din Bucure[ti în 2003 [i, pîn\ în prezent, a tradus din
limba arab\ Akhenaten, ccel cce ss\l\[luie[te îîn aadev\r, de
Naguib Mahfuz, Editura Humanitas (2006), O mmie [[i uuna dde
nopp]i [[i zzile, de Naguib Mahfuz, Editura Humanitas (2008)
[i Proba MMierii, de Salwa Al-Neimi, Editura Trei (2009). 

MMiihhaaii PP\\ttrruu:: 
„„EEddiittoorriiii rroommâânnii,, ccuu mmiiccii eexxcceepp]]iiii,, 
ssîînntt rreettiicceenn]]ii llaa ccrreeaa]]iiiillee aa[[aa-zziiss aavvaannggaarrddiissttee
ddiinn lliitteerraattuurraa aarraabb\\””

- Bun\ ziua, copii! spuser\ cei doi.
- Bun\ ziua! r\spunser\ în cor cei dou\zeci

[i ceva de elevi, uitîndu-se la b\rbatul cel
gras, cu musta]\ [i în costum negru, care
intrase în sala de informatic\ odat\ cu domnul
T\chescu.

Domnul profesor T\chescu, un tîn\r
brunet de vreo treizeci de ani, îmbr\cat cu
un sacou cadrilat, blugi [i pantofi sport,
explic\ repede:

- Copii, dînsul e domnul inspector Grangure...
Cî]iva elevi pufnir\ în rîs, iar domnul

T\chescu le arunc\ o privire furioas\ înainte
de a continua:

- Domnul inspector o s\ asiste la ora
noastr\ de ast\zi. Domnule inspector, se
întoarse el spre b\rbatul în costum, s\ [ti]i
c\ e grupa de încep\tori de la clasa a V-a. N-am
apucat s\ facem prea multe.

- E-n regul\, e-n regul\, îl lini[ti inspectorul.
Domnul Grangure se a[ez\ într-o banc\

goal\ din primul rînd.
- Pe mine nici s\ nu m\ b\ga]i în seam\,

zise el. Nu sînt aici. }ine]i ora ca de obicei.
Tîn\rul de la catedr\ tu[i. F\cu repede

prezen]a [i porni computerul central.
- Bine, copii! începu el pe un ton sf\tos.

Acum haide]i s\ pornim cu to]ii sta]iile.
Le-a]i pornit?

- Daaaa! r\spunser\ în cor elevii.
- {i monitoarele?
- Daaaa! veni iar r\spunsul colectiv, de

data asta mai lung [i cumva beh\it.
Profesorul se uit\ repede la inspector,

apoi se încrunt\ la b\ie]ii din ultimele b\nci,
care rînjeau în dosul monitoarelor.

- V\ rog s\ fi]i aten]i! zise el tare [i aspru.
Haide]i s\ facem o mic\ recapitulare. Ia s\-mi
spune]i voi... din ce e compus un calculator?
Dimitriu!

Un b\iat sl\bu], cu privire vioaie, se ridic\
în picioare [i începu:

- Un calculator e compus diiin... din
unitatea central\, monitor, tastatur\... [i
mouse.

- Sau... ? întreb\ domnul T\chescu.
- Sau [oricel.
- Corect. Stai jos. Ia s\ vedem acum

cine [tie... ce e aia o dischet\?
Un b\iat din spate [opti cam tare:
- O dischet\ e o prostie mic\ [i urît\.
- Dorian! interveni profesorul, care se

învîrtea printre b\nci. Nu mai [opoc\i. Ia zi
tu, ce e o dischet\?

Pu[tiul din spate se ridic\.
- O dischet\ e... e... discheta e aia care...
- Aia care... aia care..., îl îngîn\ profesorul.

Stai jos! {i fii mai atent alt\dat\! Antonescu!
O fat\ cu cozi mari se ridic\ [i spuse

cuminte:
- O dischet\ sau un floppy disk e o unitate

extern\ de... de...
- ... stocare, o ajut\ domnul T\chescu.
- ... de stocare a informa]iei! încheie ca

din pu[c\ fata.
- Bine. Mul]umesc. Stai jos.
Profesorul se îndrept\ spre catedr\. Cînd

se întoarse, v\zu cum unul dintre elevi îi
strecura unui coleg un plic p\trat, alb, cu un
disc în el.

- Andreescule! Ce-i \la?
B\iatul cu discul se ridic\ repede în

picioare.
- Nimic, dom’profesor!
- Ia adu tu nimicul \la la mine! se burzului

tîn\rul în sacou.
Andreescu recuper\ discul de la colegul

s\u [i îl aduse sp\sit.
- Sigur! coment\ profesorul, uitîndu-se

la plic. Age oof EEmpires IIII! Jocuri [ti]i s\ juca]i,
dar s\ înv\]a]i cum se lucreaz\ cu calculatorul
nu v\ place! Treci la loc, Andreescule!

Profesorul r\mase un moment pe gînduri.
- Buuun! Ia s\ vedem noi acum, copii,

cine îmi spune cum se opre[te un calculator?
În sala de clas\ se în\l]\ o p\dure de

mîini.
- Da, zîmbi domnul T\chescu. Hernea,

arat\-ne tu!
Hernea, un b\iat pistruiat, cu pielea alb\-

alb\, puse mîna pe mouse-ul din fa]a lui.
- Mergem jos, la Start, turui el repede,

acolo facem clic [i dup\ aia d\m Shut down.
- Stai, stai! i-o retez\ profesorul. Ce te

repezi la Shut down  ca fata mare la m\ritat?
Apoi t\cu. Din clas\ se auzir\ cîteva rîsete

slabe [i r\zle]e.
- Explic\ a[a, frumos, pas cu pas, ca s\

îmi dau eu seama c\ în]elegi ce faci.
B\iatul numit Hernea relu\:
- Mergem cu mouse-ul...
- ... sau [oricelul, interveni profesorul.
- ... sau [oricelul în col]ul din stînga jos

al monitorului [i acolo facem un clic...
- Ce clic?
- Clic stînga.
- A[a, zise satisf\cut domnul T\chescu.

Mai departe. Vorbe[te [i execut\. {i voi,

ceilal]i, face]i [i voi ce spune Hernea.
- ... un clic stînga pe Start. Apoi vedem

c\ ne apare un meniu. Jos, la meniu, în dreapta,
apare scris Log off  [i Shut down. Facem
un clic... stînga pe Shut down  [i ne apare o
fereastr\ pe monitor... pe mijloc.

Astfel, pas cu pas, elevul explic\ felul
în care se opre[te un calculator, iar colegii
lui executar\ aten]i totul. 

Ora continu\ în acela[i fel. La sfîr[it,
inspectorul se ridic\ [i îl felicit\ pe tîn\rul
profesor. Acesta, transpirat, zîmbi [i mul]umi.
Inspectorul vîrî carne]elul în buzunar, apoi
zise:

- {ti]i, a[ vrea s\ v\ rog ceva. E un fleac,
dar...

Scoase din buzunar un telefon mobil.
- Vede]i, am ni[te poze f\cute cu telefonul

[i nu reu[esc deloc s\ le scot de pe el. Cred
c\ am încurcat o comand\ sau dou\... N-a]i
putea s\-mi ar\ta]i dumneavoastr\?

Domnul T\chescu lu\ telefonul [i îl învîrti
încurcat în mîini.

- Îmi pare r\u, sc\p\ el printre din]i. N-am
lucrat pîn\ acum cu iPhone-uri [i...

- Da]i-mi-l mie! interveni pe nepus\ mas\
unul dintre elevii ce se înghesuiau spre ie[ire.

Era obraznicul de Damian, cel din ultima
banc\.

- Te pricepi? întreb\ precaut profesorul.
- Nici o problem\! r\spunse degajat

pu[tiul. Ave]i Internet pe el, nu? Dac\ îmi
da]i adresa de e-mail...

- Sigur, spuse inspectorul [i îi spuse repede
adresa.

Pu[tiul ap\s\ repede pe butoanele

telefonului, iar pe ecran ap\ru o poz\ cu
un cîine.

- Astea-s! se repezi bucuros inspectorul.
Sînt vreo treizeci. Se poate?

- Sigur... morm\i pu[tiul, apoi, dup\ ce
mai ap\s\ vreo zece secunde pe tastele
telefonului, zise: Gata, s-au dus!

{i îi înapoie telefonul inspectorului.
- Mul]umesc, zise b\rbatul.
- Cu pl\cere, veni r\spunsul politicos.
Apoi pu[tiul se gr\bi spre ie[ire.
În urm\toarele dou\ s\pt\mîni inspectorul

începu s\ primeasc\ pe e-mail, de pe adresa
liceului unde fusese în inspec]ie, seturi de
poze pornografice sau cu tot felul de
scene oribile, precum [i ni[te linkuri spre
cîteva site-uri care au enervat-o grozav pe
so]ia domnului Grangure (chiar dac\ nu [i
pe el). Dup\ o vreme mesajele se r\rir\, apoi
încetar\ complet. Probabil c\ elevii domnului
T\chescu avansaser\ semnificativ la cursul
de ini]iere în informatic\.

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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Drag\... ,

De fiecare dat\ cînd povestesc cu cei de aici despre
spa]iul de dincolo de Prut am senza]ia c\ începe s\ func]ioneze
un complex pe care eu îl numesc „complexul Siberia”. Tot
ce e dincolo de Prut e „undeva în Siberia”, „la dracu-n praznic”.
Chi[in\ul, reamintesc, este la doar vreo 6 ore de Bucure[ti
dac\ mergi cu ma[ina [i dac\ vama e „binevoitoare”. Pîn\
la Odessa s-ar putea face cam acela[i timp dac\ nu ar exista
aceste bariere „politice” [i mai ales acest „complex siberian”
al geografiei. 

Am tr\it în multe ora[e. S\ fie în jur de [ase? Dar Odessa
este pentru mine un ora[ special. Este ora[ul care m-a înv\]at
c\ al\turi de mine sînt oameni care pot gîndi, care pot vorbi,
care pot cînta altfel. Cel de lîng\ mine este altfel, diferit
de mine, [i pentru acest lucru trebuie s\ m\ bucur. Aceasta
este marea lec]ie a acestui ora[.

Odessa nu este doar ora[ul „sc\rilor Potiomkin” ci, chiar
dac\ sun\ romantic, este o stare de spirit. Am auzit c\ în
ultima perioad\ s-au schimbat multe lucruri pe-acolo.

Cel mai faimos „brand” al ora[ului este umorul. Exemple
sînt legiune. Cum se discut\ într-o mahala din Odessa? S\
lu\m un exemplu. Leova, cunoscutul croitor din Odessa, î[i

soarbe plictisit ceaiul [i-o întreab\ pe Zosea, cunoscuta
chelneri]\ de la cafeneaua „Ancora argintie”: de ce crezi c\
noi, evreii, sîntem a[a de buni la vioar\? P\i e clar, r\spunde
Zosea, sîntem înzestra]i cu un har special. Prostii, zice Leova.
Eu cred c\ lucrurile sînt mult mai simple. L\z\rescu, moldovanul
din col]ul str\zii nu poate fi bun la vioar\ fiindc\ nu-[i permite
s\ cumpere o vioar\ [i nu din cauz\ ca are degetele
groase de la cules de struguri. Iar noi sîntem buni la
vioar\ fiindc\ nu ne permitem s\ cump\r\m pian, ci doar
vioar\. Popov, „vivecubernatorul” din col]ul cel\l\lt al str\zii,
e bun la pian fiindc\ are bani de pian. E elementar, conchide
Leova. Îi pl\cea mereu s\-mi zic\: ce ferici]i sînte]i voi,
„moldovenii”, c\ Iahve nu are atîtea preten]ii de la voi
cîte are de la noi. 

Nu po]i tr\i în Odessa f\r\ s\ [tii „limba” ora[ului. Ce
este „limba” Odessei? De exemplu: o s\ v\ înv\] „limba”
odessit\ „na [aru”. „Na [aru” este o form\ rusificat\ a
unui cuvînt din ivrit ([ara) care înseamn\ r\m\[i]e, res-
turi. Vine de la resturile care, conform tradi]iei evreie[ti,
trebuiau l\sate pe cîmp pentru ca cei s\raci s\ le poat\
culege. În jargonul odessit ele au ajuns s\ însemne „ceea
ce este pe gratis”. Acest cuvînt a ajuns unul dintre cele
mai faimoase cuvinte nu numai în Odessa, ci în tot spa]iul

Imperiului. Mergeai cu metroul, cu tramvaiul sau cu
trenul „na [aru” („cu na[ul” am zice pe-aici). Nu po]i s\ tr\ie[ti
în Odessa f\r\ s\ [tii ce înseamn\ cuvintele „fraier” (din
german\ Frej  - libertate), „blatnoi” (din nem]e[te [i idi[ Die
Blatte - foaie, hîrtie), „[aher” - maher (din ivrit - combina]ii
comerciale), „hana”, „klift”, „hipe[”, „para[a”, „haleava”,
„musor”, „[alava” etc. Adic\, în Odessa, f\r\ a [ti limba rus\
de baz\, pe care s-o po]i combina cu toate elementele
verbale ale „minorit\]ilor” evreie[ti, moldovene[ti, ucrainene,
turce[ti [i, fire[te, cu cele „rafinate” fran]uze[ti, engleze[ti
[i mai ales nem]e[ti, nu ai cum s\ ajungi s\ cuno[ti adev\rata
„limb\ odessit\”. Îns\ cea care avea grij\ s\ te înve]e
acest jargon era strada, pia]a, mahalaua, portul. 

Poate am uitat s\ v\ spun c\ Odessa a fost cel mai
cosmopolit ora[ al Imperiului din Est. Din cartierul Moldovanka
[i pîn\ pe faimoasa strad\ Deribasovskaya puteai vedea
toat\ „fauna” cultural\ a lumii: de la ru[i [i ucraineni, armeni,
moldoveni [i greci pîn\ la italieni, francezi, germani, englezi
[i mai ales evrei. Administra]ia era „orchestrat\” de ru[i, iar
lumea afacerilor de evrei. Via]a cultural\ era dominat\ de
tandemul ruso-evreu. E unul dintre cele mai fecunde tandemuri
culturale cunoscute în Est. Au fost nenum\rate cazuri în
care imperiul ruso-sovietic a fost dominat de periferia
cultural\ de tip Odessa.  

