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Pedro Gálvez, Testamentul llui SSeneca, traducere de Coman Lupu, Editura ALLFA, 2009, 29,90
lei

CC artea lui Pedro Gálvez, despre Seneca, urmeaz\ îndeaproape sursele din Tacit [i
Suetoniu, c\rora, de altfel, le [i mul]ume[te într-un epilog simpatic prin onestitate.
F\r\ s\ se ridice la rafinamentele c\r]ii despre Hadrian a Margueritei Yourcenar,
povestea lui Seneca este interesant\, pl\cut\, chiar surprinz\toare, iar autorul se

vede c\ a încercat s\ fac\ mai mult decît un roman de consum pentru împ\timi]ii de genul
istoric. Mai ales povestea de amor casnic dintre Seneca [i mai tîn\ra lui so]ie este o reu[it\,
prin nonconformism [i prin senza]ia de autentic. (L.M.)

Miguel Delibes, Cinci oore ccu MMario, traducere din limba spaniol\ de Tudora {andru-Mehedin]i,
Editura RAO, 2009, 23 lei

DD in monologul v\duvei în noaptea în care st\ al\turi de so]ul mort pentru ultima
dat\ se în]elege mai mult despre Spania de dup\ r\zboiul civil decît dintr-un
raft de c\r]i specializate. Dou\ lumi care se ciocnesc [i totu[i convie]uiesc,
lumea vechii burghezii franchiste conservatoare [i elanurile „ro[ii”, dar [i limba

colorat\ a unei neveste f\r\ preten]ii, toate acestea fac din cartea lui Miguel Delibes o lectur\
de neratat. Deopotriv\ relaxant\ [i plin\ de informa]ii stilizate literar. (L.M.)
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muncitanul are acum aproape 50. la revolutzie, irina nico-
lau l-a tot întrebat o mie de lucruri [i-n felul \sta dan a
umplut aproape jum\tate din cartea  ne-a luat valul -

de-atunci mai vorbim din ani `n pa[te, aiurea.
ieri a sunat el.
zice: b\, tu pricepi ceva?
spun: nu, c\ io s`nt de nic\irea, nu s`nt reprezentativ\.
adaug: ultima oar\ ziceai c\ e[ti `n noroi p`n\-n g`t, la
metrou, cu tziganii care-nghit ace, tot a[a e[ti [i acum?
zice: ba chiar mai r\u, da’ s`nt ciupit la basc\, nu m\
doare.
adaug: tu totu[i nu e[ti `n clar cu nimica?
r`de: aaa, nu-tzi face vise, c\ dac\ [tiam, aveam aripi [i nu
fumam. da’ s\-tzi spuie mo[u o chestie, nu e domne de la
noi.
comentez: nu e de la noi? da’ de la cine e, frate?
nu [tiu, at`ta trebe, s\ st\m ciuci [i s\ r\bd\m.

`nchid telefonul [i stau o vreme pe g`nduri.
`n spatele meu se desf\[oar\ o discutzie.
- b\, e ceva `n aer, nene, azi. ne-au pus \[tia otrav\.

- b\i cretinule, e[ti cu capu’? cine s\-tzi puie domne tzie
otrav\, cine-[i pierde vremea cu tine?
- m\, dac-o fi s\ mor, ceea ce nu cred, o s\ mi se trag\ de
la sc`rb\.
- b\i distrusule, cine te crezi tu cu sc`rba asta, cine crezi
b\, pr\p\denie, ca-[i bate capu’ cu viermele care e[ti? nu
tzi-e bine acia unde e[ti, m\, rest uman? vrei s\ vezi ce-i
aia sc`rb\ cu adev\rat, pocitania dracului?
- d\-te m\ d-aciia, termin\-te.

m\ `ndep\rtez. [i eu cu ale mele. 
nici mie nu mi-e bine, lucru lesne de verificat.
s\ mai adaug c\ mie chiar `mi place s\ citesc noua lite-
ratur\. totu[i, tziu s\ spun treaba asta.
e de fa]\, „e cu nervu’ p\ ea”, cum ar zice muncitanu. 
dac\ eram `ntr-o stare mai de om, `l `ntrebam dac\ e 
de la Dumnezeu România asta, „care-o avem noi p\ ea”,
`ns\ vecinul de deasupra pare c\ n-a mai dat de mult
pe-acas\.
r\m`nem „`n clar” c\ tot ce se `nt`mpl\, cu tzar\ cu tot, 
nu e de la noi.
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Fernando Pessoa, Cartea nnelini[tirii, traducere
din portughez\, prefa]\ [i note de Dinu
Fl\mând, Editura Humanitas Fiction,  49 lei

PP ublicarea într-o edi]ie spectaculos\
la Editura Humanitas Fiction a
C\r]ii nnelini[tirii de Fernando
Pessoa, în extraordinara traducere

a lui Dinu Fl\mînd, este un eveniment.
O carte deja legendar\, un fel de imens
jurnal, care poate fi citit fragmentar,
suprinz\tor oriunde s-ar întîmpla s\-l
deschizi, este un text din categoria celor
care marcheaz\ un moment în biografia
ta de cititor. Sigur, cu men]iunea c\ asta
li se va întîmpla mai ales celor împ\timi]i
de nota]ia diaristic\ a non-evenimentelor,
celor care nu a[teapt\ de la literatur\
nara]iune senza]ional\, ci fine]ea de a
[ti s\ spun\ ce se întîmpl\ cînd nu se
întîmpl\ nimic. (L.M.)

Film MMenu.. RRevist\ dde ccultur\
cinematografic\, nr. 1, mai 2009, se
distribuie gratuit.

FF ilm MMenu este o revist\ în
exclusivitate despre filme -
contemporane, dar [i clasice,
str\ine, dar [i române[ti. Pe lîng\

faptul c\ textele sînt toate foarte bune,
iar dosarul despre cinea[ti români (Liviu
Ciulei, Alexandru Tatos, Lucian Pintilie,
Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, R\zvan
R\dulescu, Radu Muntean, Cristian Mungiu
[i Radu Jude) î]i ofer\ o prezentare foarte bun\
[i aproape complet\ a peisajului cinematografic
de la noi, revista este atractiv\ [i cînd vine vorba
despre grafic\, coperta fiind semnat\ de Matei
Branea, iar conceptul grafic de Valentin Crisb\[an.
Film MMenu este singura revist\ din România
specializat\ în cinema, iar Andrei Rus [i echipa
lui, format\ din studen]i ai Facult\]ii de Film din
cadrul UNATC, merit\ toate laudele [i aten]ia pe
viitor din partea celor pasiona]i de film. (G.D.)

Douglas Coupland, Miss WWyoming, traducere din
englez\ de Cristina Barbu, Editura Humanitas Fiction,
Colec]ia „Raftul Denisei”, 2009, 304 pag., 33 de lei.

MM iss WWyoming nu aduce mai nimic nou, e înc\
un roman care arat\ ce se întîmpl\ în spatele
cortinei Hollywoodului. A[a cum vedem noi
totul, din fa]a ecranelor, totul pare minunat [i

de poveste, îns\ imaginea perfec]iunii este hr\nit\ cu orgii,
cu droguri [i cu tot felul de alte excese. Este poate una dintre
cele mai slabe c\r]i ale lui Coupland, pentru c\ povestea
este previzibil\, exagerat\ [i pe alocuri superficial\. Îns\[i
povestea de dragoste din aceast\ lume este un cli[eu care
func]ioneaz\ dup\ re]eta: oricît de mul]i bani ai avea, nu po]i
cump\ra fericirea [i oricît de jos ai ajunge, dragostea te va
salva dac\-i dai o [ans\. O actri]\ lipsit\ de talent, dar împins\
de la spate de mama sa înc\ din copil\rie pentru a cî[tiga concursuri
de frumuse]e [i pentru a se face astfel remarcat\ (chiar [i numele ei
sugereaz\ perfec]iunea artificial\, Susan Colgate) [i un produc\tor
care s-a sc\ldat în toate excesele posibile, ambii se schimb\ radical
dup\ ce dau fa]\ în fa]\ cu moartea [i încearc\ s\ se mîntuiasc\ prin
dragoste. Chiar dac\ e construit din cli[ee de la un cap\t la altul, Miss
Wyoming poate fi o lectur\ pl\cut\ pentru cei pasiona]i de dedesubturile
showbizului american, de[i pentru acest lucru îl recomand mai c\lduros
pe Joey Goebel, cu Tortura]i-ll ppe aartist. (G.D.)

Steven Saylor, V\lul pprofe]iilor, traducere din limba englez\
de Veronica {erb\noiu, Editura ALLFA, 2009, 24,90 lei

AA ceasta este ceea ce a[ numi o carte de pur entertainment.
O carte cu fundal antic, care are curajul de a alege
ca personaj principal un ins obi[nuit, un cet\]ean
de condi]ie medie al Romei, cu o so]ie aflat\ în

plin\ criz\ depresiv\ - o boal\ misterioas\, a[a cum era
ea privit\ în epoc\. Cealalt\ femeie este o paria, o femeie
despre care nimeni nu [tie nimic, o Casandr\ misterioas\
[i foarte frumoas\. E o poveste f\r\ preten]ii, dar care
nu coboar\ totu[i pîn\ în zonele de jos ale comercialului,
cartea nu te face s\ te sim]i prost citind-o, dimpotriv\.
Are accente de real\ inteligen]\ psihologic\, e bine
scris\ [i, mai ales, foarte bine tradus\. (L.M.)
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Idei îîn ddialog , Anul V, Num\rul 7 (58), iulie, 2009
Dan C. Mih\ilescu, la rubrica „Via]a literar\”, pag. 7, 8, 9: 

„{i iat\ c\ tot atunci mi-a fost dat s\ citesc, pe c\i ocolite, cu cîteva s\pt\mîni întîrziere,
scrisoarea adresat\ de Alex {tef\nescu în 20 mai lui Nicolae Manolescu, cel care pl\nuie[te

schimbarea radical\ a redac]iei României lliterare. V\zînd, probabil, ineficien]a revistei Noua
literatur\, pre[edintele USR s-a gîndit s-o aduc\ pe Lumini]a Marcu («care nnu ss-aa rremarcat ppîn\

în pprezent ddecît pprin ssuperficialitate [[i oobr\znicie», puncteaz\ Alex {tef\nescu) la fosta revist\
condus\ de George Iva[cu, s\-l pun\ redactor-[ef pe Alex {tef\nescu, s\-i p\streze pe Marina

Constantinescu [i Cosmin Ciotlo[, dar s\ se dispenseze de Gabriel Dimisianu, Ioana Pârvulescu,
Adriana Bittel, Tudorel Urian. Asta dup\ renun]area la colaborarea lui Daniel Cristea-Enache,
lamentabil\ puni]iune despre care am scris luna trecut\. «A[ rr\mîne aal\turi dde ddv. ddac\ aa]i rreveni
asupra aacestor mm\suri. OO ssolu]ie rradical\ ppentru ssalvarea României literare ar ffi ssistarea ccheltuielilor
f\cute dde UUniunea SScriitorilor ccu aanosta rrevist\ Noua literatur\ [i rredirec]ionarea ssumelor aastfel
economisite cc\tre România literar\» - î[i încheia Alex {tef\nescu scrisoarea.”

Aceast\ scrisoare scris\ [i semnat\ de Alex  {tef\nescu, redactor-[ef al revistei România lliterar\,
scrisoare adresat\ pre[edintelui USR Nicolae Manolescu, circul\ de ceva timp în lumea literar\.
De[i în aceast\ scrisoare sînt pomenite, [i nu întîmpl\tor, numele meu [i al revistei Noua lliteratur\,
nu am avut ini]ial inten]ia de a-i acorda aten]ie. De[i mi se face o amabil\ caracterizare, de[i se propune
desfiin]area revistei Noua lliteratur\, de[i nu am f\cut nimic ca s\ provoc atare manifest\ri, am considerat
în continuare c\ asemenea gesturi ridicole nu trebuie luate în seam\. 

Dar iat\ c\ aceast\ „scrisoare privat\” a ap\rut în pres\. {i nu oriunde, ci în revista Idei îîn ddialog,
citat\ par]ial [i comentat\ de Dan C. Mih\ilescu. Cum cuvintele lui Alex {tef\nescu devin astfel publice
[i numero[i cititori inocen]i le pot lua de bune (a[a cum i s-a întîmplat, presupun, [i lui Dan C. Mih\ilescu),
se impun cîteva preciz\ri. 

Nu mi s-a f\cut niciodat\ o propunere oficial\ de revenire la România lliterar\. Dac\ Nicolae
Manolescu a avut sau are acest gînd, a[a cum pare s\ [tie Alex {tef\nescu, faptul m-ar onora. Dar
eu am plecat de la România lliterar\ în septembrie 2002, într-o împrejurare în care Alex {tef\nescu
a avut un rol major. Incompatibilitatea total\ dintre mine [i acest personaj al vie]ii literare române[ti
face neplauzibil\ orice revenire a mea într-un grup care îl con]ine, cu toat\ pre]uirea sincer\ pe care
o am pentru revista România lliterar\ [i pentru mul]i dintre cei de acolo. De asemenea, în ultimii 7
ani, de[i port respectul cuvenit unei reviste din a c\rei istorie mi-am f\cut subiect de doctorat, nu
mi-am exprimat niciodat\ dorin]a de a reveni în paginile ei. 