Despre umor ar mai trebui s\ spun cîteva lucruri. Odessa
a dat poate cei mai importan]i autori [i eroi care [i azi ne
fac s\ rîdem pîn\ la lacrimi. {alom Alehem, Ilf [i Petrov,
Babel, Ostap Bender [i Beni Krik sînt autori [i eroi odessi]i
tipici. Cine nu [tie c\ „toat\ contrabanda se face la Odessa”?

În fostul imperiu ruso-sovietic Odessa a ajuns s\ se
numeasc\ Odessa-mama. De ce? Asta este o alt\ poveste
pe care ]i-o voi spune poate alt\dat\. 

v.

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.

A ventura mea în PR a început anul trecut cînd, dup\
4 ani petrecu]i în S.U.A., am decis s\ revin în
România. La vremea aceea aveam la activ ceva
experien]\ în domeniul editorial - un masterat în

Publishing la Emerson College din Boston, colabor\ri la
diverse reviste [i ziare locale, precum [i activitatea de redactor
coordonator la Editura Elsevier. 

De obicei, în companiile mari exist\ tendin]a de-a te
perfec]iona într-o singur\ direc]ie, dar eu am avut [ansa,
prin natura postului pe care-l ocupam, s\ interac]ionez în
mod constant cu mai multe departamente, de la cel editorial
pîn\ la cel de marketing, de produc]ie [i de design. Hot\rîrea
de a reveni în România avea s\ declan[eze un adev\rat
proces de reorientare [i de readaptare nu numai în plan
social, dar [i în plan profesional. 

Oferta de a face PR pentru Editura Trei a fost destul de
tentant\. Îmi doream s\ lucrez într-o echip\ mai restrîns\,
format\ din oameni entuzia[ti, care cred în ceea ce fac [i
care iubesc c\r]ile. Partea aceasta cred c\ este extrem de
important\ - s\ fii ata[at de c\r]i, s\-]i plac\ s\ le cite[ti,
s\ le atingi, s\ nu le transformi în simple obiecte pe care
le vinzi. Am fost deci cucerit\ de pasiunea pentru c\r]i [i de
entuziasmul celor de la Editura TREI [i am decis s\ r\mîn cu

ei. 
Am început s\ fac PR [i de atunci nici o zi nu a mai ar\tat

la fel ca alta. De fapt, cred c\ acesta este farmecul, dar [i una
dintre provoc\rile acestei profesii. În fiecare zi interac]ionezi
cu diver[i oameni, te întîlne[ti cu situa]ii noi, trebuie s\ fii
creativ, s\ ai capacitatea de a comunica excep]ionalul din
ceea ce la o prim\ vedere poate p\rea comun. {i mai ales
trebuie s\ r\mîi onest, cu tine [i cu cei cu care intri în contact. 

Cred c\ cea mai mare provocare în activitatea de PR este
aceea de a ie[i din tipare f\r\ a-]i dezorienta publicul.
Provocarea aceasta este cu atît mai mare în România, unde
exist\ tendin]a de a supralicita formulele. Multe edituri
merg pe acelea[i scheme chiar [i dup\ ce acestea devin
uzate [i este clar pentru toat\ lumea c\ rezultatele sînt
minimale. De la clasicele comunicate de pres\ care î]i
comunic\ sec noile apari]ii, pîn\ la epuizantele lans\ri, unde
doi-trei oameni vorbesc [i foarte pu]ini dintre cei veni]i s\
asiste ascult\, mediul editorial românesc este destul de
reticent cînd vine vorba despre practici neconven]ionale
de promovare a c\r]ilor.

Eu am încercat s\-mi condimentez pu]in mesajele. Spre
exemplu, am schimbat natura comunicatelor de pres\, le-am
personalizat transformîndu-le într-un soi de scrisori c\tre

coresponden]ii din baza mea de date. Am fost pl\cut surprins\
cînd am primit r\spunsuri - mi-am dat seama c\ oamenii
sînt foarte deschi[i c\tre acest gen de comunicare. Strategia
mea profesional\ este aceea de-a m\ apropia de oameni,
de a-i face s\ în]eleag\ mesajul meu [i de a-i transforma
în parteneri activi în misiunea aceasta de promovare a
c\r]ilor. Îmi doresc ceva mai mult decît un simplu dialog
între PR [i posibilii cititori ai c\r]ilor pe care le promovez.
Cred c\ felul în care v\d lucrurile se traduce printr-o apropiere
între oameni care împart aceea[i pasiune. 

PR înseamn\ [i foarte mult\ distrac]ie. Pe lîng\ parteneriate,
contracte, bartere [i tot arsenalul instrumentelor cu care
lucrez, îmi place s\ decop\r mici jocuri în care îi atrag [i
pe ceilal]i. Spre exemplu, pentru promovarea primului volum
din Trilogia Millennium, B\rba]i ccare uur\sc ffemeile de Stieg
Larsson, am folosit stencil-uri cu diverse mesaje, pe care
le-am plasat prin ora[. Apoi, am avut o excelent\ colaborare
cu Doina Ru[ti, autoarea romanului Lizoanca lla 111 aani, roman
a c\rui lansare s-a încheiat cu o dona]ie ce cred c\ va schimba
radical via]a feti]ei care a inspirat romanul în cauz\. De altfel,
cred c\ exist\ foarte mult poten]ial social [i umanitar în
c\r]i, cred c\ ele pot schimba nu numai mentalit\]i, dar [i
vie]i - [i iat\, v\ pot da [i acest exemplu concret al romanului
Lizoanca. 

Un alt exerci]iu ludic este [i crearea promo]iilor online.
Urm\toarea promo]ie se nume[te Spune DDA vverii! [i const\
într-o serie de pachete personalizate, care combin\ una
dintre ultimele apari]ii editoriale din colec]ia Fiction
Connection, Yes MMan de Danny Wallace, cu diverse titluri,
astfel încît s\ reias\ cîteva variante interesante - mister,
ac]iune, dragoste, sezualitate. Cititorii no[tri î[i pot alege
combina]ia care li se potrive[te cel mai mult. Deviza este
inspirat\ din romanul Yes MMan, în care am descoperit povestea
unui om care alege s\ spun\ „DA” în loc de „NU”. Este o carte
la care ]in foarte mult [i am salutat experimentul f\cut timp
de o lun\ de zile de autorul ei, înainte de-a se apuca s\ scrie.
Cred c\ [i \sta este unul dintre atuurile PR-ului - trebuie
s\ descoperi pove[tile din spatele c\r]ilor [i uneori aceste
pove[ti sînt de-a dreptul uimitoare. Mie nu-mi r\mîne decît
s\ le comunic mai departe.

În definitiv, c\r]ile sînt ca [i oamenii - au o via]\ a lor,
o poveste... Iar noi trebuie doar s\ le descoperim.
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acas` la Lorin nu s\ntem singuri
Gruia Dragomir

Timp de cîteva luni de zile, la Jean-Lorin Sterian acas\ s-au jucat piese de teatru.
Nu v\ imagina]i c\ are o cas\ cu o sufragerie imens\ sau c\ st\ într-o hal\
dezafectat\ în care a improvizat o scen\ de teatru, cu tot cu cortin\, sufleori [i
rînduri dotate cu strapontin\. Lorin st\ într-o cutie de chibrituri de dimensiuni obi[nuite,
adic\ neînc\p\toare, aflat\ la ultimul etaj într-un bloc de lîng\ Ci[migiu. Aici înghesuia
între 10 [i 15 oameni pe care îi chema la reprezenta]ie pe alese, prin sms. O ciud\]enie.
}i se spunea c\ este despre singur\tate [i c\ trebuie s\ aduci ca tax\ de intrare un
obiect care pentru tine reprezint\ singur\tatea. La intrarea în bloc se afla o plasatoare,
care î]i lua obiectul [i-]i rupea bilet (cu [tampil\). Sus la Lorin era o atmosfer\
ciudat\, ap\s\toare. Dar ciud\]enia numit\ Lorgean TTheatre a func]ionat foarte bine,
în trei acte [i cu Lorin în rolul maestrului de ceremonii care ne ruga s\ ne închidem
telefoanele mobile, plus „nu consuma]i b\uturi alcoolice [i nu v\ droga]i, nu consuma]i
înghe]at\ [i nu intra]i cu animale bl\noase, nu c\lca]i iarba etc.”. Spectacolul nu a fost
tot timpul la fel, eu l-am prins pe cel cu actorii Andrei Ioni]\, Ana C\t\lina Gubandru
[i Lala Misonsky. Un monolog, o scenet\ interactiv\ [i o lectur\ din Porno de Welsh.
Apoi prezentarea obiectelor aduse de fiecare [i explicarea lor. Totul a func]ionat mai
bine decît la multe alte piese de teatru interactiv. La Lorin acas\ nu te sim]i singur cu
to]i oamenii \ia str\ini. Îi ascul]i spunîndu-[i pove[tile triste în leg\tur\ cu obiectul pe
care l-au adus [i ei te ascult\ pe tine [i aproape c\-]i vine s\-i îmbr\]i[ezi la plecare. E
trist, dar e [i amuzant s\-]i poveste[ti singur\tatea. Iar avantajul e c\ nu e musai s\
fii dependent de alcool sau de alte substan]e ca s\ po]i s\ faci asta.

Proiectul lui Lorin nu se termin\ aici, pentru c\, dup\ ce amfitrionul a cerut fiec\rui
participant un text mic despre obiectul pe care l-a adus, a f\cut din ele o expozi]ie la
sala de expozi]ii a centrului cultural Laborator PPropriu, într-un beci scufundat în
întuneric, plin ochi de spectatorii de la toate cele unsprezece reprezenta]ii Lorgean
Theatre ([apte pentru Singuri aacas\, trei pentru G\rg\land [i una pentru Avatar
Collective). Ca de obicei, nu [tiam la ce s\ ne a[tept\m. În fa]a noastr\ se afl\ un br\du]
de plastic decorat cu obiectele noastre [i înf\[urat în lumini]e pîlpîitoare, singurele
care aduc un pic de lumin\ în beci. Din ni[te boxe de calculator se aude un colind. E
o atmosfer\ cam creepy. Apoi, din acelea[i boxe se aude vocea lui Lorin care repet\
mesajul cunoscut de la începutul reprezenta]iilor: „V\ rug\m s\ v\ închide]i telefoanele
mobile etc.”, apoi ne spune c\ asta e tot [i c\ el este tot singur acas\, dar de data
asta la Berlin. Lumina se aprinde [i ne d\m seama c\ pere]ii sînt tapeta]i cu pove[tile
obiectelor noastre. Lumea începe s\ citeasc\, s\ fac\ cuno[tin]\ cu singur\tatea
celorlal]i. Peste foile cu texte [i cu poze de obiecte trec p\ianjeni cu picioare lungi [i
gîndaci gra[i. Oamenii nu prea vorbesc între ei. Într-o oarecare m\sur\, e emo]ionant.
Din nou î]i vine s\-i îmbr\]i[ezi pe cei din jurul t\u; nu o faci, dar î]i vine. Cîte
expozi]ii v-au trezit sentimentul \sta? Pleci din subsol sim]indu-te mai pu]in singur
[i abia acum î]i dai seama c\ în spatele Lorgean TTheatre, al\turi de joac\ [i de teribilism,
se ascunde [i o doz\ mare de generozitate.

Singuri AAcas\
Jean-Lorin Sterian 
Curator: Mircea Nicolae
Vernisaj - 29 Aprilie 2009, ora 20.00 fix
De data asta e[ti invitat!
Sala de expozi]ii a centrului cultural Laborator PPropriu
Calea Grivi]ei 41

Expozi]ia va putea fi vizitat\ [i la ICR Vene]ia, în timpul Bienalei de Art\ (7 iunie -
22 noiembrie 2009).
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s\ spune]i c\ am o problem\, o obsesie
sau ni[te limite mult prea înguste, dar
aceast\ a doua vizit\ mi-a declan[at
un alt tip de reflexie legat\ de „statutul

muzeului” contemporan. V\zînd marile expozi]ii Calder
(pe dou\ etaje doar anii parizieni, 1926-1933!!!) [i
Kandinsky mi-au trecut prin minte cuvintele lui Andrea
Fraser1, din Muzeul nnu eeste oo aafacere. EEste ccondus cca oo
afacere, pe care le voi reda în englez\ pentru c\ sun\
teribil de bine: „museums have entered into a ’vicious
growth cyrcle’ of ever-expanding costs and expenditures.
They need bigger shows to raise more money to have
bigger shows. They need more staff to raise more money
to hire more staff. They need to raise more money to
build more space to have more foundraisers. They need
to build bigger spaces to show bigger art that draws
bigger audiences and justifies building bigger spaces”.
{i uite-a[a muzeul [i expozi]iile ajung s\ te cople[easc\,
s\-]i oboseasc\ ochii [i creierul, s\ te frustreze c\ în cinci
ore ai reu[it s\ vezi o expozi]ie, jum\tate dintr-o alta, [i
te-ai plimbat ca pe Corso în cealalt\ [i s\ te fac\ s\
vrei s\ ie[i de-acolo cît mai repede ([i, mind you, sînt
foarte antrenat\ în ore lungi la muzeu). {i-atunci m\
întreb, pentru cine [i în ce scop au fost create aceste
expozi]ii... 

Întotdeauna am avut impresia c\ acesta este modelul
anglo-saxon, u[or megalomanic [i totalizator (vezi
„lan]ul” de muzee Guggenheim, MoMA sau Tate), dar
Centrul Pompidou îl urmeaz\ cu gra]ie: deja este în
construc]ie un al doilea spa]iu Pompidou-Metz [i se
zvone[te c\ Palais de Tokio va fi [i el sub umbrela Centrului,
[i asta în condi]iile în care structura de rezisten]\ a
actualei cl\diri nu poate suporta afluxul de vizitatori.
Expozi]iile, îns\, las\ de cele mai multe ori de dorit.
Nu se mai încurajeaz\ experimentalismul sau geniul
unui curator, ci conformismul fa]\ de studii de pia]\,
fa]\ de sponsori sau fa]\ de a[tept\rile publicului.
Curatorul devine un soi de func]ionar, subordonat unui
manager, care trebuie s\ produc\ un anumit num\r
de expozi]ii pe an, de mare amploare, cu arti[tii cei mai
la mod\ la nivel mondial. Singurele lucruri care m\
impresioneaz\ cu adev\rat în aceast\ „industrie a artei”
sînt importan]a major\ acordat\ p\r]ii educative [i
cataloagele foarte consistente [i bine documentate,
evident, cu un pre] pe m\sur\.