Revista Noua lliteratur\ a ap\rut în urma unui concurs de proiecte, ini]iat de USR în vara
anului 2006. Proiectul revistei Noua lliteratur\, prezentat de mine împreun\ cu graficiana Mihaela
{chiopu, a cî[tigat. Proiectele pierz\toare pot fi consultate, probabil, la sediul USR, pentru a se
constata juste]ea deciziei juriului. Revista Noua lliteratur\ apare de trei ani neîntrerupt. Cheltuielile
pe care Uniunea Scriitorilor le face cu revista Noua lliteratur\ sînt modeste. Revista are doar
doi redactori, iar tiparul, executat la o firm\ din provincie, cu costuri minime, pentru toate
cele 1.000 de exemplare, m\ îndoiesc c\ dep\[este salariul unui redactor-[ef de s\pt\mnal
literar. De asemenea, fondurile ob]inute de la AFCN, în urma unor repetate aplica]ii de succes,
au sus]inut `n repetate r`nduri apari]ia acestei reviste. O analiz\ a costurilor revistei Noua
literatur\ [i a calit\]ii ei ca publica]ie cultural\ româneasc\ vor fi întotdeauna pentru mine
o op]iune deschis\. Caracteriz\rile neargumentate emanate de Alex {tef\nescu mi se par
îns\ neavenite [i ele jignesc munca unei echipe [i a tuturor colaboratorilor revistei Noua
literatur\. Sînt aici ca s\ ap\r acest proiect în care cred, un proiect afirmativ [i lipsit de
agresivitate, o revist\ care, a[a cum ne-am propus de la bun început, încearc\ s\ reg\seasc\
tonul normalit\]ii în peisajul cultural romînesc. 

M\ întreb, de asemenea, cum poate Alex {tef\nescu, care se presupune c\ ar trebui
s\ [tie cum func]ioneaz\ o institu]ie serioas\ ca USR, s\ propun\ „redirec]ion\ri” de
fonduri cu asemenea non[alan]\. Insinuarea c\ pre[edintele USR ar putea comite
„redirec]ion\ri” de fonduri dintr-un co[ în altul, dup\ capriciile [i dup\ aprecierile
cuiva care-i trimite scrisori, nu e numai prosteasc\, ci [i foarte jignitoare pentru
adresant [i pentru institu]iile implicate. ~n plus, este semnificativ\ pentru morala
unui personaj ca Alex {tef\nescu, membru în nenum\rate comitete, comi]ii, jurii.   

E limpede c\ m\ bucur de antipatia constant\ a lui Alex {tef\nescu. Dar
faptul c\, pe baza acestei antipatii, Alex {tef\nescu construie[te scenarii care
implic\ sus]ineri financiare, inten]ii pe care nu le posed, desfiin]\ri de reviste
etc., este o grav\ gre[eal\. Sper c\, dup\ cele precizate de mine aici, nimeni
nu va mai putea pretinde inocen]\ în lectura scrisorii lui Alex {tef\nescu. Repet:
al\turarea numelui meu [i a revistei Noua lliteratur\ de problemele de redac]ie
sau financiare ale României lliterare este un abuz [i nu are nici o leg\tur\ cu
realitatea. Jocurile de interese din lumea literar\ româneasc\ nu m\ intereseaz\,
iar cei care cred c\ dovedesc inteligen]\ jucîndu-le sînt doar ridicoli.
Exist\ îns\, chiar dac\ mai discre]i, mul]i, foarte mul]i oameni care încearc\
s\-[i vad\ serios de treab\. Care scriu, citesc, coordoneaz\ proiecte,
redacteaz\, corecteaz\, pagineaz\, care î[i fac pur [i simplu meseria. A[a
sînt cei care fac [i cei care scriu în revista Noua lliteratur\. A[a sper c\
sînt [i cititorii ei. Ei sînt cei care construiesc, cu infinite eforturi, România

normal\. În]elegerea, sprijinul [i reac]ia lor sînt lucrurile care conteaz\
[i pe care le a[tept.

Lumini]a Marcu

ed
itoria

lAlex §tef`nescu 
propune \nchiderea 

revistei Noua lliteratur`

noua literatur`................................................................................................iulie 2009 ...............................................................................................num`rul 26



in
te

rv
iu

ri
le

 N
L

4

num`rul 26...............................................................................................iulie 2009................................................................................................noua literatur`

Rui ZZink are 48 de ani [i este
unul dintre cei mai cunoscu]i scriitori
portughezi contemporani. Este
profesor de Studii portugheze la
Universidade Nova din Lisabona
[i autorul a peste dou\zeci de titluri
de romane, eseuri, c\r]i pentru
copii, piese de teatru [i volume de
proz\ scurt\, printre care: romanul
de debut Hotel LLusitano (1987),
romanele grafice A AArte SSuprema
(1997) [i Rei (2007), realizate
împreun\ cu António Jorge Gonçalves,
Apocalipse NNau (1996), O SSuplente
(1999), tradus în române[te la
Curtea Veche Publishing cu titlul
Banca dde rrezerve, O AAnibaleitor
(2006), tradus la Humanitas cu
titlul Cititorul ddin ppe[ter\ (disponibil
[i sub form\ de carte audio) [i
romanul interactiv Os SSurfistas
(2001). Semneaz\, de asemenea,
cinci titluri de interes academic,
printre care [i un volum despre
literatura grafic\. A primit premiul
PEN Club Portughez pentru romanul
Dádiva DDivina (2004) [i a fost invitat
la numeroase festivaluri literare
[i conferin]e interna]ionale. 

Site-ul autorului:
http://ruizink.com/

“C\r]ile mmele 
nu aapar]in ddoar
imagina]iei
mele, 
ci [[i ttimpului llor;
esen]a llor eeste

ppoLiTi CC\"

Rui Zink, Cititorul ddin ppe[ter\, traducere
din portughez\ de Micaela Ghi]escu,
Editura Humanitas, colec]ia „Cartea de
pe noptier\”, 2008, 96 pag.

Rui Zink, Banca dde rrezerve, traducere
din portughez\ de Anca Milu-Vaidesegan,
Curtea Veche Publishing, colec]ia „Byblos”,
2009, 304 pag.

Rui Zink, Cititorul ddin ppe[ter\, carte audio, traducere din
portughez\ de Micaela Ghi]escu, în lectura lui Mihai
Dobrovolschi, Humanitas Multimedia, colec]ia „Audiofiction”,
2009

L
-am întîlnit pe Rui Zink într-una dintre zilele
c\lduroase ale Tîrgului de Carte; tocmai se
întorsese de la festivalul „Zile [i Nop]i de
Literatur\” de la Neptun, unde am în]eles c\
a avut o interven]ie r\spicat\ la sesiunea de

discu]ii, referindu-se la politica editorial\, [i c\, la
lectur\, î[i citise în limba român\ povestirea scris\
pentru aceast\ ocazie. Dup\ ce-am z\bovit la o cafea
pe terasa de afar\, am c\utat un col] ferit de zumzetul
tîrgului în care s\ st\m de vorb\. Dup\ o scurt\
plimbare prin tîrg, am dat peste un spa]iu abandonat

la un semi-etaj, unde ar fi trebuit s\ se afle cafeneaua.
Ne-am a[ezat pe bordura unui perete [i ne-am desc\l]at,
ca musulmanii, trecîndu-ne din cînd în cînd picioarele
peste mocheta aspr\ a posibilei cafenele. Discu]ia
programat\ pentru o jum\tate de or\ s-a transformat
într-una de o or\ [i jum\tate [i ar fi putut s\ continue
înc\ pe-atît. Rui Zink este un ins foarte volubil, e [i
ironic, [i autoironic, amestec\ verdictele cu povestiri
[i teoria cu glume [i se pasioneaz\ instantaneu de
aproape orice întrebare adresat\; î[i explic\ detaliat
op]iunile, ]ine s\ nu lase loc de neîn]elegeri [i întoarce

frazele cu o u[urin]\ într-adev\r demn\ de un scriitor
celebru. Ar mai fi fost multe de întrebat, fiindc\ din
p\cate nu [tiu mai nimic nici despre trecutul, nici
despre prezentul Portugaliei, iar Rui p\rea dispus s\
mi le relateze. Am r\mas îns\ cu o pledoarie foarte
conving\toare pentru metisajul etnic [i literar [i cu
cîteva opinii bine articulate despre rela]iile dintre
politic\ [i literatur\, pe care le-a[ recomanda tuturor
scriitorilor care tran[eaz\ ferm între statutul de
cet\]ean [i cel de autor abstras în favoarea celui
din urm\. (A.C.)
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Publicarea uunei cc\r]i eeste uun pproces ppolitic [[i
social. SScrisul nnu eeste
Ana CChiri]oiu: Cred c\ ar fi o idee bun\ s\ începem cu festivalul
de la Neptun, unde am citit1 c\ a]i spus ceva de genul:
„scriitorul este liber atîta timp cît scrie. În momentul în care
decide s\ publice, face un act politic”. B\nuiesc c\
vorbea]i despre politica culturii - ce mai crede]i despre acest
subiect acum, în urma discu]iilor de la festival? 

Rui ZZink: Citatul e scos din context, a[a c\ a[ vrea s\ reformulez
ce-am spus sau ce s-a în]eles. Voiam s\ spun c\ scriitorul e
liber doar atunci cînd e cititor, fiindc\ atunci e liber s\ asculte
nenum\ratele voci care îi umbl\ prin cap. Cînd îl citesc pe
Péter Esterházy, sînt Péter Esterházy, cînd îl citesc pe Cervantes,
sînt Cervantes. Am aceste voci în cap, iar pentru scurt
timp eu, cititorul, [i scriitorul pe care-l citesc sîntem unul
[i acela[i, ca într-un fel de cabal\ mistic\. E[ti liber [i în timp
ce scrii, dar nu la fel de liber. E[ti liber în limitele eului t\u,
ale limbii tale, ale imagina]iei tale. Apoi, cînd vrei s\ publici,
intervine politica. Publicarea este un proces politic [i social.
Scrisul nu este. Cînd scriu o carte nu vreau ca ea s\ fie într-un
fel anume. Încerc doar s-o scriu cît pot de bine. Ea va lua o
alt\ form\ în mintea cititorului. Eu nu fac decît s\ scriu, o las
cîteva s\pt\mîni sau cîteva luni s\ se odihneasc\, apoi încep
s\ rescriu, iar în timp ce fac asta îmi dau seama c\ volumul
cu pricina e foarte politic, c\ el nu apar]ine doar imagina]iei
mele, ci [i timpului s\u, ba chiar c\ spune unele lucruri despre
locul unde tr\iesc. A[a c\ esen]a lui este politic\. 

A..C..: Deci nu v\ face]i un scop din a critica societatea sau
epoca în care tr\i]i.

R.Z.: Nu, cred c\ asta ar urî]i cartea. Dac\ vrei s\ critici ceva,
scrii un eseu sau scrii propagand\ sau te înscrii într-un partid
sau într-o mi[care cet\]eneasc\, eu asta am f\cut. Dar
cînd scrii o carte, un roman, bunele inten]ii te conduc spre
iad. Tot ce trebuie s\-]i propui este s\ spui o poveste. Ca un
sculptor care reu[e[te s\ ob]in\ ceva dintr-o bucat\ de lemn. 

A..C..: Dar nu crede]i c\ un scriitor trebuie s\ fie implicat în
timpul lui, s\ participe cumva, s\ ia atitudine?

R.Z.: Am spus c\ eu ca cet\]ean m\ implic în politic\, sînt
urma[ul unei familii care a trecut prin greut\]i în timpul
fascismului [i am avut de înv\]at din asta, mi-am f\cut lec]iile
de etic\ social\: cred c\ trebuie s\ vot\m, indiferent pentru
cine vot\m, cred c\ [i scriitorii trebuie s\ voteze, dar e
bine s\ separ\m lucrurile. Am vorbit despre asta [i la Neptun,
iar unora dintre colegii mei le-a pl\cut, altora nu. Am spus
c\ nu trebuie s\ ne preocupe atît de mult statutul scriitorilor,
ci mai degrab\ faptul c\ sîntem oameni, [i c\ nu scriitorul
e important, ci cartea. C\r]ile r\mîn. Sînt mîndru c\-mi
v\d numele pe o copert\, dar s\ nu uit\m c\, atunci cînd m\
urc în autobuz, nu sînt scriitor, sînt c\l\tor, cînd vorbesc
cu prietenii, sînt un prieten, cînd sînt într-un bar, sînt un
consumator. Numai politicienii fac asta: dac\ au fost cîndva
mini[tri spun în continuare c\ sînt mini[tri. Dar noi în
portughez\ avem un verb special pentru ceva ce e[ti toa-
t\ via]a, cum sînt eu Rui, sau ceva ce e[ti doar o vreme,
temporar. A[a c\, temporar, îmi face pl\cere s\ trec drept
scriitor, doar am fost invitat aici ca scriitor. Dar m\ v\d pe
mine însumi ca fiind multe alte lucruri interesante: sînt tat\,
sînt fiu, sînt amant, sînt multe lucruri. Am cunoscut o mul]ime
de oameni care sînt atît de mîndri c\ sînt scriitori încît au
uitat s\-[i mai scrie c\r]ile. Or, cartea conteaz\. Nu cel care
a f\cut cartea. Sigur c\ atunci cînd semnez ceva pentru
drepturile persoanelor gay d\ bine s\ adaug, al\turi de
nume, faptul c\ sînt scriitor, fiindc\ uneori e nevoie de un
statut. Alteori scriu „profesor”, alteori „consumator”. Dar
nu trebuie s\ te apropii de o carte ca un cet\]ean. Mi-am dat
seama c\ deseori am reu[it s\ produc statement-uri, c\ se
întîmpl\ ca ceea ce scriu s\ m\ surprind\ sau s\ nu mai fiu
de acord cu ceva din ce-am scris, dar rar mi se întîmpl\ s\
nu fiu de acord cu toat\ cartea. N-am publicat niciodat\ o
carte în care s\ spun c\ alte rase sînt inferioare sau c\ femeile
trebuie s\ fie b\tute sau lucruri de felul \sta. 