Dar s\ revenim la oile noastre: expozi]ia „Alexander
Calder (anii parizieni, 1926-1933)” reune[te mai mult
de 300 dintre sculpturile, picturile, desenele, juc\riile,
fotografiile [i filmele artistului, unul dintre cei mai

importan]i sculptori ai secolului 20. A avut forma]ie
originar\ de inginer, apoi s-a dedicat artei [i a reinventat
sculptura ca „desen în spa]iu”, introducînd mi[carea
în poveste. Cuno[team lucr\rile lui tîrzii, abstracte,
formate din sisteme elaborate de pîrghii în echilibru,
punctate de pete de culoare, dar anii parizieni sînt u[or
diferi]i, pentru c\ par un joc cu personaje de sîrm\. Opera
cea mai reprezentativ\ a acestei perioade este Circul,
un complex de figuri de sîrm\, lemn, piele [i textile,
operate de ni[te sîrmuli]e care arunc\ acroba]i în aer
sau ajut\ un cowboy s\-[i mînuiasc\ lasoul. Calder pare
de fapt un copil mare în mijlocul juc\riei preferate, ale
c\rei mecanisme secrete numai el le [tie [i pe care le
opereaz\ spre deliciul publicului din cafenelele pariziene
sau, acum, din Centrul Pompidou. Surprinz\tor mi s-a
p\rut faptul c\ majoritatea copiilor nu au fost deloc
impresiona]i [i au g\sit jocul plictisitor [i personajele
urîte. Altfel st\tea treaba în spa]iul de joac\ în care, cu
ajutorul unor buc\]i de foam colorate [i a tot soiul de
bare de metal, puteau s\ creeze propriile versiuni de
mobíle (as in sculpturi mobile), s\ modeleze în sîrm\
sau s\ ac]ioneze tot soiul de mecanisme [i de personaje.
Partea educa]ional\ a Centrului Pompidou este într-ade-
v\r foarte bine pus\ la punct, cu spa]ii de joac\, cu
experimente [i cu o documenta]ie foarte consistent\
pe pagina de internet www.centrepompidou.fr. 

Despre expozi]ia Kandinsky nu pot spune mare lucru,
în afar\ de faptul c\ este absolut imens\, cu lucr\ri de
prin toat\ lumea [i din toate perioadele de crea]ie ale
artistului. Mi-ar fi pl\cut s\ rela]ionez operele cu textele
lui teoretice (Despre sspiritual îîn aart\ sau Punct, llinie,
suprafa]\) pe care le-am studiat la [coal\, dar am parcurs
expozi]ia foarte rapid [i am putut observa doar diferen]ele
clare dintre perioada de început, din Der BBlaue RReiter,
cu pete întinse de culoare strident\, [i puritatea abstract-
geometric\ de la maturitate.  

Dar am v\zut Calder [i Kandinsky [i mul]i al]ii în
muzee ca Zervos din Vezelay sau Peggy Guggenheim
din Vene]ia, foste colec]ii private foarte valoroase, în
dou\ muzee profund umane, care reu[esc s\ redea foarte
bine atmosfera [i rela]iile dintre arti[ti [i dintre
ace[tia [i colec]ionar. Contrastul dintre cele dou\ tipuri
de muzee este ca diferen]a dintre art\ ca „loisir” [i
art\ ca afacere [i  acest lucru se vede chiar [i  la
num\rul de vizitatori. În timp ce la Pompidou abia am
reu[it s\ m\ strecor printre sutele de turi[ti, la Vezelay
am avut tot muzeul pentru mine. M-am l\f\it în camerele
mari, perfect retu[ate, din casa Romain Rolland (cî[tig\tor
al premiului Nobel pentru literatur\ în 1915), printre
opere de Max Ernst, Joan Miró, Julio González sau Alberto
Giacometti. {i ca s\ în]elege]i cît de special este acest
muzeu, afla]i c\ Vezelay este un s\tuc de vreo 400 locuitori
din Yvonne, în provincia Burgundia, pe fostul drum
de pelerinaj c\tre Santiago de Compostela, pe o
colin\ înconjurat\ de vii [i cîmpii. Am fost surprins\ s\
aflu c\ Fernand Leger a f\cut prima lui pictur\ mural\
(aflat\ acum în muzeu) la Vezelay, în 1936, pentru
arhitectul român Jean Badovici, iar Picasso [i Victor
Brauner erau vizitatori permanen]i la re[edin]a
Zervos din apropiere. 

Vezelay [i Muzeul Zervos sînt ni[te locuri de descoperit
[i de savurat în tihn\, [i da, se poate face asta chiar [i
în 2009.

___________
1

Andrea FRASER, „A museum is not a business. It is run in a
businesslike fashion.”, în Melanie TOWNSEND (ed.), Beyond the Box.
Diverging Curatorial Pratices, Banff Centre Press, 2003.

developare

nimic mai trist
decît s\-]i faci singur poze

poze în care s\ zîmbe[ti 
ori s\ prive[ti complice sau sigur pe tine
în care s\ scrutezi dep\rtarea de parc\-ai fi z\rit 
ceva cunoscut
în care s\ fixezi obiectivul 
ca [i cum ai privi în ochii celuilalt

stau în buricul unui ora[ str\in
[i întorc capul în toate p\r]ile
în c\utarea unei imagini bune de fotografiat
a înc\ uneia pe lîng\ altele zeci 
deja

ia uite îmi zic
ce nelini[tit sînt
ca un killer pl\tit cu o geant\ de bani 
ca s\ lichideze pe cineva
care nu mai apare în cruciuli]a lunetei
ia uite cum îmi zvîcnesc tîmplele
cum îmi tremur\ mîinile
cum îmi mu[c buza de jos

ia uite la japoneza asta
ce se desprinde din grup
vine spre mine îmi întinde un canon îmi ciripe[te în englez\
s\ le fac o poz\ în care probabil to]i au ie[it cu ochii închi[i

ia uite-i pe \ia cum se s\rut\
]oc ]oc ]oc
în ritmul bli]ului
[i cum coboar\ sprinteni din autocarul supraetajat 
b\trînei cu p\rul alb [i pupile l\crimoase

uite domnul cu barb\ 
alearg\ dup\ fiu-su care
alearg\ dup\ porumbei care se ridic\ deodat\ ca într-o
explozie

ia uite ce mîn\ uria[\ i-a r\mas ciungului
[i cum o telescopeaz\ înaintea trec\torilor
care o ocolesc 
o strîng 
sau îi pun în palm\ monede

nimic mai trist 
decît s\ vezi atîtea [i-atîtea poze
iar tu s\ nu fii în niciuna dintre ele

Kandinsky
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aajjaa PPeelleevviicc eessttee,, aall\\ttuurrii ddee FFiilliipp VVuujjooššeevviicc,,
MMaarriijjaa KKaarraakkllaajjiicc,, MMaarriijjaa SSttoojjaannoovviicc,,
MMiilleennaa BBooggaavvaacc,, MMiilleennaa MMaarrkkoovviicc,,
uunnaa ddiinnttrree cceellee mmaaii ppuutteerrnniiccee vvooccii aallee

nnooiiii ddrraammaattuurrggiiii ddiinn SSeerrbbiiaa,, oo ddrraammaattuurrggiiee-
eessccaavvaattoorr ssoocciioo-ppoolliittiicc,, ccaarree aa rreeuu[[iitt ss\\ ssee iimmppuunn\\
îînn ssppaa]]iiuull ccuullttuurraall ssîîrrbbeesscc.. IInntteerrvviiuull ppee ccaarree ii ll-aamm
lluuaatt MMaajjeeii aarree oo dduubbll\\ ffuunncc]]iiee:: ppee ddee oo ppaarrttee
îî[[ii pprrooppuunnee ss\\ pprreezziinnttee ssttaattuuttuull nnooiiii ddrraammaattuurrggiiii
ssîîrrbbee[[ttii îînn ccoonntteexxttuull tteeaattrraall llooccaall [[ii iinntteerrnnaa]]iioonnaall,,
iiaarr ppee ddee aalltt\\ ppaarrttee ccoonnssttiittuuiiee uunn pprriimm ccoonnttaacctt
ccuu uunn ttiipp ddee ssccrriiiittuurr\\ ccaarree vvaa ffii pprreezzeenntt\\ llaa
FFeessttiivvaalluull DDrraammaattuurrggiieeii RRoommâânnee[[ttii ddiinn ooccttoommbbrriiee..
PPaattrruu tteexxttee ddee tteeaattrruu ddiinn SSeerrbbiiaa vvoorr aavveeaa ssppeeccttaaccoollee-
lleeccttuurr\\ îînn ccaaddrruull FFeessttiivvaalluulluuii ddee llaa TTiimmii[[ooaarraa..

Ai pputea ss\ ccontextualizezi [[i ss\ ddescrii ddirec]iile ddin
dramaturgia ccontemporan\ ddin SSerbia?

În ultimii ani se poate vorbi despre noi direc]ii în
dramaturgia din Serbia. Este, mai degrab\, o combina]ie
de contexte: tineri dramaturgi au început s\ fie monta]i
în cele mai reprezentative teatre din Belgrad [i din Serbia,
au fost recunoscu]i de aceste institu]ii [i promova]i de
media. O nou\ genera]ie de dramaturgi a devenit vizibil\
pe scenele de teatru contemporane, tinerii regizori au
început s\ fie din ce în ce mai interesa]i de piesele acestor
dramaturgi [i au f\cut tot posibilul s\ le aduc\ în prim-
plan. Mai mult decît atît, regizori experimenta]i s-au ar\tat
extrem de incita]i de noua dramaturgie. În aceast\ atmosfer\
stimulativ\, dramaturgii au fost preocupa]i s\ scrie despre
lumea în care tr\iesc, despre perioada de tranzi]ie de dup\
c\derea lui Miloševic, despre noile probleme din societatea
democratic\ „îmbun\t\]it\”, dar [i despre pove[tile lor
intime legate de pierderea indentit\]ii. Dup\ piesele sociale
[i politice foarte incisive, scrise de Biljana Srbljanovic, [i
dup\ primele piese ale Milenei Markovic (Pavilions) [i ale
Uglješei Šajtinac (Huddersfield), o nou\ genera]ie a început
s\ se concentreze pe temele societ\]ii post Miloševic.
Exist\ cîteva piese angajate politic, cu accent pe probleme
de studii de gen sau pe evenimente istorice cu impact
contemporan.

Se rreflect\ ttematica ssocial\ îîntr-uun sstil dde sscriitur\?
Exist\ fformule ddramaturgice îîn ccare eeste vvizibil\
ruptura dde uun aanumit cconven]ionalism?

Teatrul postdramatic [i deconstruc]ia formelor clasice
sînt în centrul preocup\rilor dramaturgilor contemporani.
A fost foarte greu pentru ei s\ experimenteze la nivel de
form\. În Facultatea noastr\ de Teatru, în care exist\ un
departament de dramaturgie, se gînde[te în structuri [i
în formule clasice. Am fost înv\]a]i s\ scriem dup\
tipare exclusiv clasice... Experimentele nu erau permise

[i erau receptate ca ni[te straniet\]i de neîn]eles. De
asemenea, teatrele respingeau textele care nu erau foarte
clare la nivel de poveste [i de form\ (4.48 PPsychosis, de
Sarah Kane, sau Attempts oon HHer LLife, de Martin Crimp,
nu au fost montate în Serbia). Dar acum, cînd au început
s\ fie montate în teatre piese a c\ror scriitur\ este fragmentat\,
dramaturgii au început [i ei s\ experimenteze, cu mult
mai mult curaj, formule noi. Exist\, bineîn]eles, [i
textele clasice, care e bine s\ aib\ rolul lor, dar e important
c\ ele nu mai sînt singulare, c\ exist\ [i încerc\ri de regîndire
a dramaturgiei. 

Cît dde ggreu îîi eeste uunui ttîn\r ddramaturg ss\ aajung\ ss\
fie mmontat?

Dac\ îmi puneai aceast\ întrebare acum cî]iva ani, ]i-
a[ fi spus c\-i este cumplit de greu, dar acum situa]ia s-a
schimbat. A[a cum descriam peisajul dramaturgiei [i mai
devreme, teatrele devin din ce în ce mai interesate de ceea
ce scriu dramaturgii contemporani. Dac\ te ui]i pe oferta
repertorial\ a teatrelor, vezi c\ exist\ un demers constant
de promovare a tinerilor dramaturgi. Exist\ o foame de
piese contemporane [i o dorin]\ de-a le sus]ine. E vorba
[i despre un anumit context politic care are nevoie de o
privire proasp\t\.

E[ti mmembr\ aa ggrupului NNADA, uun ccorelativ aal mmi[c\rii
dramAcum ddin RRomânia. CCum ss-aa ccreat aacest ggrup [[i ccît
de mmult ss-aa iimpus îîn sspa]iul tteatral ddin SSerbia?

NADA este o organiza]ie care a început s\ func]ioneze
din 2003 la Teatrul Na]ional din Belgrad. A fost fondat\
de Milos Kreckovic, care era dramaturgul teatrului, [i
era axat\ pe lecturi din texte contemporane europene

[i pe criza dramaturgiei din Serbia. Se organizau lecturi,
conferin]e, workshop-uri [i pot spune c\ acest nucleu a
fost baza apari]iei celor mai reprezentativi dramaturgi
din noua genera]ie. Filip Vujosevic, Marija Karaklajic, Marija
Stojanovic, Milena Bogavac, Milena Markovic [i cu mine
ne-am lansat cu NADA. Am lucrat pe piesele noastre în
timpul unor ateliere [i am avut primele lecturi publice la
Teatrul Na]ional în cadrul NADA. Dup\ cî]iva ani,
Teatrul Na]ional n-a mai fost interesat de acest proiect,
dar cî]iva dintre noi am decis s\-l continu\m - avea deja
o structur\ bine pus\ la punct [i reu[ise s\ se impun\ - [i
ne-am format propria noastr\ organiza]ie non-profit.
Fondatorii au fost Milena Markovic, Milena Bogavac, Filip
Vujosevic [i cu mine, [i ne numim Noua DDramaturgie.
Cî]iva ani am continuat activit\]ile de baz\ cu care
NADA se consacrase - ateliere, lecturi, discu]ii. Acum avem
chiar un atelier interna]ional pentru dramaturgii din ]\rile
din fosta Yugoslavie, pe care îl ]inem în cadrul celui mai
mare festival de dramaturgie, la Novi Sad, e vorba despre
Sterijino ppozorje. Am reu[it s\ cre\m [i un site care
func]ioneaz\ ca o arhiv\ de texte contemporane noi -
www.nova-ddrama.org.

Anul ttrecut aai cconceput [[i aai oorganizat oo ss\pt\mîn\
dedicat\ nnoii ddramaturgii ddin RRomânia. EExist\ aanumite
similarit\]i îîntre ttematici [[i fformule aabordate îîn ddramaturgia
româneasc\ [[i îîn ccea ddin SSerbia?

Am avut o discu]ie foarte lung\ cu membrii dramAcum
legat\ de dramaturgia din cele dou\ ]\ri [i am descoperit
multe asem\n\ri, dar cred c\ situa]ia dramaturgilor
contemporani din Serbia este mult mai bun\ decît cea a
dramaturgilor din România. Din discu]iile pe care le-am
avut, mi-am dat seama c\ dramaturgii români nu au prea
des [ansa s\ fie monta]i în teatrele mainstream. Noi, de
exemplu, avem în acest moment cel pu]in zece produc]ii
pe texte contemporane în teatre importante din Belgrad.
Piesa Verei Ion, Vitamine, a fost produs\ anul trecut la
Teatrul Na]ional din Belgrad [i, în acest moment, ne
preg\tim de dou\ mont\ri cu piese sîrbe[ti noi tot la Teatrul
Na]ional. Scopul meu este ca la Na]ional s\ existe cît
mai multe produc]ii pe texte contemporane din Europa
[i din lume [i s\ formez un public nou care s\ fie interesat
de ele. În aprilie am organizat o s\pt\mîn\ dedicat\ textelor
germane, iar anul viitor ne vom concentra pe piese ruse[ti.
Lucrurile nu stau perfect, dar nici r\u, pîn\ la urm\.

MMiihhaaeellaa MMiicchhaaiilloovv, 32 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..

ffooaammeeaa  ddee  ppiieessee  ccoonntteemmppoorraannee  \\nn  SSeerrbbiiaa
interviu cu Maja Pelevićć

mihaela michailov
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AA Ajungem la San Pietro la 11 noaptea. E februarie,
e rece. În pia]a rotund\ [i pustie, cî]iva oameni
de serviciu m\tur\ teleghidat dalele de piatr\ -
în lumina vag\, arat\ ca ni[te umbre civilizate de

plastic, în salopetele lor verzi - în mod sigur cotizeaz\ la
un sindicat care le alimenteaz\ speran]a de via]\ cu iluzii
pl\cute... m\ tem c\ mai pl\cute decît cele cu care lucreaz\
Papa. Dac\ nu cumva or fi ni[te agen]i deghiza]i, caz în
care speran]a de via]\ are un alt în]eles. Roma geme
somnolent dincolo de Tibru. Picioarele îmi zvîcnesc fierbin]i
în ghetele de piele întoars\, o nelini[te obosit\ îmi str\bate
osul anonim pe care e legat capul. Capul, ca orice capcan\,
pare s\ n-aib\ fund, îmi d\ de lucru la nesfîr[it. Mai ales
aici în fa]a acestei inimi de piatr\ a lumii, luminat\ la ora
asta în fascicole [terse de lumin\ aproape galben\, melancolic\.
O vreme, fum\m în t\cere.  

- {tii, de aici începe totul.
- Nu începe nimic. Se amîn\. 
- Vorbesc serios.
- {i eu. S-E - A-M-Î-N-|. Vino s\ ne facem o fotografie.
Pune aparatul pe o banc\ de piatr\, se autodeclan[eaz\.

În poz\, zîmbim fulgera]i de
bli]ul ineficient, palizi. Abia
dac\ înc\pem în cercul alb,
în timp ce în spatele nostru o
siluet\ imens\ [i neagr\ se
ghemuie[te ca un animal clocitor,
cu inten]ii dintre cele mai
dubioase. Umbl\ vorba c\
Vaticanul i-a ref\cut ADN-ul
lui Bernini [i vrea s\-l cloneze,
pentru a construi pe Lun\ o
replic\ a bazilicii din spatele
nostru. Figurati, cum se zice
prin zon\. 

La 11.45 îl g\sim pe Sergio
a[teptîndu-ne în Fiat în fa]\ la
Sant’ Angelo. Nu vorbe[te, dar
nici nu pare sup\rat c\ l-am
f\cut s\ a[tepte. Dup\ un drum
de cinci minute, s\rim din
ma[ina minuscul\ în fa]a
hotelului. Înainte s\ cobor, îmi
indic\ mu]e[te din priviri s\
iau revista [i ziarul de pe scaunul
din fa]\. E o revist\ Max, cu

Carla Bruni pe copert\. Nu îmi dau seama dac\ ar trebui
s\-mi spun\ ceva. Ziarul e un Corriere din noiembrie
anul trecut, scandalul Mutu/cocain\ nu se stinsese. 

Cînd ajungem sus ea intr\ direct la du[. M\ a[ez la
m\su]a din dreptul ferestrei [i deschid ziarul. Din el cade
un plic maro pe care e scris cu marker negru: Yesterday
Phonosaurus spoke. Scot din plic un minicd pe care îl
bag în laptopul de pe mas\. Dau sonorul la maximum [i
fac clic pe fi[ierul audio [o1-o2/2oo5] [i din plasticul lucios
ies ni[te sunete ca de pe alt\ lume. Pentru c\ sînt de pe
alt\ lume. Phonosaurus e un dispozitiv care ar trebui s\
redea sunete din trecut [i din viitor. E o dr\cie la care Sergio
lucreaz\ de zece ani cu ni[te americani pe care cîteva
guverne ar vrea s\ pun\ laba. Se aud ca prin ap\ ni[te voci
care discut\ precipitat în german\. Fi[ierul text se cheam\
read_me. Îl deschid. Nu con]ine decît aceste dou\ cuvinte:
Hitler voice. Recunosc engleza aproximativ\ a italianului.

Înregistrearea.
- Herr doctor, m\ bucur s\ v\...
Urmeaz\ cîteva momente în care aparatul pare s\ se

acordeze, sunetul e ba foarte înfundat, ba foarte ascu]it,

distorsionat, dup\ care se stabilizeaz\.
- ... dar v-am spus c\ m\ g\si]i la cabinet doar dup\

prînz.
- Asculta]i, Herr doctor... , urmeaz\ o pauz\ de gîndire. 
O pauz\ de gîndire iau [i eu, recunoscînd vocea din

documentarele istorice. Senza]ia e cu atît mai înfior\toare
cu cît vocea se aude foarte clar, parc\ îmi susur\ direct în
ureche. 

- Trebuie s\ m\ asculta]i. 
- V\ rog, v\ ascult.
- Am visat c\ mergeam printr-un ora[ f\cut din sticl\

neagr\.
- Interesant. Sînte]i sigur c\ era sticl\?
- Asculta]i-m\. Totul era din sticl\ neagr\. Chiar [i

oamenii.
- Da?
- Da. O sticl\ neagr\ un pic transparent\. Puteai s\ vezi

prin ei.
- {i asta v\ îngrozea? V\ d\dea acel fior de groaz\ pe

care îl ai în vise, în co[maruri...
- Nu, asculta]i-m\. R\t\ceam prin acest ora[ de sticl\

neagr\ [i am intrat într-o ber\rie, mi-am l\sat paltonul [i
m-am dus la toalet\. Dar, doctore, closetul era infernal,
probabil c\ [ti]i despre ce vorbesc. Am c\lcat într-un rahat.
{i, Herr doctor, rahatul era viu, a s\rit s\ m\ strîng\ de
gît.

Înregistrarea î[i pierde calitatea, se aude ca din ap\ [i
dup\ cîteva secunde se opre[te.

R\mîn cu ochii pe fereastr\. Hotelul d\ spre Tibru [i
dincolo de el se vede San Pietro luminat melancolic. Deasupra
cupolei, pe cerul de un albastru închis intens, ca de acuarel\,
se învîrte un stol masiv, cît se poate de fantomatic, de
pesc\ru[i. Se aude u[a de la baie, m\ întorc [i o v\d învelit\
în prosop, se pr\bu[e[te în pat, aproape moart\ de somn.
Cînd m\ uit iar pe fereastr\, stolul de pesc\ru[i s-a transformat
într-o pîlnie care se scurge în mare vitez\ prin cupola uria[\.
Acest lucru se întîmpl\ pîn\ s\ apuc s\-mi scot din buzunarul
hainei binoclul. Se pare c\ Sergio a avut dreptate.

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.
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M \ plimb prin Paris [i v\d afi[ele campaniei
de prevenire a SIDA lipite de prim\ria Parisului:
într-o fotografie se îmbr\]i[eaz\ un b\rbat
[i o femeie, în alta doi b\rba]i. Acum cî-

teva luni m\ plimbam prin Granada [i doi b\ieti ]inîndu-se
de mîn\ sau dou\ femei s\rutîndu-se erau imagini
fire[ti. Intru pe site-ul funda]iei Accept Romania, o organiza]ie
care prin ini]iativele sale sociale, politice [i culturale
contribuie enorm la democratizarea societ\]ii române[ti
[i aflu c\ România este statul UE cu cea mai mare intoleran]\
fa]\ de homosexuali; ei sînt adesea agresa]i verbal [i chiar
fizic, asumarea public\ a homosexualit\]ii sau participarea
la un eveniment ca Gayfest devenind astfel adev\rate acte
de curaj. Citesc declara]iile homofobe ale unor politicieni,
declara]ii care i-ar discredita imediat în Occident. {i-mi
amintesc de un poem excep]ional, Dac\ oomul aar pputea
spune (Si eel hhombre ppudiera ddecir), scris de spaniolul Luis
Cernuda (1902-1963), prieten cu Federico García Lorca [i,
asemenea acestuia, un poet universal. Cernuda împarte
cu Lorca [i un destin: ambii sînt homosexuali într-o Spanie
în care nu-[i pot, evident, manifesta public homosexualita-
tea, o tem\ care traverseaz\ întreaga lor oper\. În cazul
lui Lorca, destinul se va dovedi tragic: în 1936, la pu]in
timp dup\ izbucnirea r\zboiului civil, este asasinat în
Granada de franchi[ti pentru simpatiile sale republicane,
pentru c\ era un poet imens care avea deja categoria de
simbol [i pentru orientarea sa sexual\. 

În 1931 Cernuda publica Pl\cerile iinterzise (Los pplaceres
prohibidos), o carte fundamental\ a literaturii spaniole,
apreciat\ astfel de c\tre public - Cernuda este unul dintre
cei mai citi]i poe]i ast\zi în Spania [i dintre cei mai revendica]i
drept model literar pentru al]i poe]i - [i de c\tre cei mai
recunoscu]i speciali[ti. O dimensiune important\ a volumului
este rela]ia între afirmarea unui intens homoerotism [i

cîmpul semantic al luminii, al corpului senzual care aspir\
la fericire. Aceast\ afirmare, clar\ din primul poem, Diré
cómo nnacistéis (Voi sspune ccum vv-aa]i nn\scut) - referindu-se
la „pl\cerile interzise”-, unde prejudec\]ile [i intoleran]a
sînt numite „realidades vacías” [i „Sombras de sombras,
miseria, preceptos de niebla” („realit\]i goale” [i
„Umbre de umbre, mizerie, precepte de cea]\”1), se reg\se[te
în special în Dac\ oomul aar pputea sspune: „Si el hombre
pudiera decir lo que ama,/ Si el hombre pudiera levantar
su amor por cielo” („Dac\ omul ar putea spune ce iube[te/
dac\ omul [i-ar putea în\l]a iubirea la cer”)2...

Spania ultimilor ani a luptat cu prejudec\]ile alimentate
de sectoarele politice [i catolice cele mai conservatoare
[i cu „preceptele de cea]\” [i a transformat în realitate
dorin]a lui Cernuda. În 1936 el î[i grupa poezia complet\
sub titlul Realitatea [[i ddorin]a (La rrealidad yy eel ddeseo).
Literatura inventeaz\ via]a [i metaforele poeziei îi dau
form\, o numesc. Ce altceva sînt intoleran]a, prejudec\]ile,
violen]a, argumentele „naturale” cu care se justific\
discriminarea împotriva persoanelor LGBT (lesbiene, gay,
bisexuali [i transsexuali) - n-ar strica s\ ne amintim c\
argumente asem\n\toare au fost folosite împotriva
emancip\rii femeilor sau a negrilor - decît „umbre de
umbre, mizerie, precepte de cea]\”? {i, dac\ tot vorbim
despre metafore, dulapul din care ies homosexualii,
lesbienele, bisexualii sau transsexualii („coming out of the
closet”) este dulapul unei intimit\]i care nu este doar a
lor, ci [i a heterosexualilor. Nu putem admite discriminarea
suferit\ de aceste persoane în societatea româneasc\. Nu
putem admite nici argumentul revolt\tor al celor care
afirm\ ca n-au nimic cu homosexualii atîta timp cît nu se
afi[eaz\, condamnînd indigna]i vizibilitatea lor public\,
„ie[irea din dulap”. Fiecare deschidere a dulapului reprezint\
un pas spre o adev\rat\ democra]ie, spre o societate cu

o [tiin]\ a dialogului, matur\, capabil\ s\ lupte împotriva
propriilor demoni (de exemplu discriminarea homosexualilor,
discriminare prezent\, ceea ce este foarte grav, [i în
numeroase dic]ionare române[ti, care folosesc termeni
refuza]i de comunitatea [tiin]ific\ interna]ional\ [i cu
puternice conota]ii negative pentru a defini homosexualitatea).  