A..C..: V-ar deranja dac\ un critic sau un recenzent ar
aborda sociologic c\r]ile dumneavoastr\? 

R.Z.: Nu, deloc. De obicei chiar e o pist\ potrivit\. Chiar [i
în c\r]ile cele mai fanteziste vorbim, de fapt, despre realitate.
Depinde ce în]elegi prin realitate, fiindc\ pentru mine
realitatea înseamn\ [i vise, aspira]ii, tot tumultul din interiorul
nostru. Singurul lucru care m\ deranjeaz\ e lini[tea. De ce
m-ar sup\ra abordarea cuiva? Politicienii au voie s\ se
ofenseze, dar arti[tii nu au voie s\ se simt\ ofensa]i. Singurul
lucru care poate ofensa sau r\ni un artist este absen]a
reac]iilor. 

Unul ddintre llucrurile ccare nnu mmi-aau ppl\cut lla
Neptun aa ffost ss\-ii aaud ppe ccî]iva sspunînd „„Noi
sîntem sscriitori!” cca [[i ccînd aasta nne-aar fface
ni[te ooameni mmai bbuni
A..C..: Ca s\ ne întoarcem la Neptun, cum vi s-a p\rut festivalul?
A]i cunoscut mul]i scriitori, atît români, cît [i str\ini. V-a
pl\cut sau v-a displ\cut cineva în mod special? 

R.Z.: La astfel de întîlniri ajungi mereu s\-]i creezi micul
t\u Neptun. }ine mai degrab\ de interac]iunea uman\ decît

de acordul artistic. Nu pot s\ spun c\ mi-a displ\cut ci-
neva anume, de[i probabil c\ sînt oameni cu care nu m-a[
fi în]eles prea bine dac\ am fi ajuns s\ ne cunoa[tem. Cred
c\ e important s\ [tii c\, atunci cînd invi]i scriitori str\ini
la un astfel de festival, faci o investi]ie foarte bun\, fiindc\
ei vor deveni, chiar [i f\r\ s\ vrea, ambasadori ai culturii tale.
Acum voi citi mai mul]i scriitori români, mi-am notat
nume [i titluri; se creeaz\ re]ele care nu [tii unde duc. Nu c\
m-a[ întoarce acum în Portugalia ca partizan al culturii
române; nu a[a merg lucrurile. Dar acum am o leg\tur\
ombilical\ cu România, iar de aici se pot na[te multe alte
lucruri. Nu [tii cum voi ajunge s\ fiu agentul unor scriitori
români, fiindc\ a[a merg lucrurile. A[a s-a întîmplat [i în
cazul meu: Micaela Ghi]escu [i Anca Milu-Vaidesegan s-au
dus la acest editor, care nu m\ [tia, [i i-au spus despre c\r]ile
mele c\ sînt a[a [i pe dincolo [i c\ merit\ traduse. Au func]ionat
ca ni[te agen]i. Ca ni[te îngeri p\zitori ai c\r]ii. {i le sînt
foarte recunosc\tor. 

A..C..: Da, un cititor pasionat poate face asta. 

R.Z.: Da, [i-mi dau seama c\ un cititor pasionat poate fi foarte
conving\tor. 

A..C..: Participa]i frecvent la festivaluri literare. Acesta a avut
ceva special, a fost diferit în vreun fel de altele? 

R.Z.: Da. Atmosfera a fost foarte foarte prietenoas\, m-am
bucurat c\ am f\cut parte dintr-un grup de scriitori foarte
interesan]i; de pild\, am fost la festivaluri unde erau prea
multe discu]ii, îns\ acesta a avut dou\ sesiuni de lectur\ [i
dou\ sesiuni lungi de discu]ii. A[a trebuie s\ se desf\[oare
un festival. Nu m-am plictisit absolut deloc. {i crede-m\ c\
nu e greu s\ te plictise[ti la festivaluri literare. M-a impresionat
nivelul intelectual [i, chiar dac\ o s\ sune ca o laud\
ieftin\ adus\ organizatorilor locali, pot s\ spun c\ cele
mai bune festivaluri la care am fost în ultimii ani au fost
acesta [i înc\ unul din Argentina, la care am fost anul trecut.
Pot s\ le enum\r [i pe cele la care nu m-am sim]it bine.
Dar în Argentina am fost de asemenea impresionat de nivelul
intelectual [i de pasiunea cu care se discuta despre literatur\
[i limbaj, mai ales dup\ o via]\ sub o dictatur\ atît de dur\
[i dup\ o criz\ economic\ îngrozitoare. {i aici mi s-a p\rut
c\ lucrurile stau la fel. N-am priceput mare lucru din diferitele
lupte dintre diferitele grupuri de scriitori români, dar lucrurile
astea se întîmpl\ peste tot. Un lucru care nu mi-a pl\cut a
fost s\-i aud pe cî]iva spunînd „Noi sîntem scriitori!” ca [i
cînd asta ne-ar face ni[te oameni mai buni. Asta chiar m\
irit\. Culmea e c\ genul \sta de oameni se mai [i plîng
apoi c\ nu au cititori - p\i poate c\ n-au cititori tocmai pentru
c\ nu le plac oamenii. Scriitorii rareori sînt a[a cum
pretind c\ sînt, nu sînt deloc ni[te oameni mai buni [i pu]ini
reu[esc s\ se ridice la în\l]imea propriilor cuvinte. Mi-ar
pl\cea s\ spun c\ fac parte dintre ace[tia, dar nu sînt
sigur. 

A..C..: Înc\ o întrebare despre Neptun. Cum au fost discu]iile
propriu-zise? A]i auzit [i opinii care v-au surprins într-un
sens sau în altul? 

R.Z.: E nedrept c\-i voi uita pe unii dintre cei care au
vorbit, dar trebuie s\ spun ceva despre scriitorul sloven Aleš
Mustar, care a f\cut o afirma]ie foarte tran[ant\ despre
scriitori [i politic\: a spus c\ politicienii vorbesc despre „noi”,
pe cînd scrisul începe cu „eu”, adic\ cu individul. Apoi altcineva
a completat c\ pove[tile care ne plac sînt despre cîte un
individ, iar sociologii, antropologii [i anali[tii de toate felurile
se ocup\ de grupuri, de majorit\]i; sigur c\ dac\ ar fi s\
vorbim doar despre interesele majorit\]ii, am vorbi doar
despre fotbal [i despre pove[ti amoroase de c\cat. A[a c\
scrisul nu se ocup\ de majorit\]i, scrisul ofer\ o perspectiv\
individual\ asupra lumii, care va ajunge la un alt individ.
Altcineva a spus c\ cititorul este un individ. Cînd te ui]i la
televizor, faci parte dintr-un grup de consumatori, programul
începe [i se termin\ la aceea[i or\ pentru toat\ lumea.
Dar cînd cite[ti... Cititorii nu seam\n\ între ei. Sigur c\ acum,
în industria editorial\, oamenii au tendin]a s\ uite aceste
lucruri, fiindc\ gîndesc în termeni de public. Scopul scriitorului
care încerc s\ fiu e s\ pun\ problema nu în cîte exemplare
s-a vîndut, c\ nu sînt Madonna, ci cît de mult am reu[it s\-l
ating pe cel care mi-a citit cartea. 

Cînd ee[ti pprizonierul ppropriului ssucces, aajungi
s\ tte mmaimu]\re[ti ppe ttine îînsu]i
A..C..: Sînte]i [i profesor. Cum se împac\ scrisul cu meseria
de profesor? 

R.Z.: Se împac\ foarte bine. Îi comp\timesc pe scriitorii
profesioni[ti, mi se par cei mai tri[ti oameni din lume. Trebuie
s\ ai o meserie, iar scrisul nu e o meserie. Majoritatea scriitorilor
profesioni[ti scriu de fapt pentru reviste, de-acolo le vin
banii. A fi profesor e o meserie minunat\, care nu te împiedic\
deloc s\ scrii, ba chiar te ajut\. Plus c\ nu trebuie s\ ai tot
timpul succes. Cînd e[ti prizonierul propriului succes, ajungi
s\ te maimu]\re[ti pe tine însu]i, crezînd c\ asta le place
cititorilor [i editorilor. Ajungi un func]ionar. Iar eu reu[esc
s\ scriu foarte bine [i mult cu jobul pe care-l am. Chiar mai
mult decît mul]i dintre amicii mei care sînt scriitori profesioni[ti. 

A..C..: Într-adev\r, a]i scris foarte mult, [i nu doar romane,
ci [i c\r]i pentru copii [i c\r]i de eseuri. 

R.Z.: Da, eu unul, ca scriitor de fic]iune, m\ simt provocat de

toate celelalte mijloace de a povesti. Nu public poezie, de
pild\, de[i scriu pentru mine, mi se pare o experien]\ util\
pentru fitnessul meu, e ca [i cum m-a[ duce la sal\. Dar în
rest m\ intereseaz\ orice arunc\ o provocare felului în care
lucrez cu cuvintele. Cred în metisaj, în amestecuri. {tii c\ de
obicei regii se c\s\toreau între ei [i copiii care rezultau erau
foarte urî]i. Dac\ vezi vreun chip aristocratic mai reu[it,
înseamn\ c\ e f\cut cu o minor\ sau cu o ]\ranc\. Eu fac
parte dintr-o specie restrîns\ de cititori care nu se tem s\
amestece genurile [i speciile. Am scris chiar [i romane grafice.

A..C..: Am citit despre asta. A fost primul roman grafic din
Portugalia?

R.Z.: Da, iar dup\ zece ani, eu [i prietenul împreun\ cu care-
l f\cusem am mai f\cut unul. Ne-a luat cam doi ani s\ le
facem. Eu am început ca scriitor, iar el ca ilustrator, apoi,
cum amîndoi eram oameni inteligen]i, eu am început s\
desenez cu mintea, iar el s\ scrie, tot cu mintea, a[a c\
pîn\ la urm\ n-am mai precizat c\ e scris\ de cutare [i ilustrat\
de cutare, ci ne-am pus numele al\turi. Asta înseamn\ metisaj,
amestecul a dou\ limbaje. Numai c\ unii se gîndesc c\ dac\
amesteci dou\ limbaje sau dou\ limbi, e[ti mai pu]in - de
exemplu, e[ti mai pu]in românc\ dac\ te m\ri]i cu un francez.
Eu zic c\ po]i s\ fii mai mult, fiindc\ adaugi ceva. S\ facem
o compara]ie cu Vestul s\lbatic din America secolului XIX,
cu imaginea cowboy-ului, care e reprezentativ pentru
acel moment. Exist\ atîtea filme [i c\r]i cu cowboy. Dar
tot atunci, în New York, tr\iau ni[te oameni care nu erau
complet americani, nu erau nici m\car albi cu to]ii, care
alegeau via]a localnicilor, precum Kevin Costner în Dansînd
cu llupii. Se c\s\toreau cu indieni [i d\deau na[tere unor
bastarzi - în portughez\ „bastard” e un cuvînt puternic. Iar
azi ne d\m seama c\ aceia erau adev\ra]ii americani, nu
cowboy-ii. Tot a[a, modernismul secolului XX nu [i-a propus
decît s\ încalce grani]ele. Brâncu[i [i Picasso dep\[eau
grani]ele. Numai c\ establishment-ul de atunci îi vedea ca
pe ni[te tr\d\tori care î[i prind mintea cu lucruri locale,
autohtone. E amuzant c\ înc\ se întîmpl\ asta: sînt
scriitori care scriu poeme sau romane proaste, dar pentru
c\ lucreaz\ cu cuvintele se numesc scriitori. Iar unui scriitor
care, ca s\ scrie o poveste minunat\, amestec\ genurile, i
se spune c\ nu scrie literatur\. Eu unul am fost mult mai
l\udat pentru c\r]ile pe care le-am scris doar cu cuvinte,
chiar dac\ nu de acelea sînt cel mai mîndru. {tiu c\ aici, în
România, pot s\-mi vînd c\r]ile cu cuvinte, dar micii mei
bastarzi nu s-ar vinde, fiindc\ nu exist\ nici o pia]\ pentru
ei. 

A..C..: A]i publicat foarte multe c\r]i. Ce program ave]i? Scrie]i
în fiecare zi? 