Aceasta este o chestiune care ne prive[te pe to]i.
Societatea româneasc\ are nevoie urgent\ de o analiz\
profund\ a acestor demoni care înc\ o bîntuie la aproape
dou\zeci de ani dup\ c\derea dictaturii. Mi[c\rile de
emancipare care au condus la curente culturale fundamentale
(feminismul, multiculturalismul, studiile queer etc.) [i care
au p\truns în România dup\ 1989 s-au lovit în general
de o indiferen]\ total\, dac\ nu de un dispre] manifest,
inclusiv din partea multor intelectuali. Acest refuz are
grave consecin]e: misoginia sau homofobia explicite nu
scandalizeaz\ opinia public\, ceea ce nu se întîmpl\ în
Spania, în Fran]a, în Olanda, în Germania sau în Statele
Unite, pentru a da doar cîteva exemple, unde asemenea
atitudini nasc reac]ii prompte de indignare. 

S\ ne întoarcem la Cernuda: „Si el hombre pudiera
decir lo que ama,/[…]/ Yo sería aquél que imaginaba;/
Aquél que con su lengua, sus ojos y sus manos/ Proclama
ante los hombres la verdad ignorada,/ La verdad de su
amor verdadero.” („Dac\ omul ar putea spune ce iube[te,/[...]/
Eu a[ fi cel ce se las\-n voia închipuirii;/ Cel ce cu limba, cu
ochii, cu mîinile lui/ Proclam\ dinaintea oamenilor adev\rul
ne[tiut,/ Adev\rul iubirii lui adev\rate.”). Nu [tiu dac\
participan]ii la Gayfest Bucure[ti l-au citit pe Cernuda, dar
actul lor de revendicare a vizibilit\]ii publice, a drepturilor
care li se cuvin, a dreptului la fericire, actualizeaz\ versurile
sale.

__________
1 Traducerea mea.
2 Poemul DDaacc\\ oommuull aarr ppuutteeaa ssppuunnee se citeaz\ în tot articolul în

traducerea Ioanei Zlotescu Simatu [i a lui Andrei Ionescu: Luis Cernuda,
PPooeezziiii [[ii eesseeuurrii.. AAnnttoollooggiiee, Editura Albatros, Bucure[ti, 2002. Edi]ie coordonat\
[i cuvînt înainte de Ioana Zlotescu Simatu. Traducere de Andrei Ionescu
[i Ioana Zlotescu Simatu (poezie), Tudora Sandru-Mehedin]i (eseuri). 

IIooaannaa GGrruuiiaa, 30 ani, scriitoare în limba spaniol\ [i cercet\toare de
literatur\ spaniol\ [i comparat\. A publicat OOttooññoo ssiinn ccuueerrppoo (TTooaammnnaa
ff\\rr\\ ccoorrpp, carte finalist\ în 2002 a Premiului de poezie Federico García
Lorca) [i NNiigghhtthhaawwkkss (Premiul Federico García Lorca pentru proz\
scurt\, 2007). Doctor în literatur\ comparat\, a predat literatura spaniol\,
teoria literaturii [i literatura comparat\ la Universitatea din Granada. S-a
num\rat printre organizatorii primului congres de limba [i literatura român\
în Spania (Granada, 2009). În prezent lucreaz\ la Paris, unde colaboreaz\
ca cercet\toare a Universit\]ii din Granada cu Centre de recherches
interdisciplinaires sur les mondes ibériques contemporains (Sorbonne) [i
cu Centre d’études féminines et études de genre (Université Paris 8).

ioana gruia
llll iiii tttteeeerrrraaaattttuuuurrrraaaa  
iiiinnnnvvvveeeennnntttteeeeaaaazzzz `̀̀̀  vvvviiiiaaaa]]]]aaaa
dac` oomul aar pputea sspune cce iiube[te 
[i dulapul intimit`]ii noastre
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Î
n 1995, Vl\du] (Vlad Arghir, prietenul meu [i-al lui Bogdan) a adus
cu el din Germania un volum de poezie [i ni l-a d\ruit. Autorul
lui, Durs Grünbein, un tîn\r de 33 de ani, luase un premiu important
pe-acolo pe la ei, Büchner Preis. M-a impresionat gestul lui Vl\du],

nu se obi[nuia pe-atunci, cum nu se obi[nuie[te nici azi, s\ d\ruie[ti
c\r]i de poezie. Germana mea era mult prea primitiv\ pentru o astfel
de lectur\, dar m-am uitat totu[i peste carte [i, cum se întîmpl\ cînd
în]elegi doar frînturi, am creat din ele ce-am vrut eu. Unul dintre titluri
s-ar fi potrivit felului meu de a citi, „creativ”: Varia]iuni f\r\ tem\. La
cîteva s\pt\mîni dup\ ce am primit cartea, au descins în casa
noastr\, adu[i de Bogdan, ni[te fete [i ni[te b\ie]i din Germania. Era
o vreme a entuziasmului, veneau tot felul de str\ini, to]i amicii mei
erau ocupa]i s\ le arate Bucure[tiul sau împrejurimile, unii se duceau
cu ei pîn\ la m\n\stirile din Nord, la Sighi[oara, la Bra[ov sau la Predeal,
al]ii se adînceau cu str\inii dup\ ei în România profund\. Timp pierdut.
Vorba poetului, par delicatesse j’ai perdu ma vie. Era o vreme a delicate]ii...
A entuziasmului. A speran]ei. A încrederii.

Deci descinseser\ str\inii \[tia, cum spuneam. Printre ei, un tîn\r
sculptor care abandonase metalul masiv [i f\cea un fel de anluminuri
de o]el pe lame de sticl\ nu mai mari decît o palm\. Mi-a pl\cut
foarte mult ideea sublim\rii metalului greu, un fel de sculptur\ în epur\.
{i mi-a pl\cut [i moaca lui blond\, continuu surîz\toare. Era [i o fat\
cu alur\ de spiridu[ care a sus]inut a doua zi un concert împreun\ cu
un fost membru al forma]iei Kraftwerk, care mi se p\reau foarte mi[to
în adolescen]\ ([i acum mi se par la fel). M-am dus mai mult din polite]e
s-o ascult pe fat\, dar am avut o mare surpriz\. Î[i folosea glasul în fel
[i chip, vorbea [i cînta [i f\cea volute sonore nea[teptate, oferea un
spectacol cum nu mai v\zusem. În plus, [i ea era interesant\, mimica
ei. Nu mai ]in minte cum o chema. Poate c\ a ajuns departe, a[a cum
merita. Poate... În grup se distingea [i un tîn\r filozof, elegant dup\
vorb\, dup\ port, lini[tit, cu purt\ri alese. Mai erau [i al]ii, dar nu mai
[tiu nici m\car cum ar\tau. Mi-aduc îns\ aminte ca ieri cum fata-spiridu[,
recunoscînd coperta c\r]ii lui Grünbein, s-a bucurat a[a tare încît a
strîns volumul la piept [i s-a a[ezat pe covor, s-a întins pe burt\ [i a
început s\ citeasc\ f\r\ s\-i mai pese de nimic. Mi-a pl\cut de ea. Eu
n-a[ fi îndr\znit niciodat\ s\ m\-ntind pe covorul unor str\ini în a c\ror
cas\ intrasem de cel mult o jum\tate de or\. M-am gîndit c\ Durs
\sta trebuie s\ fie un scriitor fericit dac\ are a[a cititori. Iat\, Durs nu
scria degeaba, [i bravo lui! Nu prestigiosul premiu m-a convins c\ merita
s\ ]in minte numele acestui tîn\r poet german, ci fata aia, cititoarea
lui. Dup\ ce au plecat, am mai luat o dat\ cartea în mîini. Am re]inut
poeziile de la sfîr[it cu animalele de la diferite gr\dini zoologice din
lume. Una era despre un okapi, animalul \la pe jum\tate zebr\ [i cu
mutr\ de giraf\. Am pus cartea în corpul de bibliotec\ destinat poeziei,
undeva la suprafa]\, [i am l\sat-o pentru mai tîrziu, pentru cînd aveam
s\ [tiu mai mult\ german\, doar aveam tot timpul s-o reînv\], nici nu
împlinisem înc\ 30 de ani.

Au trecut de atunci 14 ani [i n-am înv\]at o boab\ de german\ în
plus. M-am uitat de cîteva ori pe Internet s\ v\d ce mai face, ce-a mai
scris Durs între timp. Am dat la un moment dat peste un text despre
poeziile lui legate de animalele din gr\dina zoologic\. Zicea cineva
c\ Einem Okapi im Münchner Zoo (Unui okapi de la Gr\dina Zoologic\
din München) e un fel de parabol\ despre est-germanul care trebuie
s\ adopte o nou\ identitate, pentru c\ nu are alt\ solu]ie. C\ el, est-
germanul, doar s-a mutat în alt\ cu[c\, cea a Vestului. Cam a[a
ceva...

Înainte de discu]ia la care fusesem invitat\ s\ particip la
începutul anului (despre deschiderea Estului spre Vest), [i care urma
s\ aib\ loc la Literarisches Colloquium Berlin, l-am v\zut într-o fotografie,
pe un perete al s\lii în care începuse deja s\ se adune lumea, pe Durs
Grünbein. Tîn\r. Probabil c\ fotografia fusese f\cut\ cam pe vremea
cînd scria despre okapi. Poate din cauza fotografiei - [i pe fondul
impresiei c\ acolo, la colocviu, Estul [i Vestul sînt, din nou, privite în
opozi]ie - am vorbit despre okapi: despre okapi-ul care sînt eu, diferit\
de okapi-ul despre care vorbea acum 14 ani Durs. C\ci nu mutat\ dintr-o cu[c\
în alta m\ sim]eam, ci ca un okapi sem\nînd doar cu o zebr\ [i o giraf\,
f\r\ s\ fie nici una, nici alta. Memoria mea cultural\ este una a Vestului,
experien]a mea de via]\ de zi cu zi este una a Estului, mintea mea e
vestic\, inima mea e estic\, o parte din fiin]a mea a fost creat\ de Vest,
de c\r]ile pe care le-am citit, cealalt\ parte, de experien]a pe care am
traversat-o - una a suferin]ei, a umilin]ei [i a frustr\rii. Pentru mine,

simona 
popescu

C urt - cu C, sublinia el mereu - mi-a fost
amic pentru un scurt an, atît cît a stat el
în Sudul Californiei. Venise din New York
(statul, nu ora[ul) [i se gîndea s\ fac\

un doctorat în antropologie. {i-a cump\rat o cas\
în Irvine - una dintre cele mai scumpe suburbii din
regiune, ora[ul cu cea mai mic\ delincven]\, se
pare. Poate tocmai pentru c\ este atît de scump
ca s\ locuie[ti acolo... 

M\ rog, pentru a scurta povestea, Curt - un
personaj complex în sine, catolic într-o ]ar\ de
protestan]i, cu o copil\rie marcat\ de veleit\]ile
literare ale tat\lui s\u care confunda propria via]\
cu o poveste biblic\, lucru des întîlnit în Statele
Unite - trebuia s\ plece într-o scurt\ c\l\torie [i
avea nevoie de un pet-sitter. Adic\ de cineva care
s\ aib\ grij\ de cîinele s\u, un setter impecabil de
tont, de acvariul cu pe[ti[ori exotici [i de terrariul
cu plante carnivore. M-a rugat pe mine s-o fac [i
ar fi urmat ca pentru 5 zile s\ locuiesc la el în acest
scop. 

M-a invitat într-o vizit\ prealabil\ pentru a m\
instrui în modul de func]ionare al casei [i-al
animalelor. Am condus cei 10 kilometri obligatorii
pentru a ajunge oriunde în California, [i am ajuns
într-un cul-de-sac la fel ca celelalte, parcînd,
conform instruc]iunilor, în lotul marcat „visitor
parking” din fa]a casei cu num\rul 15. Casa, pe un
nivel, avea o culoare cenu[iu pal - ca toate celelalte
-, cu cercevele albe - ca toate celelalte - [i cu intrarea
pu]in ridicat\ de la sol - ca toate celelalte. În\untru,
Curt m\ a[tepta împreun\ cu so]ia sa, Anne - [i ea
ca toate celelalte. Am fost invitat la mas\. Statutul
meu era de un nivel ridicat; de[i originar din Europa
de Est, eram totu[i european, deci suficient pentru
a genera un complex de inferioritate cultural\
cumva asem\n\tor celui pe care românii îl au fa]\
de vest-europeni - probabil aici începe distorsionata
asem\nare a Americii cu orice alt\ cultur\ de tip
rural, implicit a noastr\. Americanii invit\ foarte
rar la mas\ la ei acas\, de obicei numai de s\rb\tori,
în rest merg la restaurant, inclusiv pentru zilele
de na[tere. Am mîncat mîncare neao[\ mexican\
- burrito [i quesadilla comandate la al]i 10 km
distan]\ [i aduse de un tîn\r care putea fi de oriunde
din America Central\ îns\ era cu siguran]\ din
California.

La masa întins\ corect pentru un singur fel am
mîncat cu furculi]a [i cu cu]itul ceea ce am aflat
ulterior c\ se m\nînc\ cu mîna. Curt, de o curtoazie
bine dozat\ [i cu un spirit (auto-)ironic acut, a
început s\-mi povesteasc\ ce pot [i ce nu pot s\

fac în „comunitatea” în care locuia. Puteam s\
chem prieteni dar f\r\ a face petreceri - g\l\gia
dup\ ora 10 p.m. se putea traduce prin vizita poli]iei
-, ei ar fi trebuit s\ parcheze numai în locurile
special marcate, el nu putea s\-[i vopseasc\ locuin]a
în ce culoare ar fi dorit - mi-a spus în eventualitatea
în care cenu[iul pal mi-ar fi cauzat dureri de cap.
Urmeaz\ instruc]iunile despre interior, mult
mai laxe: hr\nit pe[tii o dat\ pe zi, supravegheat
plantele carnivore s\ nu m\nînce pe[tii [i, evident,
plimbatul c\]elu[ei Sarah de dou\ ori pe zi. 

Am ie[it împreun\ pentru a-mi „face mîna” cu
Sarah [i pentru a m\ obi[nui cu adunatul fecalelor
c\]elului, cu mîna, într-o pung\ special\ u[or
parfumat\. Plimbarea avea un traseu relativ fix:
ie[eam din acel cul-de-sac pentru a merge pe
trotuarul arterei care ducea, printre eucalip]ii
perfect tun[i [i gazonul cosmetizat, spre un lac
din mijlocul acelei suburbii construite într-un
de[ert care nu mai exist\. Lacul, cu un luciu perfect,
este alimentat cu aceea[i ap\ ca [i cea menajer\.
Trebuia s\ travers\m pentru a ajunge la lac - cîinii
nu aveau voie s\ sar\ în ap\. Pe trotuarul lacului
existau cîteva distribuitoare de pungi de plastic
pentru rahatul de cîine, al\turi de tomberoanele
speciale pentru pungile pline. În acea sear\ am
f\cut primul contact, intermediat prin plastic,
cu materia moale [i cald\ ce trebuia depozitat\
cu grij\ în locul special amenajat. Senza]ia este
mai pu]in dezagreabil\ decît m\ a[teptam, a[
spune chiar surprinz\tor pl\cut\. Surpriza îns\
a venit atunci cînd Curt mi-a împ\rt\[it mica sa
satisfac]ie cauzat\ de momentul de rezisten]\ pe
care el îl îndeplinea ritualic [i pe care m-a sf\tuit
s\-l încerc [i eu. În aceast\ lume perfect\, între
trotuar [i zidul unei propriet\]i, exist\ o suprafa]\
la fel de verde, acoperit\ cu o plant\ c\rnoas\
tîrîtoare. Ei bine, Curt o las\ din cînd în cînd pe
Sarah s\ se u[ureze acolo, lîng\ zid, f\r\ a strînge
dup\ ea. Ar fi trebuit s\-i vede]i lucirea de satisfac]ie
din ochi. {i s-o fi v\zut pe-a mea cînd am l\sat-o
pe Sarah s\-[i elibereze intestinele liber dup\ 5
zile de tr\it visul american complet, cu tot cu c\]el.

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.
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A vertisment: Acest text nu e ce pare
a fi. Dup\ cîte sute de discu]ii despre
stereotipuri am purtat din octombrie
încoace, am ajuns aproape alergic\

la generaliz\ri. „Tipic polonez” nu înseamn\
„tipic polonez...”

La scurt timp dup\ ce te instalezi într-un loc
[i începi s\-]i faci sim]it\ prezen]a în peisaj, vine
momentul schimbului de numere de telefon.
Cam tot pe-atunci, mai ales cu cei obi[nui]i s\
fie online multe ore pe zi, vine momentul
schimbului de ID-uri. Skype, Yahoo Messenger,
AIM, Google Talk, ICQ, you name it. Cu o mic\
diferen]\, care adaug\ un plus de culoare local\,
am trecut prin acest proces [i în Polonia. Dup\
ce m-am instalat la Katowice [i am f\cut cuno[tin]\
cu administratorul de re]ea, de la care am înv\]at
mai mult decît mi-a[ fi dorit despre tot felul
de chestii tehnice pe care între timp le-am uitat,
am reu[it într-un final s\ r\spund afirmativ la
întrebarea „ai net în c\min?”. Dar faptul c\ aveam
net nu îmi era de mare ajutor dac\ aveam de
gînd s\ m\ conversez cu noii mei prieteni polonezi.
Obi[nuit\ cu Y!M [i cu Skype, unde sîntem to]i
ca-n tab\r\, toat\ lumea î[i scrie cu toat\ lumea,
facem [i desfacem planuri, m\ gîndeam c\ în
sfîr[it, acum c\ am net, am rezolvat problema
de comunicare. Mi-a mai luat o vreme pîn\ s\
pot r\spunde altfel decît ridicînd din sprîncean\
la întrebarea „îmi dai num\rul t\u de gadu-
gadu?”. Num\rul meu de ce? Abia reu[isem
s\-mi înv\] num\rul de telefon [i adresa,
acum se pare c\ trebuia s\ mai recit un num\r,
pe care habar n-aveam de unde s\-l iau [i mai
ales ce s\ fac cu el. Gadu-Gadu e serviciul polonez
de instant messaging. Numele înseamn\ un fel
de „chit-chat”, [i e derivat de la verbul gadac,
pe care nici pîn\-n ziua de azi nu [tiu cum s\-l
traduc exact, e ceva cu un grad de seriozitate
cam pe la jum\tatea distan]ei dintre a vorbi [i
a p\l\vr\gi. Din aproape 8 milioane de utilizatori
înregistra]i, cam [ase milioane jumate sînt online
zilnic. Plus unul. Nu c\ a[ ]ine neap\rat s\ fiu
online zilnic, dar am avut ceva probleme pîn\
s\ descifrez instruc]iunile de folosire [i în continuare
habar nu am cum s\-l fac pe Gadu-Gadu s\ se
conecteze atunci cînd vreau eu, nu atunci cînd
deschid laptopul. L-am convins totu[i s\ stea
din cînd în cînd pe invisible [i s\ nu mai
scoat\ un sunet ca o siren\ de uzin\ atunci cînd
cineva îmi scrie. E-adev\rat c\ în primele dou\
zile m-am distrat [i mi-am pierdut nepermis
de mult timp strîmbîndu-m\ la toat\ lumea,
cu sau f\r\ motiv, pentru c\ din 150 de emoticoane
ai ce alege - în afar\ de clasicele zîmbete, rîsete,
lacrimi, îmbr\]i[\ri [i pup\turi, vreo patru omule]i
galbeni beau bere, vin [i cocktailuri, al]ii car\
torturi cu lumîn\ri aprinse, unul se joac\ cu pisica
[i unul cu cîinele, altul pune cump\r\turi roz
[i verzi într-un co[, al]ii se joac\ pe calculator,
fac baie (cu spum\), conduc, fumeaz\ sau m\nînc\
pizza. 

Cînd m-am crezut în sfîr[it intrat\ în rînd cu
lumea, am f\cut cuno[tin]\ cu o alt\ g\selni]\,
pe numele ei polonez nasza-klasa (clasa noastr\).
Obi[nuit\ s\ împart în stînga [i-n dreapta explica]ii
pentru absen]a mea de pe Facebook, m-am
a[teptat s\ fiu nevoit\ s\-mi spun [i aici poezia.
Ceea ce am [i f\cut, într-un fel, numai c\ a trebuit
s\ explic de ce nu am cont pe nasza-klasa (de
data asta m-am l\murit mai repede decît cu
Gadu-Gadu [i am zis pas de cînd am auzit c\ e
un fel de Facebook polonez, [i tot neschimbat\
mi-a r\mas [i decizia de a nu-mi traduce blogul
în polon\. Mi s-a propus [i asta, la un moment
dat). Proiectul a început în 2006 [i a devenit
foarte popular în timp record - în prezent are
peste 11 milioane de utilizatori înregistra]i, este
pe locul doi în topul celor mai accesate pagini
poloneze, iar creatorul s\u, Maciej Popowicz,
e unul dintre cei mai tineri milionari polonezi,
dup\ ce a vîndut 70% din ac]iuni unei firme din
Estonia. Acum se face [i un film despre nasza-
klasa, iar utilizatorii portalului sînt invita]i la
casting: fiecare î[i poate scrie povestea, iar dac\
o face destul de bine, devine co-autor al

documentarului. 
Peste o alt\ inven]ie polonez\ am dat atunci

cînd am vrut s\-mi cump\r biciclet\: allegro, un
mare iarmaroc online. Mai tîrziu am aflat c\ de
fapt allegro nu (mai) e o chestie 100% polonez\,
pentru c\ a fost cump\rat de o companie de
prin Anglia. Dar asta nu schimb\ cu nimic faptul
c\ totul, absolut totul se poate vinde [i cump\ra
pe allegro, obiecte vechi [i noi, [i cam toat\
lumea pe care o cunosc [i-a f\cut de lucru, la un
moment dat, în acest imens bazar, fie c\ au
vîndut/cump\rat viniluri, h\inu]e de copii, c\r]i,
unelte pentru cas\ [i gr\din\, Schnauzeri pitici
sau telefoane. Mul]umit\ lui allegro, mi-am
îmbog\]it vocabularul cu un verb esen]ial:
kombinowac, care înseamn\ exact ce pare c\
înseamn\, a combina. Aproape c\ nu trece o
zi f\r\ o combina]ie, [i allegro e
doar unul dintre terenurile de
desf\[urare. În rest, sfera
de ac]iune a cuvîntului se
extinde, [i se poate aplica
aproape în orice situa]ie
(chiar [i atunci cînd m\
încercau neini[ti legate
de [coal\, de c\min, de
contracte [i de aplica]ii
pentru master, în general
m\run]i[uri administrative
care-]i toac\ nervii, am fost
sf\tuit\ s\ m\ calmez, c\ doar
combin\m ceva pîn\ la urm\). E
unul dintre verbele mele preferate pentru c\
e foarte optimist. Dac\ întotdeauna exist\
combina]ii, înseamn\ c\ întotdeauna exist\
solu]ii, deci n-are sens s\-]i complici existen]a
f\cîndu-]i griji de poman\. 

Mai mult decît acest verb îmi plac doar
diminutivele poloneze. Nu [tiu vreo alt\ limb\
care s\ aib\ o asemenea pasiune pentru diminuti-
v\ri. E drept, polona mai are cîteva ciud\]enii
- verbele la trecut se conjug\ într-un fel la masculin
[i într-un fel la feminin, regulile de punctua]ie
sînt parc\ de pe alt\ planet\ (n-am fost în
via]a mea mai insensibil\ la virgule) [i exist\ un
numeral special pentru num\rat pui de om,
de g\in\, de pisic\ [i în general cam de orice
creatur\ care n-a ajuns la maturitate. Dar, cu
toate astea, diminutivele sînt în top. Mai ales
pentru c\ sînt în[el\toare - în multe situa]ii nu
denumesc lucruri mai mici decît în mod obi[nuit.
Ditamai cîinii, unii mari cît mistre]ii din p\durea
mea fermecat\, sînt c\]ei sau c\]elu[i, în pauzele
dintre cursuri, dup\ ce st\m cu nasul în c\rticele
[i descifr\m textule]e pe care le traducem în
caie]ele ie[im la ]ig\ric\, de multe ori înainte s\
mergem ac\sic\ ne oprim prin cîte-un b\rule]
la o bericic\ sau ne întîlnim la cafelu]\ & pr\jituric\.
Capul e c\p[or, sucul - sucule], jointul - jointule],
seara e sericic\ (am nenum\rate mesaje în telefon
care se termin\ cu o urare foarte simpatic\ [i
foarte popular\, în traducere liber\ „sericic\/ziulic\
frumu[ic\”), pîn\ [i Sprite-ul devine un fel de
Spriticel. Numele proprii, aproape f\r\ excep]ie,
se diminutiveaz\. Din cîte mi-am dat seama pîn\
acum, scap\ de prescurt\ri doar Agnieszka [i
Jacek, nume a c\ror form\ de baz\ seam\n\,
oricum, cu un diminutiv. De cînd am început s\
prindem subtilit\]ile limbii, prietena mea ru-
soaic\ îmi spune doar Ruxandreczka. Un fel
de Rux\ndri]a, cred.

A[a cum verbul \la despre care scriam mai
sus mi se pare optimist, diminutivele îmi sînt
simpatice pentru c\ sînt foarte vesele. Plus c\
dau un sentiment de familiaritate, de relaxare
(nu-]i permi]i chiar din prima s\ le folose[ti f\r\
frîn\ [i f\r\ num\r), de joac\, [i nu devin agasante,
oricît de mult ar fi folosite. Un singur lucru nu
reu[esc s\ în]eleg: de ce polonezii rîd de cehi
[i spun c\ limba lor e ca de juc\rie. 

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. 

Estul [i Vestul nu sînt în opozi]ie, c\ci amîndou\ m-au creat, nu sînt
în opozi]ie în fiin]a mea care nu e vestic\, dar nici estic\ nu e, dup\ cum
okapi nu e nici giraf\ [i nici zebr\, aducînd cu amîndou\. Am [tiut
întotdeauna infinit mai multe lucruri despre literatura Vestului. Despre
Est, pîn\ dup\ ’90 nu [tiam mai nimic. De aceea cred c\ ceea ce mi-adu-
sese mai pre]ios Vestul dup\ 1990 (întrebarea la care fusesem invitat\
s\ r\spund era: „Ce mi-a adus mie, ca scriitoare, deschiderea spre Vest?”)
a fost... deschiderea spre Est - spre Estul cel necunoscut, ignorat, cel
plin de surprize, de energie. „Cultura mea a fost mult\ vreme pur vestic\.
Înainte de ’90 nici nu m\ interesa Estul”, am spus în public [i am
v\zut nedumerire pe cîteva fe]e. Ce s\ m\ intereseze? Scriitorii lor
oficiali? Singurii tradu[i... Nu, nu m\ interesau, cum nu m\ interesau
din ra]iuni identice nici ai no[tri, oficiali, „cunoscu]i”. Literatura de
export a Estului a fost una dac\ nu oficial\, m\car tolerat\.

Nu mi-au pl\cut niciodat\ tolera]ii, mi se p\rea c\ nu ai ce înv\]a
de la ei. Doar de la refuza]i aveai ce înv\]a. Dup\ ’90, fiecare ie[ire
din ]ar\ a fost un bun prilej s\ aflu cît mai multe despre Est, despre
literatura refuza]ilor, a celor care nu putuser\ s\ publice, s\ se fac\
cunoscu]i în ]\rile lor la fel de comuniste ca a mea. Am dat de: polonezi,
sloveni, unguri, bulgari, sîrbi [i croa]i, est-germani, cehi, slovaci, baltici,
basarabeni, ucraineni, ru[i (pentru mine, to]i cei care au fost sub ocupa]ie
comunist\ sînt Est). I-am citit prin libr\rii, în picioare, ore-n [ir (nu aveam
destui bani s\ cump\r cîte m-ar fi interesat), pe unii i-am [i întîlnit la
festivaluri de literatur\. Am descoperit cît îmi sînt de apropia]i scriitorii
Estului. {i ca oameni. În]eleg nu doar ceea ce spun, ci [i gesturile lor,
ezit\rile lor, mimica lor etc. Sînt oameni care au cunoscut Infernul [i
au ie[it de-acolo puternici, demni. Cineva spusese la colocviu c\
Estul [i Vestul se vor estompa în ceea ce numim Europa. Ar fi p\cat s\
dispar\ ca „entit\]i”, ca „forma]iuni” naturale. Ar fi bine s\ dispar\ doar
ceea ce a fost discriminare, suspiciune, complexe de superioritate [i
de inferioritate. C\ci au fost [i sînt. {tiu destui estici care vor s\ se
estompeze, s\ fie definitiv înghi]i]i de Vest, [tergîndu-[i astfel
urmele de rude s\race. {i am aflat destule [i despre mentalitatea
vesticilor.