R.Z.: Am momentele mele. Dup\ ce scriu, lucrez mult ca totul
s\ sune natural. Acum sînt mai pu]in disciplinat decît
eram în tinere]e. Fiindc\ acum deja [tiu cum merg lucrurile.
Mai întîi m\ gîndesc bine la o idee care s\ m\ intereseze.
Sînt genul de autor care crede în idei. A[a c\ întîi construiesc
atent subiectul. Sînt foarte clasic în acest sens. Ideea
poate fi iubirea, sufletul, ceva general, nu conteaz\, oricum
nu sînt decît cîteva teme. Apoi îmi ia mult s\ g\sesc un tip
de conflict pentru ideea respectiv\. Pentru aceast\ carte
m-am gîndit care e cel mai r\u lucru care ]i se poate întîmpla,
[i acela e s\-]i pierzi copilul. E una dintre pierderile despre
care se vorbe[te cel mai pu]in. Ideea a venit din afar\, a[a
se întîmpl\ mereu. Apoi o tragi spre tine cu un n\vod imaginar.
Dac\ tragi prea tare, pierzi pe[tele. Dac\ tragi prea încet, î]i
plictise[ti cititorul. A[a c\ trebuie s\ a[tep]i. Iar eu la asta
m\ pricep foarte bine, fiindc\ dup\ ce am a[teptat doi ani
ca fata de care eram îndr\gostit s\ se amorezeze de mine
mi-am dat seama c\ m\ pricep la a[teptat. Iar în timp ce
a[teptam s\ se îndr\gosteasc\ de mine [tiam c\ a[a se va
întîmpla. {i s-a întîmplat. A[a [i cu ideea. La cartea asta
mi-a luat [ase luni s\-mi vin\ ideea. Dup\ alte [ase luni aveam
cincizeci de pagini de note [i de înregistr\ri, fiindc\
uneori m\ înregistrez cînd conduc, dar tot nu g\seam forma.
Nu voiam s\ fie nici previzibil, nici tragic. Voiam s\ fie o carte
amuzant\ - [tiu c\ oamenilor tonul umoristic nu li se pare
adecvat pentru un astfel de subiect, dar eu cred c\ umorul
te ajut\ s\ treci peste tot felul de situa]ii, inclusiv peste acelea
legate de moarte. A[a c\, dup\ înc\ [ase luni, eram la un
festival, în Praga, în camera de hotel, iar primele ore pe care
le petreci într-un ora[ str\in sînt ciudate, ca [i cînd ai fi prins
între dou\ realit\]i. {i mi-am deschis calculatorul [i am scris
primul capitol. Mi-a venit ideea s\ încep cu ceva ce cuno[team
foarte bine din copil\rie, [i anume faptul c\ mergeam cu
tat\l meu la meciuri de fotbal. Aveam dintr-odat\ toate
personajele. {i mi-am amintit [i de un comentator de fotbal
de atunci - era greu s\-l ui]i, fiindc\ era chiar mai supraponderal
decît mine - care încurca numele juc\torilor, [i înc\ e o
legend\ vie. Oamenii îl iubesc tocmai fiindc\ e incompetent.
Apoi m-am dus la festival, m-am sim]it bine, am plecat acas\,
iar dup\ dou\ luni m-am dus în Fran]a, la familia so]iei mele,
aveam un copil mic, iar dup\-amiaza, cînd copilul dormea,
scriam cîte dou\ ore. Am ]inut-o a[a toat\ vara, fiindc\ deja
[tiam ce urmeaz\ s\ se întîmple [i nu f\ceam decît s\-mi
transcriu gîndurile. Uneori reu[eam s\ scriu chiar [i zece
pagini pe zi. M\ sim]eam ca un tanc sovietic care invadeaz\
Cehoslovacia. Apoi m-am întors la Lisabona [i am început
s\ rescriu încet, îns\ nu era nevoie de prea multe corecturi.
{tiam ce voiam s\ spun, iar cînd [tii ce vrei s\ spui nu e nevoie
s\ fii prea baroc. Devii baroc cînd nu ai nimic de spus.

Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro
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Nu ppl\tim nnici uun ppre] ppentru ffaptul cc\ 
ne-aam nn\scut îîntr-oo ]]ar\ ssau îîn aalta, ffiindc\
acesta ee uunul ddintre llucrurile ccare nne mmodeleaz\
personalitatea

A..C..: E o glum\ în Banca dde rrezerve, cu Isus care, dup\ ce
ajut\ un orb [i un paralitic, d\ peste un om care plînge [i-
l întreab\ de ce plînge; omul spune c\ plînge fiindc\ e
portughez, iar Isus se a[az\ lîng\ el [i începe [i el s\ plîng\.
De altfel, toat\ cartea e împ\nat\ cu un sim] al umorului
discret, dar destul de constant, [i cu cîteva observa]ii critice
despre Portugalia contemporan\. 

R.Z.: E un banc portughez, nu l-am inventat eu. A[ vrea
s\ spun lucruri frumoase despre ]ara mea, s\ fiu un scriitor
pozitiv, dar nu pot s\ nu fiu critic. Cred c\ autoironia e
s\n\toas\. C\r]ile trebuie s\-i ajute pe oameni s\ devin\
mai buni. Nu s\ spun\ lucruri frumoase cu orice pre].
Asta e diferen]a între romanele bune [i c\r]ile oportuniste
de self-help. Nu cred c\ Dostoievski [i-a propus s\ scrie
c\r]i de self-help, dar pe mine m-au ajutat c\r]ile lui. Cartea
pe care Peter Handke a scris-o despre mama lui, aproape
non-fic]ional\, nu e o carte de self-help, dar pe mine m-a
ajutat în rela]ia cu p\rin]ii mei. Numai c\ aceste c\r]i nu
func]ioneaz\ la fel pentru toat\ lumea. Pot s\-]i spun care
sînt c\r]ile care m-au format pe mine, dar fiecare trebuie
s\-[i fac\ propria bibliotec\. Cititul nu se poate înv\]a de
la al]ii. 

A..C..: Cred c\ Portugalia e prezent\ [i în romanul dvs. de
debut, Hotel LLusitano, care a devenit o carte-cult pentru
genera]ia tîn\r\. Ce anume îl face atît de atr\g\tor? 

R.Z.: Pe atunci, în Portugalia era la mod\ literatura f\r\
ac]iune [i personaje, dup\ model francez. Dar, dup\ p\rerea
mea, de la Camus încoace literatura francez\ a murit.
Exagerez, îns\ au existat foarte mul]i scriitori francezi
minuna]i în secolele trecute, [i dintr-odat\ au disp\rut.
A[adar, se purta literatura despre [i pentru sine, autofic]iunea,
metafic]iunea, lucruri plictisitoare. M\ rog, erau [i c\r]i
bune, dar simplific povestea. În cartea mea este vorba
despre doi americani care viziteaz\ Lisabona [i ne
privesc ]ara din afar\. E un roman simplu, jazz-driven, prin
care încercam s\ m\ impun. N-am fost niciodat\ în America,
dar romanul are un aer american, e direct, se vedea c\
m\ bucur c\ scriu, aveam energie, chiar dac\ nu [tiam s\
scriu. Îns\ mi-am dat seama c\ cea mai bun\ carte nu e
neap\rat cea care se bucur\ de cea mai mare aten]ie; de
regul\, c\r]ile de felul acesta spun mai multe despre public
decît despre cartea cu pricina. Uneori îmi dezam\gesc
cititorii, fiindc\ se a[teapt\ ca [i în c\r]ile mele ulterioare
s\ dea peste aceea[i energie care le-a pl\cut în prima,
dar în alte c\r]i energia e diferit\. Depinde [i dac\ alegi
s\ scrii proz\ scurt\ sau roman. Fiecare are vocea lui, dar,
dac\ e[ti inteligent, î]i po]i p\stra stilul chiar [i cînd scrii
lucruri diferite. Cînd scrii o carte, e bine s\ ]i-o imaginezi
ca pe un om [i s\-]i modulezi vocea în func]ie de ce vrei
s\ fie cartea aceea. E un dialog între tine, stilul t\u [i
tema ta. Dar e important s\ nu for]ezi lucrurile. {i s\ nu faci
gre[eala pe care o fac scriitorii aspiran]i: s\ crezi c\ via]a
ta e atît de interesant\ încît merit\ s\ fie citit\ de al]ii. 

A..C..: Ne pute]i spune cî]iva scriitori portughezi care v\ plac? 

R.Z.: Alberto Pimenta are o carte minunat\, Discurso ssobre
o ffilho-dde-ddeus, aao qqual sse ssegue oo DDiscurso ssobre oo
filho-dda-pputa (Eseu ddespre uun ttic\los). Ar mai fi [i Inês
Pedrosa, cu Fazes-mme ffalta (Mi-ee ddor dde ttine). Sau Dinis
Machado, cu O qque ddiz MMolero (Ce sspune MMolero). Dar e
greu s\ aleg. 

A..C..: Cum resim]i]i efectele faptului c\ veni]i dintr-o limb\
[i dintr-o cultur\ mic\ [i dintr-o ]ar\ care a tr\it una dintre
cele mai îndelungate dictaturi din Europa?

R.Z.: Din punct de vedere financiar, românii [i portughezii
nu se pot a[tepta s\ fie tradu[i în dou\zeci de limbi în acela[i
timp, [i chiar dac\ e[ti tradus, te sim]i tot la periferie, pentru
c\ vorbe[ti despre a[a-numita lume de la periferie. Din
punct de vedere material, da, pl\te[ti pentru c\ nu faci
parte dintr-o limb\ [i dintr-o cultur\ central\ - editorii citesc
în englez\, dar mai rar în român\, în portughez\ sau în
finlandez\. Asta e. La Neptun am întîlnit un poet, Aleksandar
Sajin, din Danemarca, m-ar fi interesat s\-i citesc c\r]ile,
dar n-am putut s\ în]eleg decît cele dou\ poeme care îi
fuseser\ traduse în englez\ aici. {i sînt sigur c\ [i el a sim]it
acela[i lucru în ce m\ prive[te. Deci da, pl\te[ti un pre] [i
e[ti tratat diferit. Nu to]i scriitorii români sau portughezi
pot fi tradu[i în englez\. Dar nu pl\tim nici un pre]
pentru faptul c\ ne-am n\scut într-o ]ar\ sau în alta, fiindc\
acesta e unul dintre lucrurile care ne modeleaz\ personalitatea.
Eu îi comp\timesc pe cei n\scu]i în Suedia sau în toate
locurile la mod\. Eu unul scriu într-o limb\ minunat\, foarte
bogat\, într-o ]ar\ cu o istorie lung\. Da, a[a e, am un public
restrîns din cauza asta, dar asta e. Da, am trecut [i printr-o
dictatur\, dar asta i-a afectat mai mult pe cei mai în vîrst\
decît mine, fiindc\ eu am sim]it dictatura doar în copil\rie,
apoi, cînd am mai crescut, s-a petrecut revolu]ia, care a fost
ca un carnaval, a fost o perioad\ plin\ de energie, iar
asta a coincis cu anii adolescen]ei mele. Portugalia era în

mijlocul lumii. A[a cum trebuie s\ fi fost [i aici în 1989. E
adev\rat, unii oameni au murit, unii au suferit, oameni mai
în vîrst\ decît mine au pl\tit un pre], dar eu nu eram suficient
de înalt cît s\ m\ nimereasc\ gloan]ele acelor vremuri. Cî]i
pu[ti americani se pot l\uda c\ la vîrsta de treisprezece ani
înv\]au ni[te oameni analfabe]i s\ citeasc\? Eu asta f\ceam.
În 1974, 70% din popula]ia Portugaliei era analfabet\. Apoi
am intrat în Comunitatea European\, curgeau bani din cer.
Deci nu cred c\ am de ce s\ m\ plîng. {i mi se pare c\ scriitorii
au în general o via]\ vesel\. E adev\rat c\ succesul nu e
la-ndemîna oricui, dar e mai bine s\ fii un scriitor cu oarece
succes dintr-o ]ar\ mic\ decît s\ fii [omer sau analfabet
în alt\ ]ar\, fie ea mic\ sau mare. 

A..C..: A]i scris vreodat\ ceva despre dictatura din Portugalia?

R.Z.: Da, am scris pu]in în primul meu roman. Exist\ un
capitol în care un portughez le explic\ celor doi americani
ce-a fost cu revolu]ia, ce se întîmplase [i am început cu o
povestire amuzant\, bazat\ pe fapte reale. În 1984, Portugalia
a primit prima medalie de aur din istoria sa - noi nu sîntem
români, n-am avut o Nadia Com\neci, am primit prima
medalie tîrziu, la maraton, iar favoritul american de-atunci
se numea Roberto Salazar. Imagineaz\-]i cum ar fi fost
pentru voi ca pe favorit s\-l cheme Ceau[escu. {i dintr-odat\
acest Salazar e întrecut de un tip m\run]el care venea
dintr-o ]ar\ care se numea Porto-nu-[tiu-cum [i americanii
stau la televizor, se uit\ la acest individ [i-[i fac planuri s\
plece în vacan]\, dar nu vor s\ cheltuiasc\ prea mult, a[a
c\ încearc\ s\ g\seasc\ o ]ar\ mai ieftin\, î[i dau seama c\
Portugalia e în Europa [i se hot\r\sc s\ mearg\ acolo. Pentru
portughezi e amuzant. Dar eu nu sînt calificat s\ vorbesc
despre dictatur\, sînt calificat doar s\ citesc despre ea. Am
ascultat multe pove[ti ale prietenilor sau ale familiei mele
[i am cunoscut o mul]ime de eroi - oameni care chiar au
tr\it pe-atunci. Dar eu unul nu sînt calificat. Nu e subiectul
meu. Lobo Antunes poate s\ vorbeasc\ despre r\zboiul
colonial, fiindc\ a fost de fa]\. Eu aveam un v\r care a murit
în acest r\zboi, dar nu voi scrie despre asta. Ar suna fals. 

A..C..: Dar o carte de non-fic]iune, de pild\ una de interviuri?

R.Z.: Da, asta pot s\ fac, dar de ce mi-a[ bate capul cu
ceva la care al]ii se pricep oricum mult mai bine? Avem
scriitori minuna]i care au scris ni[te romane nemaipomenite
despre r\zboi, Mário de Carvalho a scris un roman scurt
foarte bun, Os AAlferes (Locotenentul), care, al\turi de Lobo
Antunes, reprezint\ cele mai bune c\r]i despre r\zboi. Dinis
Machado a scris un roman care reprezint\ o metafor\
minunat\ despre r\zboiul colonial.

A..C..: Acum îmi dau seama c\ primul meu impuls a fost s\
v\ întreb despre dictatura sub care a suferit Portugalia, dar
nu mi-a trecut decît foarte tîrziu prin cap s\ v\ întreb [i
despre trecutul colonial al Portugaliei. 