Cu doar dou\ zile înainte de plecarea spre Berlin, l-am întîlnit din
întîmplare, la lectura public\ a unor tineri autori, într-un club bucure[tean,
pe un amic olandez, scriitor. Eram destul de bine dispus\, îmi ardea de
glume, m-a întrebat ce mai fac, i-am zis c\ uite, m\ preg\tesc s\ plec
la Berlin, unde o s\ trebuiasc\ s\ spun ceva despre Est [i Vest [i c\
povestea asta a fost mereu confuz\ în mintea mea... „Da, lucrurile s-au
mai schimbat pe-aici, dar foarte pu]in”, mi-a zis. Cona]ionalii lui vin
ca s\ se distreze c\l\torind în timp, îmi zice, cu mil\ pentru mine, parc\.
{i îmi d\ ni[te exemple de lucruri care n-ar fi posibile în Vest, îl ascult
[i nu mai zic nimic. {i uite-a[a m\ întorcea el în timp, în anii ’90, cînd
au început horror story-urile despre Ro. {i iar vedeam filmul cu aurolaci,
cu copiii str\zii [i cu cîini. Apoi, la Berlin, în chiar prima zi, cineva spunea
în public c\ Securitatea n-a disp\rut din România. Totul e la fel ca înainte.
Cum a[a? Eram întoars\ [i aici în anii ’90. Iar. Un okapi mutat dintr-o
cu[c\ de prejudec\]i în alta. M\ gîndeam în mintea mea c\ pe unii ca
mine nimeni nu-i ia în calcul. {i m\ gîndesc c\ nu sîntem chiar o minoritate.
Dup\ ce c\ am înghi]it umilin]e de trist\ amintire înainte de ’90, sîntem
obliga]i s\ înghi]im altele, [i dintr-o parte, [i din alta, chiar [i acum,
dup\ 20 de ani. N-are nimic, avem pielea t\b\cit\. Poate de aceea
am sim]it nevoia s\ spun, cînd mi-a venit rîndul s\ vorbesc, fie ce-o fi,
c\ ar fi timpul s\ se termine cu imaginea asta a Estului s\rac, prost [i
umil. Nu [tiu cum a sunat asta în urechile celor prezen]i la colocviu.
Urechi estice, vestice...

Cînd m-am întors acas\, am c\utat pe Internet poezia lui Grünbein
despre okapi. Am g\sit îns\ un fragment în englez\ dintr-o alt\ poezie.
Zicea acolo a[a: „In the West, so they said, the dog precedes/ His master./
In the East, he trails him - at a distance./ As for me, I was my own
dog,/ Equidistant from East and West, in the suicide strip”. Ei, Durs
Grünbein, cît\ dreptate î]i dau. {i m\ uit acum la o fotografie de-a ta
recent\. Stai lîng\ o scrumier\ mare [i goal\ pe care scrie „Havana
Club”. Uitîndu-m\ la tine, Durs Grünbein, îmi dau seama cît de mult
am îmb\trînit. E un fel de triste]e pe fa]a ta în care m\ recunosc. Triste]ea
acestui neîntrerupt exerci]iu al... echidistan]ei.

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).
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elena
dr`ghici
Comunitatea uber-
coolo-urban\ are un nou
motiv de bucurie: s-a
lansat o nou\ revist\
online care îi este 
dedicat\ [i în care se
poate reg\si [i citi pe
ner\suflate

Despre ce vorbesc eu aici? 
Despre revista online Daiazic, lansat\ undeva pe la

finalul lunii aprilie. Este o revist\ care reune[te cîteva
personaje pe care, dac\ e[ti  amator de petreceri
urbane, de dans contemporan sau de expozi]ii de fotografie,
le vezi la mai toate evenimentele de gen, în primul rînd în
Bucure[ti, apoi în ora[e dup\ cum urmeaz\: Bra[ov,
Cluj, Timi[oara, Arad.

Nu [tiu ce a[ fi f\cut dac\ nu exista Internetul, nu zic
c\ brusc am revela]ii pe care le-au avut al]ii acum 50 de
ani, îns\ ceea ce s-a întîmplat azi merit\ scris [i povestit.
La birou sîntem ni[te noroco[i: avem voie [i sîntem încuraja]i
s\ folosim Yahoo Messenger, pe lîng\ alte spa]ii
virtuale de socializare pe care nu le enum\r aici deoarece
nu sînt fan [i nici nu le sus]in. Unde voiam s\ ajung de fapt:
într-o zi un prieten avea un link la status, nu mai [tiu exact
ce scria îns\ sigur m-a f\cut curioas\ s\ dau click, [i a[a am
dat peste revista online Daiazic. Am r\sfoit-o pagin\ cu
pagin\ destul de repede, c\ci nu este foarte groas\, [i brusc
mi-am g\sit subiect pentru rubric\. Mi-am f\cut un mic
plan de scris, apoi m-am gîndit c\ ar fi mult mai informativ
dac\ a[ putea s\ ob]in mai multe informa]ii despre revist\
chiar de la autori. Dar de unde s\-i iau? Probabil c\ în
contextul în care Internetul nu ar fi existat nici eu nu a[ fi
apucat s\ vorbesc cu autorii atît de repede, adic\ în jum\tate
de or\ de cînd m-am hot\rît s\-i contactez. Cum am dat de
ei? Ei, aici este alt\ poveste în care iar trebuie s\ prosl\vesc
Internetul. Pe unul dintre autori l-am cunoscut la un moment
dat, anul trecut de Pa[te, la Apparat [i Ellen Alien, în club
Session. Am f\cut schimb de e-mailuri [i iat\ c\ azi, cînd
l-am rev\zut în revist\, mi-am zis c\ el m\ poate ajuta. A[a
c\ iat\-m\ vorbind cu autorii în cîteva minute. Oamenii
care au pus cap la cap primul num\r sînt: Jay, Ioana, Pupila,
Andreea, Mihaela, Pit, Shakes, Tudor, Poqe, Dreadboy.
Exact a[a cum î[i semneaz\ [i articolele. Citi]i revista pe
adresa www.daiazic.ro

DDaaiiaazziicc, revist\ online: „„uunn ffeell ddee eexxppoozzii]]iiee aa
iiddeeiilloorr””

Cum vv-aa vvenit iideea ss\ fface]i rrevista aasta?
Andreea: Ideea s-a n\scut simplu, pentru c\ avea loc în spa]iul

ocupat de revistele de pe la noi. Pe scurt nu prea exist\ reviste de
genul acesta, sau dac\ exist\ nu le [tim noi :).

Mihaela: Am vrut un spa]iu, un mediu în care s\ vorbim despre
oameni care spun ceva, care fac diverse lucruri sau care pur [i simplu
sînt o prezen]\ foarte intrigant\. Am vrut un mijloc prin care un grup
de prieteni cu înclina]ii, cu aptitudini [i cu interese foarte diverse,
î[i exprim\ pasiunile în orice mod doresc. Am ajuns la concluzia c\
mijlocul acesta va fi Daiazic, o revist\ online creat\ colectiv, din
necesitatea de a exprima tot ce ar fi putut face fiecare separat,
îns\ cu un scop comun.

Pit: Ideea Daiazic a venit de la Andreea [i Jay. Numele de la
M\d\lin - un prieten bun care î[i termin\ uneori frazele cu cîte un
„ p\i d’aia zic”. :)

Cui sse aadreseaz\?
Andreea: Primul lucru pe care l-am stabilit este c\ nu vrem un

target anume [i nu am estimat cifre = vizitatori. Alegînd un
anumit grup de oameni c\ruia s\ i te adresezi, î]i impui din start
un anumit stil de scris, de limbaj, de cultur\ în general. Din moment
ce am ales s\ ne exprim\m a[a cum sîntem, presupun c\ targetul se
va forma singur din oameni ca noi.

Pit: În linii mari: oricui :) (Deocamdat\) E pentru cine se joac\
cu Internetul [i cite[te bloguri, s\ zicem, sau e pur [i simplu curios.
În Daiazic oamenii afl\ [i ce se mai întîmpl\ prin ora[, dar citesc [i
o Declamatio IIn IIntegrum, spre exemplu. 

Ce vvre]i vvoi dde lla eea? CCare ee mmiza?
Andreea: Vrem s\ creasc\ :) Nu m\ refer aici numai la num\rul

de pagini. Ideea de la care am pornit este aceea de a folosi feedbackul
celor care citesc revista în cel mai constructiv mod, adic\ s\ le
propunem s\ scrie, s\ deseneze, s\ se exprime [i ei a[a cum vor în
Daiazic. S\-i zicem un fel de expozi]ie a ideilor...

Mihaela: Ini]ial am zis c\ este o „revist\ de art\ [i de cultur\
urban\”, dar suna prea vag [i cumva superfluu. Atunci, în jurul unei
mese cu multe scrumiere pline [i cu voci peste muzica din fundal,
am hot\rît s\ nu încerc\m s\ o mai clasific\m. Revista e doar mediul
prin care fiecare dintre cei implica]i î[i manifest\ individualitatea.

Ce ttrebuie ss\ ffac cca ss\ aapar îîn eea?
Andreea: P\i dac\ ai ceva interesant de spus sau de ar\tat -

promovat etc., ne trimi]i pe e-mail (de exemplu a[tept\m propuneri
pentru coperta num\rului 2). Saaau, dac\ ne place ce faci, venim
noi la tine cu întreb\rile pentru interviu a[a cum am fost pe la Alex
care face tattoo sau pe la Eclectique Telescope.

Ce ppute]i ss\-mmi sspune]i ddespre ppartea eei lliterar\? CCrede]i îîn
literatura vvirtual\? 

Mihaela: Daiazic nu [i-a propus din start s\ aib\ categorii sau
rubrici. Ele au ap\rut în func]ie de ce a vrut fiecare s\ spun\. Dac\
vrei, nu a avut un „concept” clasic de revist\. Dac\ unele dintre
spusele noastre se pot încadra în literatur\ sau, mai mult, literatur\
virtual\, r\mîne s\ vedem în timp.

Pit: Cineva ne-a spus c\ sîntem cam nesuferi]i, pentru c\ nu
transmitem pur [i simplu informa]iile, ca într-un articol decent de
ziar, ci ne ducem înspre literatur\. Am r\mas un pic bloca]i, nu ne
evaluaser\m textele a[a [i nici nu sîntem jurnali[ti sau scriitori. De
fapt ni le evaluaser\m doar în termeni de „sun\ bine?”. Ba chiar
ne-am f\cut ceva griji, rînd pe rînd, c\ „ eu nu [tiu s\ scriu, cum fac
cu articolul \sta?!” {i apoi, fiecare a început s\ scrie exact cum i-a
trecut prin cap. La urma urmei totul apare spontan în Daiazic. Cît
despre literatura virtual\ – func]ioneaz\ deja de ceva vreme. {i nou\,
la fel ca oricui altcuiva, Internetul ne este la-ndemîn\ [i este cel
mai facil mijloc prin care putem face s\ se întîmple Daiazic, atîta
timp cît fiecare dintre noi face altceva de diminea]a pîn\ seara [i
trebuie s\ ajung\ la birou. {i cel mai facil mijloc se refer\ [i la bani
[i la timp [i la... awareness. Îl ob]ii mai u[or pe Internet, î]i pui un
status [i deja [tiu m\car 30 de oameni iar revista e la un click distan]\.

Cîteva ccuvinte ddespre nnum\rul vviitor.
Pit: Deocamdat\ colect\m feedback si vedem ce nu func]ioneaz\

prea bine cu primul [i poate fi corectat în urm\toarele numere. 
Andreea: Ce [tim sigur este c\ am vrea s\ colabor\m cu mai

multe persoane. Avînd în vedere c\ apare o dat\ pe lun\, con]inutul
trebuie s\ fie mai consistent. Ah, plus de asta vrem s\ preg\tim o
petrecere de lansare. Deocamdat\ nu d\m mai multe detalii pentru
c\ nici noi nu le [tim :).

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

S pre deosebire de majoritatea prietenilor
mei, oameni serio[i [i educa]i, am avut
întotdeauna o sl\biciune fa]\ de telenovele.
Din umbra canapelei ceau[iste, l-am sprijinit

pe maleficul J.R., în timp ce îi fura terenuri blegului ([i
deci antipaticului) Cliff Barnes. Tot din spatele droturilor,
am ]inut ba cu nelegiuitul Spînu, în lupta inegal\ cu
echipajul lui Anton Lupan, ba cu ofi]erul \la fioros
care-l bastona pe Pistruiatul la ordinul nem]ilor. Am
tremurat pe rînd pentru Rumburak, pentru Isaura
(pardon, am vrut s\ spun Leoncio), pentru Cruz Castillo
[i pentru Paula Alencar (cine-[i mai aminte[te de
Bulevardul PPaulista [tie de ce...). Cînd glume]ul Ridge
s-a strecurat noaptea în patul lui Caroline (proasp\t
logodit\ cu fratele lui), profitînd de semi-somnul
acesteia, m-am zbîrlit de nervi, de indignare [i de-un
pic de curiozitate. Iar cînd marele Victor Newman s-a
rec\s\torit pentru a [aptea oar\ (cu cea de-a treia
so]ie), aproape c\ am pus mîna pe telefon, s\-i transmit
cele mai sincere felicit\ri. 