R.Z.: Este un trecut foarte ambiguu. Noi, portughezii, nu
sîntem un popor blond, cu tenul deschis, sîntem foarte
amesteca]i. Portughezii au fost acuza]i de Anglia [i de
Fran]a pentru c\ se amestecau cu localnicii, într-o vreme
cînd alte puteri coloniale nu f\ceau asta. Acum sînt to]i
corec]i politic, dar pe atunci li se p\rea o prostie. Iar în
realitate portughezii nu f\ceau asta din cauz\ c\ erau ei
progresi[ti, ci fiindc\ erau foarte pu]ini numeric. Istoria
patetic\ a Portugaliei ridic\ întrebarea cum de-a fost posibil
ca o ]ar\ atît de mic\, cu o popula]ie atît de mic\, s\ de]in\
un imperiu colonial atît de întins. Iar eu cred c\, cu toate
crimele sale, colonizarea portughez\ a fost mai blînd\ decît
cea spaniol\ sau cea britanic\ - nu pentru c\ eram noi
mai buni, ci pentru c\ eram nevoi]i s\ ne adapt\m. Portughezii
au ucis o mul]ime de oameni, dar amestecul dintre ei [i
localnici face s\ nu mai [tim acum cine e alb [i cine nu e.
Iar fostele noastre colonii nu ne privesc de jos, ci mai degrab\
de sus. Tat\l meu a fost profesor în Angola; bunicul meu
a fost un fel de guvernator în Angola la începutul secolului
trecut, înainte de fascism, iar tat\l meu îmi povestea c\ era
greu: albii o duceau foarte bine [i vorbeau despre cum to]i
oamenii trebuie s\ fie egali dar bineîn]eles c\ majoritatea
celor de culoare tr\iau doar cu pu]in deasupra statutului
de sclavi. Iar cînd regimul a încercat s\ creeze o elit\ a
oamenilor de culoare, s\-i fac\ pe unii dintre ei oficiali,
de fapt forma liderii rezisten]ei. {i da, au avut loc crime de
r\zboi, [i da, era foarte anacronic s\ ai colonii la începutul
anilor ’70, iar rezultatul acestor lucruri, adic\ r\zboaiele
civile, nu sînt tocmai pl\cute, dar nu cred c\ exist\ ur\ între
oameni [i rase. Am citit recent despre cazul unui portughez
n\scut în Mozambic care s-a dus în State [i a devenit cet\]ean
american. S-a apucat de un masterat [i profesoara l-a rugat
s\ precizeze c\rui grup etnic îi apar]ine. Iar el a zis c\ este
un afro-american alb. I-au spus c\, dac\ nu-[i retrage
cuvintele, va fi exmatriculat. El a insistat c\ a[a se vede. Iar
acum e în proces cu universitatea. Sînt mîndru c\ un
portughez face asta. 

Interviu [[i ttraducere ddin eenglez\ dde AAna CChiri]oiu
Foto dde GGruia DDragomir

_____________

1 http://timpulprezent.radiocultura.ro/?p=423
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A[a mmerg llucrurile

Ana Chiri]oiu

Banca dde rrezerve este o carte
ambi]ioas\, cu multe planuri [i cu multe
demonstra]ii, în cea mai mare parte reu[ite.
Dac\ m-ar întreba cineva repede-repede
despre ce este vorba, a[ evita totu[i s\
reproduc subiectul, fiindc\ e tocmai genul de
subiect care stîrne[te neîncredere: un
comentator sportiv supraponderal, care-[i
în[al\ nevasta cu o amant\ mai tîn\r\ [i care
încurc\ numele juc\torilor de rezerv\, love[te
mortal cu ma[ina un copil care tocmai fusese
cu tat\l [i cu bunicul lui la meciul pe care
comentatorul îl prezentase la radio. Cu toate
c\ în carte se g\sesc pasaje de un dramatism
pur, needulcorat, în care Rui Zink mi-a amintit
de Copilul-uumbr\ a lui Thomése, o astfel de
relatare ar dezorienta a[tept\rile, fiindc\,
dincolo de povestea propriu-zis\, scris\ abil [i
cu destule întors\turi de situa]ie, romanul
trebuie urm\rit în micro - acolo demonstra]ia
e cea mai spectaculoas\, amestecînd abil
nara]iunea fic]ional\ cu observa]ii non-
fic]ionale pe care m\ bucur cînd un scriitor le
prive[te în ochi.  

Evitînd s-o rezum, a[ spune, în schimb,
c\ este o carte despre cum merg lucrurile (da,
pe tonul lui Vonnegut), scris\ cu o doz\
s\n\toas\ de ironie [i cu pu]in cinism, cel mai
adecvat dintre toate tonurile posibile în fa]a
temei cum merg lucrurile. Cel mai uimitor
lucru este versatilitatea scriitorului Rui Zink,
care pe parcursul celor trei sute de pagini
trece cu u[urin]\ de la roman de atmosfer\ la
roman social, de la patetism la ironie [i de la
rela]ii familiale la monologuri experimentale.
{i, dac\ ne uit\m mai îndeaproape, de la o
fic]iune rotund\ [i autosuficient\ la mici
observa]ii despre lumea real\: „Hélder îi
zîmbe[te Cristinei [i se gînde[te, dar nu i-o
spune: probabil c\ în Africa se consider\
ridicol\ aceast\ dragoste nepre]uit\ pe care o
acord\m noi vie]ii unui copil care a avut totul
de cînd s-a n\scut. Mai multe juc\rii din plu[
într-o înc\pere dintr-un apartament pe o
strad\ dintr-un cartier bun din Lisabona (s\
zicem, Telheiras) decît în toat\ Luanda - se
exclud copiii membrilor guvernului, desigur.
Juc\rii noi. Pantofi noi. În unele locuri s-ar
putea considera chiar obscen. (...) În ziarul din
ziua aceea o [tire tragicomic\: geneticienii
cred c\, peste o sut\ sau dou\ sute de ani, va
fi descoperit\ enzima nemuririi. Enzima
nemuririi! {i dup\ aceea? Cît timp va dura
pîn\ se va comercializa medicamentul
Imortalex ™? (Denumirea adev\rat\ nu va fi
prea diferit\, avînd în vedere trista istorie
imaginativ\ a industriei farmaceutice.) {i va fi
vîndut publicului larg sau va crea, pentru
prima dat\, o sciziune real\ între oameni?
Hélder [tia c\ nu este adev\rat, sciziunea a
fost f\cut\ de mult timp. Între cei slabi [i cei
puternici, între cei care supravie]uiesc [i cei
care se las\ s\ moar\. În Bangladesh, speran]a
de via]\ nu dep\[e[te 46 de ani; în a[a-numita
lume civilizat\, am cî[tigat deja cel pu]in o
treime. Un european tr\ie[te, de regul\,
aproape dublu fa]\ de un locuitor din lumea a
treia numit\ a[a prin conven]ie, care îns\, în
realitate, este lumea a paisprezecea sau a
dou\zeci [i [asea.”
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Nu ssînt uun mmuzician ttalentat, 
dar ssînt uun sscriitor ccompetent
Ana CChiri]oiu: Am citit pe site-ul t\u (wwwwww..joeygoebel..com),
[i cam peste tot pe internet unde ap\rea numele t\u, c\
ai cîntat în dou\ trupe de punk. Care este povestea acelei
perioade din via]a ta [i cum de nu ai r\mas la muzic\? 

Joey GGoebel: Am început s\ cînt la chitar\ din acela[i motiv
pentru care se apuc\ orice pu[tan s\ cînte la chitar\: pentru
a avea succes la fete. Ca s\ echilibrez un pic [ansele, pentru
c\ nu aveam nimic altceva care s\ m\ fac\ interesant. De-asta
m-am apucat s\ cînt, dar s-a întîmplat s\ [i iubesc muzica
[i ca s\ fiu sincer trebuie s\ spun c\ iubesc muzica mai mult
decît iubesc scrisul sau cititul. Îmi pare r\u c-o spun, dar
\sta-i adev\rul. Am f\cut parte dintr-o trup\ care se chema
The MMullets, este un cuvînt care denume[te o tunsoare
(chic\). Era o trup\ de punk-rock format\ din trei oameni,
am cîntat împreun\ timp de cinci ani [i am înregistrat patru
albume la o cas\ de discuri independent\, ne pute]i g\si
pe myspace (www.myspace.com/kywaterfall) [i chiar cump\ra
de pe iTunes, de[i ne-am desp\r]it în 2001. A[adar, inevitabil,
trupa s-a destr\mat, iar eu mi-am dat seama c\ nu am nici
un viitor în muzic\, plus c\ nu-mi doream stilul de via]\ al
unui muzician, a[a c\ m-am orientat c\tre scris, unde mi-
am descoperit adev\ratul talent. Nu sînt un muzician talentat,
dar sînt un scriitor competent, m\ iau în serios ca scriitor
de aproape zece ani.   

Gruia DDragomir: La discu]ia pe care ai avut-o cu cititorii
t\i din Bucure[ti, la Clubul de carte Elle, ai spus c\ visul
t\u de fapt este s\ devii un scenarist. De altfel, ai [i scris
cîteva scenarii.  

J.G.: În primul rînd trebuie s\ spun c\ pentru mine a fost
destul de important ce s-a întîmplat la Bucure[ti. Poate î]i
aminte[ti c\ am spus acolo c\ nim\nui nu-i pas\ de mine
în America, poate c\ deja am spus asta de prea multe ori
[i pare c\ m\ vaiet, dar o spun doar ca s\ subliniez cît de
mult apreciez aten]ia pe care mi-au acordat-o Uniunea
Scriitorilor [i cititorii români. M-ai întrebat dac\ visul meu

este s\ devin scenarist, da, acesta este în continuare visul
meu. Îmi voi dori tot timpul s\ fiu scenarist, dar voi
r\mîne romancier. Îns\ sînt înnebunit dup\ filme. Nu sînt
pasionat strict de literatur\, de[i literatura este o parte
important\ din via]a mea, îmi plac [i filmele, [i muzica, [i-mi
place chiar [i ceea ce unii oameni numesc „the lowest media”,
televiziunea. Sînt trei show-uri tv pe care le urm\resc cu
sfin]enie, în mare parte sînt numai porc\rii la televizor, dar
mie îmi plac Lost, The OOffice [i Saturday NNight LLive.

G..D..: Dar în Tortura]i-ll ppe aartist critici destul de dur lumea
showbizului. Cum se împac\ asta cu dorin]a ta de a
deveni scenarist? 

J.G.: Da, m\ contrazic un pic [i recunosc asta, îns\ am o
rela]ie de love and hate  cu Hollywoodul [i cu industria
entertainmentului. Îmi repugn\ artificialitatea ei, falsitatea
[i prostia din ea, dar în acela[i timp m\ fascineaz\, nu-mi
pot lua ochii de la ea. {i nu m\ pot scutura de cli[eul acela
al visului american, de a vrea s\ fac parte din ea într-un
fel sau altul. Recunosc chiar c\, de[i locuiesc în Kentucky,
o parte din mine se gînde[te la California ca la acel t\rîm
mitic în care curge doar lapte [i miere, de[i [tiu c\ nu e deloc
a[a. To]i copiii americani mo[tenesc povestea asta înc\
de la na[tere.    

A..C..: E atît de important în America s\ faci parte din showbiz
sau s\ fii în California? 

J.G.: Poate ar trebui s\ clarific un pic. Cînd spun California
cred c\ în mod automat exclud L.A. Los Angeles [i New York
sînt magne]i care atrag foarte mul]i oameni ambi]io[i, iar
asta face ca în mijlocul ]\rii s\ nu mai existe prea mul]i
oameni inteligen]i. Dar asta nu e ceva ce se întîmpl\ doar
în America. Nu vreau s\ m\ dau expert în problemele
României, dar am citit cîte ceva despre ]ara voastr\ înainte
s\ vin aici [i am în]eles c\ [i în România se petrece fenomenul
acesta, c\ mul]i tineri talenta]i caut\ s\ ajung\ într-unul
dintre ora[ele importante din Europa. Acesta e unul dintre
motivele pentru care eu am r\mas în Kentucky: nu vreau
s\ fiu ca to]i ceilal]i. Încerc s\ m\ lupt cu ace[ti magne]i. 

A..C..: Dar ce job ai? Po]i tr\i doar din scris?  

J.G.: Nu, sînt profesor cu jum\tate de norm\ [i predau cursuri
de introducere în English composition la un colegiu. Nu sînt
nici m\car profesor de creative writing. Te-ai fi gîndit c\
mi-ar da jobul \sta, dar se pare c\ m\ aflu pe o treapt\ foarte
joas\ în ierarhia academic\, a[a c\... 

G..D..: Nu ai predat  creative writing, dar ai luat parte la ni[te
cursuri de a[a ceva. Te-au ajutat?

J.G.: Da, mi-au prins bine. Îmi plac cursurile de creative
writing care se desf\[oar\ ca ni[te ateliere. Tu î]i scrii eseul
sau povestea sau poemul, apoi faci cópii pe care le dai
colegilor t\i, iar ei î]i spun dac\ ai talent sau nu. Eu unul am
primit multe reac]ii pozitive, care mi-au dat încredere în
mine. Pericolul la cursurile de creative writing este c\ to]i
cei care iau parte la ele vor ajunge s\ scrie similar din cauza
controlului exercitat de institu]ia academic\. Dar atîta timp
cît individul î[i p\streaz\ unicitatea, asta nu e o problem\.
A[a c\ da, recomand cursurile de creative writing, dar
asta nu înseamn\ c\ ele sînt obligatorii ca s\ devii
scriitor. 

A..C..: Felul în care descrii tu cursurile de  creative writing îmi
aminte[te de cenaclurile de la noi, doar c\ ele nu sînt
institu]ionalizate. Nu se predau tehnici de cum s\ scrii, ci
se urm\re[te mai mult reac]ia celorlal]i. 

J.G.: Exact ce descrii tu c\ ave]i în România sînt cursurile de
creative writing la care am luat eu parte. Nu se axau
foarte mult pe ce [i cum e bine s\ scrii, se punea accentul
mai mult pe feedback direct, pe p\rerile împ\rt\[ite de
cei care au citit textul, ce le-a pl\cut la acel text [i
eventual cîteva sugestii. Mai exist\, în plus, [i o list\ de
lectur\, pe care ]i-o po]i crea singur [i trebuie s\ scrii eseuri
despre c\r]ile respective, iar \sta e un alt ajutor. Dar programele
astea nu sînt pentru toat\ lumea, eu le-am f\cut din motive
pragmatice, de pild\ c\ nu puteam preda f\r\ un masterat
în arte. A[a c\ am scris cîteva capitole din cea de-a treia
cartea a mea ca tem\ de curs. Cînd am absolvit deja îmi
terminasem romanul.

M
i-l imaginam pe Joey Goebel ca pe un
fel de Peter Doherty al literaturii, asta
pentru c\ [tiam c\ înainte de a deveni
scriitor cîntase în cîteva forma]ii de
punk-rock [i pentru c\ în romanele

sale vorbea despre lumea showbizului [i
despre decaden]a ei. M\ a[teptam s\ aib\
ceva din acea arogan]\ irezistibil\ a rock-
starurilor, s\ fac\ ravagii printre
fotomodelele prezente la Clubul de carte Elle
de la showroomul de mobil\ de lux Natuzzi,
unde a avut loc o întîlnire cu cititorii s\i
bucure[teni. {i am impresia c\ [i
fotomodelele se a[teptau la acela[i lucru: 
s\-[i fac\ prezen]a coborînd dintr-o limuzin\
neagr\, cu o sticl\ de whisky într-o mîn\,
flancat de dou\ fete frumoase [i cu o pereche
de ochelari Wayfarer pe nas. M\ a[teptam s\
apar\ [tiri în ziarele de scandal bucure[tene
despre devastarea camerelor de hotel la care
era cazat [i a cluburilor de fi]e prin care
petrecuse pîn\ diminea]\. Nimic mai gre[it.
Joey Goebel ne-a uimit pe to]i prin modestia
sa [i prin sim]ul umorului. Întrebat care este
designerul s\u preferat de haine, a r\spuns,
cu cea mai mare sinceritate [i cu accentul s\u
de country boy, c\ aproape toate hainele sale
sînt primite de la rude decedate. Nu m\
în]elege]i gre[it, nu am fost deloc dezam\git,
dimpotriv\, ascultîndu-l pe Joey vorbind
timid, dar deloc intimidat de decor, mi-a
pl\cut [i mai mult de el. Nu avea nimic din
superficialitatea lui Doherty, ba dimpotriv\,
mi-a amintit mult de tonul cinic al lui
Vonnegut, nu de agresivitatea [i de macabrul
lui Palahniuk cu care este adesea comparat.
La interviul pe care i l-am luat imediat dup\
ce s-a întors proasp\t premiat de la festivalul
„Zile [i nop]i de literatur\”, în barul hotelului
la care era cazat în Bucure[ti, am vorbit
despre literatur\, muzic\, politic\ [i ne-a
p\rut bine c\ nu d\dusem peste un cli[eu pe
dou\ picioare. (G.D.)

Joey GGoebel are 29 de ani,  s-a n\scut [i  a
crescut într-un or\[el din Kentucky. A cîntat în dou\
forma]ii de punk-rock, The MMullets [i Novembrists,
îns\ f\r\ prea mare succes la public. În schimb a
devenit cunoscut datorit\ scrisului, publicînd pîn\
în prezent trei c\r]i: Anomalii (2003), Tortura]i-ll ppe
artist (2004), ap\rute amîndou\ în limba român\,
[i Commonwealth (2008), toate traduse în peste zece
limbi str\ine.

Site-ul autorului: http://www.joeygoebel.com/

JJOOEEYY GGOOEEBBEELL::
„Mainstreeam-uul nnu mm\ pplace pprea mmult, 
iar eestablishmeent-uul lliterar ccrede 
c\ nnu ssînt ddemn dde-aa ffi lluat îîn sserios”
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A..C..: Dar erai un scriitor cunoscut cînd ai început aceste
cursuri. 

J.G.: Da, iar asta a fost un pic ciudat, fiindc\ pentru prima
dat\ în via]a mea eram „cel mai tare din parcare”, ceilal]i
colegi m\ priveau cu un fel de admira]ie [i se a[teptau la
tot felul de lucruri de la mine, iar din cauza asta nu prea m\
sim]eam în largul meu. Dar erau oameni de treab\, foarte
amabili [i dr\gu]i,[i asta am sim]it pîn\ acum [i în România. 

În AAmerica nn-aam ccî[tigat nnimic, nnici mm\car
un mmeniu dde lla KKentucky FFried CChicken 
G..D..: Cum ]i s-a p\rut la Neptun? 

J.G.: În primul rînd locul ar\ta spectaculos. Eu locuiesc
într-un or\[el aflat lîng\ un rîu, nu sînt obi[nuit s\ v\d marea
prea des. Pe lîng\ asta, am fost impresionat [i de spiritul
de camaraderie al scriitorilor care s-au strîns din toate
col]urile lumii pentru acest festival. {i mi-am f\cut ni[te
prieteni cu care m\ a[tept s\ r\mîn prieten pe via]\. 

G..D..: Cum a[a? 

J.G.: Erau mul]i oameni deschi[i la minte, cu care împ\rt\[eam
acelea[i frustr\ri...

A..C..: Ne po]i da cîteva exemple?

J.G.: Da, pot s\ v\ dau cîteva nume, dar în unele cazuri o
s\ fie doar primul nume. Am întîlnit un tip pe nume Yasuhiro
Yotsumoto, din München, de[i e originar din Japonia, cu
el m-am în]eles din prima. Am mai întîlnit [i cî]iva scriitori
din America, scriitori care aveau acelea[i probleme ca [i
mine cu establishment-ul literar, cum ar fi Sharon Mesmer.
Mai era un tip foarte dr\gu] din Barcelona, Arnau Pons, [i
mul]i al]ii. 

G..D..: {i scriitori români? 

J.G.: Cu Angelo Mitchevici m-am în]eles foarte bine [i am
vorbit foarte mult, mai ales despre seriale de televiziune,
amîndurora ne place Star WWars, [i am mai vorbit mult despre
România de dinainte [i de dup\ 1989. Mai era D.R. Popa,
care pred\ la New York, dar e n\scut în România, [i care
m-a fascinat. Apoi editorul meu, Denisa Com\nescu, [i ea
o scriitoare talentat\ [i un editor excep]ional. 

A..C..: {i zona cum ]i s-a p\rut, ai avut timp s\ te plimbi? 

J.G.: Nu, n-am avut timp aproape deloc. So]ia mea a f\cut
o baie în mare. De fapt, mie nici nu-mi place s\ petrec
prea mult timp în natur\. Mul]i scriitori sînt fascina]i de
natur\, dar eu, cînd aud de natur\, m\ gîndesc „O, Doamne,
soare [i insecte...”. {tiu c\ sun\ îngrozitor, dar îmi place mai
mult s\ privesc marea, e pl\cut s\ te ui]i la ea, dar nu-mi
place s\-mi intre nisip în slip.

A..C..: Ai primit [i premiul festivalului de la Mangalia, iar
c\r]ile tale au fost nominalizate la cîteva premii atît în
America cît [i în Europa, [i pe unele le-ai [i cî[tigat. 

J.G.: În America nu am cî[tigat nimic, nici m\car un meniu
de la Kentucky Fried Chicken. Dar poate o s\ cî[tig aici o
por]ie, am v\zut c\ ave]i cîteva fast-food-uri KFC prin
Bucure[ti. 

G..D..: Dar cum î]i explici faptul c\ în Europa e[ti atît de l\udat,
iar în America nu e[ti b\gat în seam\?

J.G.: O s\ încerc s-o spun cît mai dr\gu] posibil. America nu
este cunoscut\ pentru pasiunea ei pentru lectur\, [i, din
cîte [tiu eu, în Europa, literatura - [i m\ refer la literatura
cu „l” mare, nu la Twilight sau la alte prostii cu vampiri -
este vie [i o duce bine. Majoritatea situa]iilor în care m\
g\sesc în Europa sînt evenimente literare, lans\ri de carte,
evenimente organizate de uniuni ale scriitorilor, a[a c\
ajung într-o sfer\ de energie intelectual\, care poate îmi
influen]eaz\ într-o oarecare m\sur\ percep]ia. Dar un alt
motiv pentru care am mai mult succes în Europa este c\ am
un editor nemaipomenit în Germania, de fapt în Elve]ia, cu
un departament foarte bun de literatur\ str\in\, care a
reu[it s\-mi vînd\ drepturile de traducere în multe ]\ri,
printre care [i România. Reputa]ia lor extraordinar\ s-a
r\sfrînt [i asupra mea. Americanii pur [i simplu nu citesc
atît de mult, iar atunci cînd pun mîna pe o carte vor de la
ea sex [i crime, sînt obseda]i de senza]iile fizice, orice le
cere s\ gîndeasc\ un pic nu se vinde prea bine - a[a stau
lucrurile. 

A..C..: Dar pe lîng\ acest public pe care-l descrii, mai exist\
un alt public, destul de numeros, dac\ e s\ ne lu\m dup\
revistele culturale de prestigiu.

J.G.: Asta e o alt\ problem\ a mea. Exist\ o lume literar\
în America, în mare parte în New York, dar nici ei nu m\
bag\ în seam\. {i cred c\ [tiu [i de ce: c\r]ile mele sînt
întunecate [i triste, dar [i amuzante, [i sper s\ nu sune
cumva arogant, dar încerc s\ scriu inteligent, încerc s\
inventez simboluri [i teme [i s\ le dau textelor mele substan]\
[i cît mai multe în]elesuri, din aceast\ cauz\ mainstream-
ul nu m\ place prea mult, pentru c\ trebuie s\ gîndeasc\,
dar pe de alt\ parte, pentru c\ romanele mele sînt amuzante
[i încearc\ s\ [i distreze publicul, establishment-ul literar
crede c\ nu sînt demn de-a fi luat în serios. Îmi pare r\u, dar
ace[tia din urm\ au tendin]a s\-[i îndrepte aten]ia spre
lucruri mai preten]ioase, spre genul de scriitori care se dau

peste cap pentru a-[i impresiona cititorii prin limbajul pe
care-l folosesc [i prin simboluri obscure pe care nu le poate
descifra decît cel care le-a creat. A[a c\ eu m\ aflu la mijloc,
nefiind atractiv pentru nici unul dintre aceste grupuri. 

A..C..: {i totu[i cititorii europeni te plac. 

J.G.: Da, dar pe-asta trebuie s\ mi-o explica]i voi mie. 

A..C..: Eu cred c\ multora ne place tocmai acest gen de c\r]i.
Nu vrem nici divertisment gratuit, dar nici filozofii prea
complicate, ci un amestec între cele dou\ - un fel de
salat\ în care dai peste tot felul de chestii, cum zicea recent
alt scriitor -, care nu este strict comercial, dar nici scris pentru
doar zece oameni din toat\ lumea. 

J.G.: Bine spus. Am rezolvat misterul. E o explica]ie foarte
bun\. 

Commonwealth e ttentativa mmea dde-aa îîn]elege
cum ppoate uun ppolitician eegoist [[i eelitist pprecum
Bush ss\ mmobilizeze aatît dde uu[or mmasele
G..D..: Exist\ cî]iva scriitori americani din genera]ia ta, cum
ar fi Noah Cicero, Benjamin Kunkle etc., care trateaz\ r\zboiul
din Irak [i administra]ia Bush în acela[i fel ca [i tine în
Commonwwealth. }i se pare c\ exist\ o tendin]\ printre tinerii
scriitori de a critica aceste lucruri? 

J.G.: Îmi pare r\u, dar nu-i [tiu pe scriitorii pe care i-ai
men]ionat. Dar se petrece ceva bizar odat\ cu venirea la
putere a lui Barack Obama. Pentru to]i oamenii care au ceva
în cap [i c\rora le pas\ de cei din jurul lor, Obama e de bine.
Nu e Mesia, nu e perfect, dar pare s\ fie cea mai bun\ alegere,
cel mai bun pre[edinte de la Roosevelt încoace. Deocamdat\
pare c\ vrea s\ echilibreze lucrurile, s\ creeze siguran]\
social\ [i s\ transforme guvernul american într-unul care
s\ semene mai mult cu cel european. Dar nu [tiu ce vor face
scriitorii de-acum înainte, ce-or s\ mai critice.

A..C..: {i David Letterman spunea ceva asem\n\tor. 