E frumos dac\ între tine [i realitate exist\ un ecran.
Cînd îns\ ecranul se transform\ în perete sau în parchet,
î]i vine s\ fugi în Alaska. S\ v\ explic: baba de jos a
uitat o crati]\ pe foc, pîn\ a topit-o, împreun\ cu plita
aragazului. În timpul opera]iunii, care a început noaptea
[i s-a terminat în zori, pere]ii blocului s-au încins a[a
de tare, c\ puteai s\ juri c\ jum\tate din scar\ face

pîine, iar cealalt\ aerosoli cu monoxid de carbon.
Dramoleta continu\ cu vecina din dreapta (tot o
m\m\tie), o fan\ a vocalizelor nocturne la receptor.
În fiecare sear\, la ora zece, combina]ia de nevroz\,
surzenie [i minute gratuite dezl\n]uie pr\p\dul: vreme
de-un ceas, blocul duduie de informa]ii despre chirie,
despre pre]ul alimentelor sau despre prognoza meteo.
Sunetul se propag\ s\n\tos, ca-n aeroport; pîn\ [i
cer[etorul de la col] [tie cît a ajuns salamul la tanti
Florica. În fine, s\ nu-i uit\m pe vecinii de deasupra:
trebuie s\-i ]ine]i minte, sînt cei cu papagalul cronc\nitor
[i cu pot\ile slabe de vezic\. Tocmai au înfundat
canalizarea blocului, cu varza [i cu conopida aruncate
zilnic la closet timp de cîteva luni. Cînd au venit
instalatorii, au f\cut poz\ pe ]eav\, cu recolta de
mur\turi: „Dom’le, a[a ceva n-am v\zut într-o via]\
de om! Uite gogonelele!”; „Sta]i, c-au pus [i pietre!
A, nu, sînt oase de pui...”

Uneori, v\ spun cinstit: parc\-mi vine s\ lucrez pe
planta]ie cu Kunta Kinte decît s\ locuiesc în blocul
meu!

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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Ioana T., 25 de ani, absolvent\ ASE, fost\ bursier\
„Erasmus” în Olanda 

Mi-ai zis c\ îmi dai fragmentul \sta pentru c\ e despre ni[te tipi
care c\l\toresc prin Africa [i c\ o s\-mi plac\, c\ o s\-mi aminteasc\
de bursa mea în Olanda. Dar s\ [tii c\ nu seam\n\ prea mult cu
experien]a mea, probabil din cauz\ c\ ei se duc într-o ]ar\ necivilizat\,
e ca o aventur\ dintr-asta mai extrem\, dar eu m-am dus la mai
bine, am plecat eu dintr-o ]ar\ necivilizat\ [i m-am dus într-un
loc unde multe lucruri erau avansate. Dar am observat fenomenul
\sta, c\ sînt oameni care pleac\ din asemenea ]\ri, cum ar fi Olanda,
Belgia - astea de care [tiu eu -, în c\l\torii, a[a, de dragul
aventurii, prin tot felul de locuri unde noi nu ne-am duce niciodat\,
decît poate într-o excursie organizat\, într-un safari. Dar la ei era
invers. Odat\, cînd a[teptam eu autocarul s\ plec pîn\ în Belgia
cu ni[te colegi erasmu[i de pe-acolo, ne-am împrietenit în parcare
înainte s\ vin\ autocarul cu un tip echipat cu un rucsac din \la mare
care zicea c\ pleac\ în Serbia; [i, m\ rog, din vorb\-n vorb\ s-a
dovedit c\ tipul n-avea nimic aranjat acolo, nu [tia nici limba, normal,
c\ se mai întîlnea cu ni[te prieteni pe drum [i vedeau ei acolo
cum ajung, cum se în]eleg. Era fericit c\ [tia s\ zic\ „bere” [i
„mul]umesc” [i nici nu [tia cît o s\ stea, c\-[i d\duse demisia de
la job ca s\ plece a[a prin Serbia... Foarte ciudat, nu [tiu, eu n-a[
face a[a ceva, mi se pare periculos, cine [tie pe unde ajungi. M\
rog, ca s\ m\ întorc la carte, faza asta cu „ne întorceam la planul
ini]ial: noi trei [i o ma[in\” îmi aduce aminte de grupul din Plaja,
cu DiCaprio - doi b\ie]i [i o fat\, cu explor\ri [i peripe]ii ca în The
Amazing RRace, cu tensiunile de rigoare între cei trei [i un background
exotic. E interesant\. Adic\ a[ citi cartea asta, cred c\ m-ar
prinde, mai ales dac\ nu mi-ar în[ela a[tept\rile legate de asem\narea
cu Plaja. Îmi place [i cum e scris\, amestecul de descrieri ale locurilor
prin care trec [i povestea personal\ dintre cei trei, pe un ton confesiv,
de amintire. Probabil c\ asta e [i re]eta din spatele c\r]ii. Cred c\
o s\-mi plac\. Mi-o împrumu]i?      

G.T., 37 de ani, programator

Pare foarte mi[to fragmentul. M\ face s\-mi doresc s\ citesc
mai multe despre cei trei. M\ face curios. Asta de[i
pare s\ aib\ destul de multe cli[ee despre
Africa. Gen c\ albii sînt o surs\ de bani
pe care patronii de orice fel abia
a[teapt\ s\ o stoarc\ sau transportul
în comun care e groaznic [i
a[a mai departe. În orice caz
este interesant de aflat ce
se întîmpl\ cu cei trei.
Nu-mi dau seama dac\ e
vorba de trei tipi sau dac\
persoana care poveste[te
este autoarea în persoan\,
de sex feminin, [i atunci
b\nuiesc c\ ar putea fi
vorba [i de un triunghi
amoros sau ceva de genu’,
care se plimb\ prin Africa,
avînd probabil o misiune.
Nu-mi dau seama din fragment,
dar poate e chiar o carte de
r\zboi sau spionaj, cu trei agen]i
cu cine [tie ce misiune de a asasina
cine [tie ce dictator de pe-acolo. Nu
[tiu. În orice caz, îmi stîrne[te curiozitatea
[i poate chiar o s\ caut [i eu cartea. Cum se nume[te, Prin ppraf [[i
vise? Hmmm... atunci cred c\ înclin mai mult spre povestea unui
triunghi amoros, ceva.   

{tefan D., 21 de ani, nu urmeaz\ studii superioare,
nu are job 

M\, e cam plictisitor. {i are un ton de „fake\real\” ipocrit\.
Nu [tiu de ce, a[a îmi sun\. Parc\ le pute totul în jur. De fapt, ce zice
ea de ora[ul \la merge foarte bine [i la Bucure[ti - murdar, aglomerat,
transport public de c\cat [i patroni de localuri jepcari. Bun venit în
Bucure[ti! Mare jmen. Nu trebuie s\ te duci în Africa pentru a[a
ceva. Poate asta m\ [i enerveaz\... {i e [i o urm\ de rasism, a[a. Asta
m\, d\ s\-]i ar\t, uite, faza cu „a d e v \ r a t a  A f r i c \  n e a g r \”.
Cum ar suna „adev\rata Românie neagr\” sau, m\ rog, „tuciurie”?
Î]i dai seama ce s-ar inflama \[tia la televizoare. M\ rog, poate nu
în]eleg eu ce vrea s\ spun\ cu asta, dar sigur c\ n-a spus-o ca [i cînd
ar zice „vreau o cafea neagr\”. Mda, [i e [i a[a nespectaculos,
cum sînt loserii \[tia nervo[i [i oftica]i c\ li s-a stricat ma[ina [i c\
o ard aiurea prin Africa sau Mozambic sau pe unde dracu’ sînt [i
fiind ei albi se simt ataca]i [i seca]i de bani de c\tre b\[tina[ii \ia
„cu adev\rat negri” [i asta îi streseaz\. P\i la ce te a[tep]i, m\i albule,
s\-]i dea mai ieftin [i mai curat? Culmea! {i pe \la plictisit de moarte
c\ nu are ce face, îl mai m\nînc\ [i t\lpile ca pe un copil mic care
se smiorc\ie. Deci e a[a, o chestie pueril\, cum dau \[tia la televizor
reality show-uri cu necop]i [i plîng\cio[i care se strîmb\ dac\ tre’
s\ ia autobuzul dou\ sta]ii pîn\ nu [tiu unde. Ar trebui s\-i plesneasc\
cineva cu dosu’ palmei [i s\-i întrebe: „Watcha white ppl does here?” 

Nu m\ face curios deloc s\ citesc mai mult, nu e ceva scris a[a
pe limba mea, nu m\ gîdil\ la glande, în]elegi? E pentru fraierici
emotivi [i panicarzi. Doar [tii c\ eu nu sînt a[a.
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aceast\ ppa-
gin\ vvrem ss\
spunem uun ssingur

lucru:  [[i nnelitera]ii ccitesc, ccu ssiguran]\
citesc lliteratur\ nnou\, ddar nnu lle ccunoa[tem

p\rerile. DDin aacest mmotiv, vvom llua ccîte oo
carte pproasp\t aap\rut\, vvom mmerge ddin
cas\ `̀n ccas\, ddin sstrad\-nn sstrad\, dde lla
facultate lla ffacultate, dde lla mminister lla

minister, vvom cciti uun ffragment, vvom
înregistra pp\rerile aascult\torilor/

cititorilor [[i vvi lle vvom ttranspune
aici, îîn „„Populi box”.

„17 ianuarie - 8:30 am
- Dou\ omlete [i trei cafele, v\ rog. Franceza mea

se îmbun\t\]ea pe zi ce trecea.
Aveam de-a face, pentru prima dat\, cu adev\rata

Afric\ neagr\. Totul a început într-o barac\ murdar\
[i înghesuit\, un fel de fast-food unde ne luam micul
dejun, la Gare Routiére. Eram într-un ora[ numit
Tambacunda din Senegalul de est. 

Gare Routiére era un loc aglomerat [i murdar,
cu sute de ma[ini care veneau, plecau sau treceau
pe acolo. Era sta]ia principal\ de autobuz a ora[ului,
inima comer]ului s\u stradal. Nu era u[or de circulat.
Sute de oameni forfoteau, încercau s\ se urce în
ma[ini sau doar conduceau pe cineva. Femeile î[i
purtau copiii în spate, lega]i cu fî[ii colorate, [i c\rau
tot felul de chestii f\cute boccea pe cap, b\rba]ii
încercau s\ vînd\ diverse lucruri, iar pu[tii cer[eau
[i te tr\geau de mîn\ sau de pantaloni‚ sau de geant\,
încercînd chiar s\-]i bage mîinile în buzunare. Toat\
lumea se afla acolo ca s\ fac\ ceva bani, în special
tipii tineri care încercau s\-[i cî[tige pîinea împingînd
pasagerii poten]iali în ma[inile potrivite pentru
destina]ia lor, în schimbul unui mic comision de la
[oferi. 

Nu exista nici un orar. De fapt, nu exista conceptul
de timp. «Pleac\ atunci cînd e plin» ]i se spunea [i
asta putea s\ dureze între treizeci [i [apte ore. Nu
ne r\mînea nimic de f\cut, a[a c\ ne îndreptar\m
c\tre o barac\ cu b\ncu]e de lemn s\ lu\m micul
dejun. Era plin, îns\ ni s-au eliberat imediat trei locuri.
În fond [i la urma urmei, albii erau întotdeauna o
surs\ de venit în plus, în Africa. Dup\ zîmbetul
larg al patronului, cred c\ mintea îi zbîrnîia deja
calculînd suma cu care ar fi putut s\ ne încarce nota. 

Pentru prima dat\ de cînd plecaser\m, Peter,
Richard [i cu mine luam micul dejun împreun\.
Ne întîlniser\m, în sfîr[it, cu o noapte înainte,
dup\ o lun\ [i jum\tate de încerc\ri de a ne
prinde din urm\, stabilindu-ne puncte de întîlnire
prin e-mail [i ratîndu-le din cauza unor întîrzieri
neprev\zute. Eu [i Peter veniser\m cu o noapte în
urm\, cu transportul în comun. Ma[ina se stricase
în Kaolack, un ora[ la vreo 150 de km dep\rtare [i,
fiindc\ Richard ne a[tepta aici f\r\ acces la e-mail

sau la telefon, singura modalitate de a-i da de [tire
despre ce se întîmpla era s\ venim pîn\ aici.  

- Cred c\ e din cauza mea, trase concluzia Richard
dup\ ce auzi povestea cu ambreiajul stricat. Nu mi-
e dat s\ c\l\toresc cu ma[ina. Prima s-a dus naibii
în Spania. Peste dou\ luni se stric\ [i asta. Ce mai,
port ghinion la ma[ini!

Nu era el de vin\, era ambreiajul sau poate nisipul,
sau pur [i simplu traversarea de[ertului, Dar, dintr-un
motiv sau altul, ma[ina avea nevoie de repara]ii
urgente în Dakar, iar planul lui Peter era s\ ne întoarcem
cu to]ii acolo. 

Fusese o sear\ frumoas\, noi trei la o bere în
curtea de la Auberge du Désert din Tambacunda.
Trecuser\ exact trei luni de cînd ne întîlniser\m la
Londra, cînd c\l\toria asta mi se p\rea o pur\ fantezie.
Acum o tr\iam, reu[iser\m s\ o transform\m în
realitate, fiecare în felul s\u; fiecare dintre noi cu
temerile lui, cu reu[itele lui. Eram din nou împreun\
[i pentru prima dat\ în c\l\toria asta p\rea c\ ne
întorceam la planul ini]ial: noi trei [i o ma[in\. 

Cu toate astea, ma[ina nu era acolo [i, la auzul
planului lui Peter, Richard se hot\rî c\ n-o s\ se
întoarc\ la Dakar s\ a[tepte într-un hotel, timp de
dou\ s\pt\mîni ca s\ repare ma[ina. 

- Mi-am petrecut prea mult timp a[teptîndu-v\.
Sînt deja de o s\pt\mîn\ aici f\r\ s\ fac nimic. V-am
a[teptat mai întîi în Maroc, pe urm\ în Mauritania,
pe urm\ pe o plaj\ din Senegal, de Cr\ciun. M-am
s\turat s\ stau dup\ voi. O iau razna dac\ nu pornesc
la drum... Fac turul Guineei cu transportul în comun
[i ne întîlnim dup\ aia, de exemplu în Mali, la Bamako. 

{tiam c\ avea dreptate [i-mi imaginam cum era
s\ te sim]i blocat într-un hotel din Dakar a[teptînd
dou\ s\pt\mîni ca s\ se repare ma[ina, într-un loc
precum Voile D’Or, de exemplu. 

Cred c\ [i-a dat seama de disperarea t\cut\
din privirea mea. 

- Tu ce vrei s\ faci?
Nu aveam înc\ un r\spuns.”

(pg. 92-94) 
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