J.G.: M\ bucur c\ v\ uita]i la David Letterman, [i mie îmi
place foarte mult, e unul dintre eroii mei. M\ identific cu
el [i îl urm\resc în fiecare noapte. Dar uite unul dintre
lucrurile care arat\ c\ ceva nu e în regul\ cu America: Jay
Leno l-a b\tut pe David Letterman la audien]e timp de 13
ani [i dac\ v-a]i uitat vreodat\ la Leno, probabil [ti]i c\ este
ca un copil idiot, în timp ce Letterman e amuzant [i acerb
[i inteligent. Dar, ca s\ revin, Letterman [i restul s-au întrebat
ce-o s\ facem de-acum încolo, cum s\ faci mi[to de Obama,
cînd e atît de capabil [i e un vorbitor atît de bun, iar
atunci cînd face o gre[eal\ î[i cere scuze. Nici comedian]ii
- iar eu m\ consider un comediant -, nici scriitorii nu prea
[tiu ce s\ fac\ în aceast\ situa]ie. Cam \sta este cel mai bun
lucru din anii în care a fost Bush la putere, c\ a alimentat
o gr\mad\ de scriitori [i de oameni din celelalte arte, pentru
c\ a[a se manifest\ dezgustul. 

A..C..: Este pl\cut s\ auzi c\ atît de mul]i scriitori, arti[ti [i
oameni din showbiz sînt preocupa]i de politic\ [i critic\
în c\r]ile lor un regim politic [i o alegere politic\, alegere
care, în mod evident, a fost gre[it\. Pentru c\ [i România
a trimis trupe în Irak [i în Afganistan, dar n-ai s\ g\se[ti nici
un roman românesc care s\ vorbeasc\ despre acest
lucru.    

J.G.: Nu [tiam asta. Unghiul din care critic eu administra]ia
Bush se refer\ la faptul c\ noi, americanii, i-am dat puterea
de a face ce a f\cut. Ce spune asta despre noi ca popor?
Ca s\ nu existe confuzii, eu nu l-am votat niciodat\ pe Bush.
Dar am început s\ m\ gîndesc cum de s-a întîmplat asta,
pentru c\ majoritatea oamenilor din America fac parte din
clasa muncitoare, nu duc o via]\ tocmai u[oar\ [i sufer\
destul de mult, deci cum se face c\ l-au votat pe pu[tiul
cel bogat, pe fiul pre[edintelui, [i nu o dat\, ci de dou\
ori, iar a doua oar\ pe mine unul m-a afectat cel mai tare.
Imediat dup\ ce a cî[tigat a doua oar\ m-am apucat de
Commonwealth. Era tentativa mea de-a în]elege cum poate
un politician egoist [i elitist s\ mobilizeze atît de u[or acele
clase sociale. 

A..C..: Deci nu a fost doar o critic\ politic\, ci mai ales una
social\, în care voiai s\-]i dai seama ce s-a întîmplat cu
oamenii. 

J.G.: Da, se poate spune a[a. Eu a[ spune c\ am avut dou\
]inte: nu doar establishment-ul, ci [i oamenii care l-au urmat
cu atîta u[urin]\ [i ignoran]\. Am încercat s\-mi explic în
scris felul în care au fost fraieri]i s\ fac\ acest lucru. Se va
întîmpla din nou, dar în momentul de fa]\ sînt mul]umit
de direc]ia `n care au luat-o lucrurile.   

A..C..: N-am citit Commonwwealth înc\, dar am în]eles c\ în
aceast\ carte e[ti ironic la adresa ]\r\noilor, care fac
orice le spune liderul, [i la adresa conservatorilor. Ce reac]ii
ai primit?  

J.G.: Hm, poate de-asta cartea nu s-a vîndut prea bine în
America. Nu am primit nici un fel de critici pe tema asta.
Cine ia de pe un raft o carte semnat\ de Joey Goebel e
predispus la aceea[i atitudine pe care o am eu. A[a c\ [oferul
de tir sau ]\r\noiul macho american, posesor de arme [i cu
o atitudine gen „ur\sc poponarii” [i a[a mai departe, nu
vor citi cartea. Protagonistul c\r]ii este exact ca tipii pe care
i-am descris, face parte din stereotipul ]\r\noiului macho
patriot, este un fel de întruchipare a Americii, cu tot machismul
[i cu puterea noastr\ ca ]ar\. Pe el l-am ales s\ fie eroul c\r]ii
mele, iar acest lucru func]ioneaz\ în favoarea mea,
pentru c\ ar\t c\ pîn\ [i el are ceva bun, uman, iar la finalul
c\r]ii vede în sfîr[it lumina. Deci, exist\ speran]\. A[a
cum v-am mai zis, predau la un colegiu [i am avut ca studen]i
cî]iva fo[ti solda]i, iar faptul c\ am reu[it s\ vorbesc cu unul
dintre ei m-a ajutat mult la documentare atunci cînd am
scris Commonwealth. {i am reu[it s\-i în]eleg mai bine pe
cei care sus]ineau r\zboiul. Dar nu am vorbit niciodat\
despre lucrurile prin care au trecut pe front, pentru c\ este
un subiect extrem de sensibil. Chiar [i dup\ ce se întorc
acas\, în mintea lor r\zboiul nu înceteaz\. 

A..C..: Da, chiar am citit undeva1 o statistic\ trist\ [i nu foarte
popularizat\: fiec\rui soldat mort pe front îi corespund
dou\ tentative de suicid, fie printre camarazi, fie printre cei
care ajung acas\. Cam la fel s-a întîmplat [i dup\ r\zboiul
din Vietnam. 

J.G.: Da, se pare c\ nu am înv\]at nimic din acel r\zboi, de[i
nu a avut loc cu chiar atît de mult timp în urm\. {i nici n-o
s\ înv\]\m vreodat\. Ar trebui s\ ne bucur\m de momentul
Obama, atît cît va ]ine, pentru c\ [ti]i ce se spune, istoria
se petrece în cicluri. Al treilea r\zboi mondial coming soon
in a theatre near you. 

Cei mmai iimportan]i sscriitori ddispre]uiesc
divertismentul; mmie îîmi pplace 
A..C..: Dar în afar\ de politic\, începusem mai devreme s\
vorbim [i despre faptul c\ e[ti foarte pasionat de showbiz
[i vorbe[ti [i scrii despre asta. De ce ar trebui s\ se preocupe
un scriitor de showbiz?

J.G.: Presupun c\ majoritatea scriitorilor nu se preocup\ de
showbiz. Cei mai importan]i scriitori îl privesc cu dispre]
[i cu scîrb\, iar eu sînt din nou prins la mijloc, poate \sta
este un alt motiv pentru care nu sînt b\gat în seam\ de
lumea literar\ din America. Îmi place divertismentul, îi
recunosc meritele [i a[a mai departe. Pentru mine este
important pentru c\ prin intermediul lui pot ajunge la
mai mul]i oameni. În America, din p\cate, c\r]ile nu mai
sînt un mijloc de comunicare în mas\. Dar industria filmului
este vie [i o duce bine, ca [i televiziunea, iar eu vreau s\
ajung la cît mai mul]i oameni. Cred c\ oricine scrie o face
pentru a ajunge la cît mai mul]i oameni [i pentru a întîlni
cît mai mul]i oameni. În afara scrisului, rela]iile mele cu
oamenii sînt dificile, dar textele mele sînt scrisoarea mea
de dragoste adresat\ lumii. Cred c\ tocmai am plagiat-o
pe Emily Dickinson cînd am spus asta, sun\ ca ceva spus de
ea. Mai e [i Kirchner, un expresionist german care a spus
ceva de genul: arta este singura cale pe care o cunosc de
a-mi exprima dragostea pentru oameni, f\r\ alte complica]ii
- [i eu cred la fel. {i mai este un citat care trebuie spus
aici, C.S. Lewis, cunoscut mai ales pentru c\r]ile Narnia, dar
a mai scris [i alte chestii, a spus-o mai bine decît a[ putea-o
face eu vreodat\: scriem [i citim pentru a [ti c\ nu sîntem
singuri. Din cînd în cînd mai dai peste c`te-un personaj care
î]i seam\n\ [i e bine s\ descoperi c\ cineva gînde[te la fel
ca tine.     

G..D..: Ce scriitori î]i plac? 

J.G.: În mare, îmi plac scriitorii deceda]i, dar nu vreau s\
se în]eleag\ c\ a[ avea ceva împotriva celor care înc\ sînt
în via]\. Am cam r\mas în urm\ cu lecturile, pentru c\ în
adolescen]\ n-am f\cut decît s\ cînt [i am neglijat cititul.
Dar încerc s\ recuperez. Am început cu scriitorii deceda]i,
dar o s\ ajung [i la contemporani. Exist\ un scriitor în via]\
care-mi vine acum în minte, îl cheam\ Tom Robbins, dar
printre prefera]ii mei se num\r\ Fitzgerald, Kurt Vonnegut,
Robert Penn Warren. Printre c\r]ile mele preferate se num\r\
Lolita, De vveghe îîn llanul dde ssecar\, de fapt toate chestiile
standard, n-o s\ încerc s\ v\ impresionez cu ni[te titluri
obscure.       

A..C..: Dar trupe preferate? 
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J.G.: Aici [tiu ni[te nume mai obscure, dar probabil îi ve]i
recunoa[te pe cei care-mi plac cel mai mult: The Clash, Pixies,
Bob Dylan, The Beatles. {i cîteva mai obscure de prin anii ’80,
dac\ a]i auzit de They Might Be Giants, The Dead Milkman,
Dead Kennedys, The Replacements. {i trupe mai noi care-mi
plac: The Arcade Fire, e probabil cea mai bun\ trup\ live
pe care o cunosc, Vampire Weekend... 

G..D..: Dar tu ur\[ti vampirii.

J.G.: Cu asta m-ai prins. E un nume neinspirat, dar forma]ia
e bun\. Îmi mai plac The Strokes [i The Killers. 

A..C..: The Killers vor avea un concert la Bucure[ti. 

J.G.: Am v\zut c\ [i Manowar va avea concert aici, sînt afi[e
peste tot, e cumva o trup\ româneasc\? 

G..D..: Cred c\ e american\. 

J.G.: N-am auzit de ei în via]a mea. 

G..D..: Cum scrii? Sînt scriitori care scriu [apte ore pe zi în fiecare
zi. Sînt curios dac\ [i tu faci la fel. 

J.G.: Tratez scrisul ca pe o munc\, a[a c\ îmi iau liber în
weekend. De luni pîn\ vineri scriu constant. {apte-opt ore...
nu sînt în stare de a[a ceva, dar patru, poate cinci ore, cu
pauze frecvente, pentru c\ nu pot s\ stau prea mult timp
locului pe scaun. {i revizuiesc pe m\sur\ ce înaintez în
scris, a[a c\ e ca [i cum a[ lucra cu dou\ variante în acela[i
timp. Stau la calculator [i citesc ce-am scris, apoi modific,
printez [i mai revizuiesc, pentru c\ nu suport s\ stau la
calculator. Probabil c\ [i voi sînte]i scriitori [i [titi c\ atunci
cînd stai cu ochii în monitor sim]i c\ munce[ti, a[a c\ printez
tot ce scriu, iau paginile cu mine pe verand\ [i fac însemn\ri. 

A..C..: Ai o cas\ cu verand\?

J.G.: Da, de ce întrebi?

A..C..: Pentru c\ fiecare cas\ de vis din America are o astfel de
verand\. Cel pu]in în filme.

G..D..: {i g\rdule] alb. 

J.G.: De fapt, avem [i g\rdule] alb. Eu am vrut s\-l vopsesc
negru, dar nu m-a l\sat so]ia. 

A..C..: {i balansoar? 

J.G.: Nu. 

A..C..: Ar trebui s\-]i iei [i balansoar. 

J.G.: Da, asta o s\ fac cu banii de la premiul pe care tocmai
l-am primit la Neptun. O s\-mi iau vreo dou\zeci de balansoare. 

A..C..: Deci, o zi de-a ta este compus\ din cursuri, dup\ care
vii acas\ [i scrii. Iar seara te ui]i la televizor.

J.G.: Scriu în timpul zilei, e important de men]ionat. Noaptea
este pentru decompresie. {i o mare parte din timp mi-o petrec
pe internet, scriind e-mailuri, pentru c\ în momentul de fa]\
am vreo 13 editori cu care trebuie s\ ]in leg\tura. Iar de la
[ase seara fie citesc, fie m\ uit la televizor sau la un DVD,
ba uneori chiar cînt un pic la chitar\.   

G..D..: Te-ai gîndit s\ te apuci din nou de cîntat? 

J.G.: Da, chiar [i acum, în timp ce vorbesc cu voi, m\
gîndesc la asta. În nici un caz n-am terminat-o cu muzica.
Este prima mea dragoste. Ce este tare e c\, de cînd trupa mea
s-a destr\mat, a devenit din ce în ce mai u[or s\ înregistrezi,
orice copil poate înregistra o pies\ pe calculator. {i a
ap\rut myspace, care e ca un fel de festival global de muzic\,
care nu se termin\ niciodat\ [i care are loc pe calculatorul
t\u, deci nici nu trebuie s\ pleci din cas\. Cred c\ o s\ trag
cîteva piese a[a, de dragul artei, [i o s\ le pun pe myspace,
am g\sit deja [i un nume pentru trupa mea, o s\ se numeasc\
English PProfessor. A[a c\ urm\ri]i trupa English PProfessor,
probabil c\ o s\ ne pute]i asculta prin 2010. Am scris [i
ni[te cîntece.

A..C..: Dar e mai dificil s\ devii cunoscut ca scriitor decît ca
muzician în America?  

J.G.: Am descoperit c\ amîndou\ sînt la fel de imposibil de
realizat. America pur [i simplu nu m\ vrea, sub nici o
form\, oricum a[ încerca. Cu trupa nu am avut turnee, dar
am avut vreo sut\ de concerte. Am trimis casete demo la
toate casele de discuri independente. {i uita]i-v\ la mine.
Am cî[tigat acest premiu, sînt în România, un pu[ti din
Kentucky, \sta este cel mai estic loc în care am fost vreodat\,
iar mai devreme vorbeam despre solda]i, îmi pare nespus
de r\u pentru lucrurile prin care au fost pu[i s\ treac\ [i pentru
situa]iile în care s-au pus singuri, dar sînt mîndru c\ eu am
reu[it s\ c\l\toresc peste m\ri [i ]\ri f\r\ s\ ating m\car o
dat\ o arm\. Am ajuns aici cu creionul [i cu mintea mea.
Nu vreau s\ par arogant, dar trebuie s\ spun c\ majoritatea
tinerilor din centrul Americii, dac\ ajung s\ c\l\toreasc\
peste m\ri [i ]\ri, o fac pentru a lupta într-un r\zboi sau pentru
opera]iuni militare, iar eu m\ simt binecuvîntat pentru c\
am reu[it s\ ajung atît de departe prin creativitate. 

Interviu [[i ffoto dde AAna CChiri]oiu [[i GGruia DDragomir 
Traducere ddin eenglez\ dde GGruia DDragomir

________
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S h O w B i z ,  PP u n K - rr O c k  [[ i
pOLiTic` 
cu JJoEy GGoEBeL
Gruia Dragomir

Joey Goebel este, a[a cum a declarat [i el în
repetate rînduri, dependent de muzic\, a sus]inut
peste o sut\ de concerte al\turi de forma]iile sale, a
înregistrat cîteva albume [i a visat s\ ajung\ punk-rock
star. Un vis la care înc\ nu a renun]at [i care se
materializeaz\ în romanul s\u de debut, Anomalii
(2003). Povestea de aici este spus\ pe mai multe voci
de c\tre membrii forma]iei, cinci la num\r, to]i ni[te
freaks (nu degeaba titlul romanului a fost tradus în
german\ exact a[a, Freaks). To]i sînt ni[te curiozit\]i:
Aurora (baterista), fiic\ de preot, bomb\ sexy, fost\
stripteuz\, imobilizat\ din proprie voin]\ într-un scaun cu
rotile; Ember (la chitar\), o pu[toaic\ diabolic\ de 8 ani;
Opal (tot chitar\), o nimfoman\ septuagenar\; Ray (la
clape), un irakian care a luptat în R\zboiul din Golf, dar
e îndr\gostit de o Americ\ în care caut\ iertarea; Luster
(vocal), filozoful cu discursuri delirante, care nu poate
sc\pa de prejudec\]ile societ\]ii. Joey a scris romanul
la doar 23 de ani, moment în care se identifica cu Luster
[i în care scria sub influen]a recentei sale experien]e în
ceea ce prive[te lumea muzicii. 

Urmeaz\ apoi Tortura]i-ll ppe aartist (2004), un roman
care trateaz\ tot lumea showbizului, îns\ dintr-o alt\
perspectiv\, [i anume cum se fabric\ un geniu. Re]eta
este, bineîn]eles, tortura, suferin]a. Lista cu nume care
au f\cut istorie [i care au suferit enorm este lung\, dar
ce se întîmpl\ cînd geniul î[i d\ seama c\ suferin]a i-a
fost fabricat\? A[a cum spune [i Goebel, romanele sale
iau na[tere din întrebarea what if [i, dac\ Anomalii l\sa
senza]ia unui roman care ar mai fi putut fi lustruit un
pic, Tortura]i-ll ppe aartist func]ioneaz\ perfect, f\r\
repro[, iar povestea curge cum nu se poate mai bine,
aproape cinematografic, probabil o consecin]\ a
pasiunii lui Joey pentru filme [i scenarii. {i, da, pe
alocuri seam\n\ cu Jurnal-ul lui Palahniuk, dar este
mult mai bine construit [i mult mai bine finisat, iar
cinismul [i viziunea îl recomand\ pe Joey mai mult ca
un precursor al lui Vonnegut. 

Prin ultimul s\u roman, Commonwealth (2008),
Joey schimb\ radical direc]ia, de aceast\ dat\ devenind
mult mai politic [i criticînd administra]ia Bush. Probabil
criticii vor spune despre acest roman c\ este acela care
îi dovede[te maturitatea. În aceea[i m\sur\ s-ar putea
spune [i c\ îl recomand\ pe Goebel drept noul
Vonnegut. Cum a fost posibil ca Bush s\ fie ales pentru
a doua oar\ ca pre[edinte, o alegere atît de gre[it\ [i
atît de nereprezentativ\ chiar [i pentru cel mai macho
[i mai patriot redneck  este întrebarea care-l bîntuie pe
Joey, pentru c\ a[a cum reu[e[te s\ dovedeasc\, Bush
nu reprezint\ deloc interesele clasei medii din America,
cea mai numeroas\, el fiind întruchiparea
capitalismului s\lbatic, b\iatul de bani gata crescut în
umbra tat\lui. {i totu[i... Joey porne[te din nou de la
aceea[i întrebare, what if. Cum ar fi dac\ l-am lua pe
redneck-ul american pursînge, întruchiparea Americii
ca putere mondial\, [i l-am face s\ se îndoiasc\ de el
însu[i, s\-[i pun\ întreb\ri despre alegerile pe care le-a
f\cut [i despre cum func]ioneaz\ aceastea în favoarea
lui. Ei bine, atunci exist\ speran]\, cel pu]in la sfîr[itul
romanului. Dar cît va dura?

{i chiar dac\ speran]a s-a materializat în lumea
real\, odat\ cu venirea lui Obama la putere, Joey
r\mîne sceptic, pentru c\ [tie c\ istoria se repet\ [i, la
fel ca Vonnegut, vede dincolo de acest moment în care
lucrurile se a[az\ [i par s-o ia pe drumul cel bun.

Joey Goebel, AAnnoommaalliiii, traducere din limba englez\
de Ariadna Gr\dinaru, Editura Humanitas Fiction, Colec]ia
„Raftul Denisei”, 2008, 231 pag., 25 lei.

Joey Goebel, CCoommmmoonnwweeaalltthh, Macadam Cage
Pub, 2008, 350 pag., 12.85 $

Joey Goebel, TToorrttuurraa]]ii-ll ppee aarrttiisstt, traducere din limba
englez\ de Irina Horea, Editura Humanitas Fiction, Colec]ia
„Raftul Denisei”, 2007, 338 pag., 16 lei



N a[terea cculturii ppop este un manual prescurtat de gîndire critic\.
Fiind format din o parte dintre articolele publicate de Marius Babias
în revista Suplimentul dde ccultur\ între 2007 [i 2009, plus alte cîteva
texte de dimensiuni la fel de reduse, 26 în total, volumul nu se

complic\ în teorii extinse [i nu urm\re[te o
demonstra]ie liniar\ abstract\, ca studiile
anterioare ale lui Babias. Cu toate c\ fiecare
dintre cele cinci sec]iuni -  Underground,
Feminism , Nazism , Culture JJamming [i
Democra]ie - ar fi putut compune o carte
separat\, cu concluzii revolu]ionare, ireveren]ioase,
de data aceasta scopul nu este demonstra]ia,
ci furnizarea unor instrumente de în]elegere
cu ajutorul c\rora fiecare dintre noi - participan]i
[i contribuitori la cultura pop anun]at\ în titlu
- î[i poate (de)construi propria demonstra]ie.
Fiecare text cuprinde o istorie sintetizat\ a
mi[c\rilor cultural-sociale de azi, legînd între
ele prin firele de rezisten]\ ale criticii culturale
fenomene aparent disociate [i aparent diferite
ca relevan]\ precum muzica rap, democra]ia,
violen]a din [coli [i fundamentalismul. Marius
Babias decupeaz\ lucid din aceast\ varietate
tendin]e ale dreptei politice de o versatilitate
surprinz\toare. Surprinz\toare [i pentru c\
pu]ine dintre volumele teoretice ap\rute sau
traduse la noi [i la fel de pu]ine dintre interven]iile
publicistice se ocup\ de ele, cu toate c\ o simpl\
r\sfoire a acestei c\r]i ne convinge c\ ele nu
sînt deloc pasabile. Poate aici st\ de fapt meritul
cel mai mare al volumului: în faptul c\, pornind
de la teme culturale, textele exploreaz\ realit\]i

imediate, reperabile în vecin\tatea noastr\. Miza
nu este de-a ar\ta cît de indisociabil sînt legate arta

[i societatea, ci de-a explicita cîteva dintre modurile
acestei rela]ion\ri. Nu e întîmpl\tor faptul c\ temele

enun]ate mai sus, care dau titlu celor cinci sec]iuni,
se unesc sub umbrela culturii pop, fiindc\ aceasta [i-

a f\cut ra]iunea de-a fi tocmai din axioma interdependen]ei
dintre societate [i art\. Babias pare s\ [tie îns\ c\

volumul s\u se lanseaz\ într-o cultur\ în care aceast\
axiom\ nu e unanim acceptat\, a[a c\-[i ia cîteva precau]ii: un ton u[or didactic, un

demonstrativism uneori vulnerabil prin vehemen]\, o repetare a ideilor principale.
Majoritatea textelor au un parcurs clasic - încep adesea de la un caz particular notoriu

[i tind, prin acumulare de observa]ii [i prin corela]ii, spre generalizare. N-am f\cut analiz\
de text [i nici nu m\ omor dup\ obiec]iile retorice aduse unor c\r]i a c\ror miz\ e în cu

totul alt\ parte, a[a c\ las aprofundarea acestor observa]ii pe seama cititorilor r\uvoitori/cusurgii.
În ce m\ prive[te, nu mi se pare deloc sup\r\tor faptul c\ de data aceasta Babias arde etapele

[i simplific\ demonstra]ia. Scopul nu e de-a cî[tiga adeziuni rapide [i naive, ci de-a se l\sa
citit [i în]eles de un num\r cît mai mare de cititori. Ceea ce cred c\ s-ar putea întîmpla (mai ales

dac\ volumul s-ar [i g\si în libr\rii - eu una l-am c\utat timp de dou\ s\pt\mîni [i în cele din urm\ l-am
împrumutat de la traduc\torul s\u, Cristian Cercel).

Na[terea cculturii  ppop este, de fapt, o carte care ar fi  trebuit s\ apar\ în române[te
î n a i n t e a  t u t u r o r  c e l o r l a l t e  s e m n a t e  d e  B a b i a s ,  p e n t r u  c \  a r  f i  a n u n ] a t  ( a l t f e l  s p u s ,

prelunge[te) temele anterioare - cu prec\dere rela]ia dintre art\ [i politic\, dac\ ar fi s\ sintetizez
la maximum- c\tre consecin]e imediate, deloc abstracte, pe care le explor\m cu to]ii zilnic [i a

c\ror în]elegere ne este, în general, ghidat\ de mass-media [i de mainstream. Cu atît mai mult
în România, unde critica social\ [i politic\, deconstruc]ia [i preocuparea pentru decodarea comunic\rii

oficiale sînt fie denun]ate ca fiind unelte perverse ale stîngismului amenin]\tor, fie ignorate cu
gra]ie. 

De data asta nu mai avem de-a face cu „povestiri teoretice”, a[a cum anun]a subtitlul primului
volum al lui Babias ap\rut în române[te, Subiectivitatea-mmarf\, ci cu o colec]ie de observa]ii la firul

Marius Babias, NNaa[[tteerreeaa ccuullttuurriiii
ppoopp.. UUnnddeerrggrroouunndd,, ffeemmiinniissmm,,
lliiffeessttyyllee,, hhaacckkttiivviissmm:: aavvaannggaarrddee
ccuullttuurraallee [[ii lluuppttee ssoocciiaallee îînnttrree ppoopp
[[ii ppoolliittiicc\\, traducere de Cristian
Cercel, Editura IDEA Design & Print,
2009, Colec]ia „Public”, 123 pag.

A m ob]inut o burs\ de crea]ie la Berlin, în luna iulie. Mi-am f\cut bagajul
[i m-am prezentat la ICR-ul nem]esc, care se afl\ într-un cartier reziden]ial
al ora[ului. Cînd spun reziden]ial nu glumesc, nu are leg\tur\ cu nimic
din ce îmi imaginasem de acas\. Adic\, e o mare mirare pentru mine c\

oamenii care locuiesc o via]\ întreag\ aici, în ni[te mici palate în loc de case, se plimb\
pe lîng\ p\dure [i lac, mai [i îmb\trînesc. N-ar trebui, pe cuvînt, nu e drept, în fond, pentru
c\ dac\ raiul pe p\mînt (imaginea lui cli[eizat\, bineîn]eles!) ar exista, atunci el ar trebui s\ se
numeasc\ Grunewald. 

În prima sear\ cînd am aterizat de la Bucure[ti în cartierul fi]os, n-a fost prea vesel.
M-am panicat. Prea mult\ singur\tate [i intimitate. Lini[te, pace, gr\dini impresionante
[i nici un om viu pe strad\ pe care s\-l întreb unde g\sesc un magazin în zon\, de unde
s\-mi cump\r o sticl\ de ap\ [i mîncare pentru diminea]\. 

Dar amintirile astea s-au învechit parc\. Sînt din prima mea via]\ berlinez\, cînd
asemenea lui Hänsel [i Gretel, îmi venea s\ presar f\in\ pe strad\ ca s\ fiu sigur\ c\ mai
g\sesc drumul de întoarcere. A trecut o s\pt\mîn\ [i am experimentat fricile [i bucuriile
descoperirii unui ora[ complet necunoscut. Nu mai merg cu harta la vedere, îmi scot o
carte din geant\ în metrou sau în autobuz [i citesc. Ca to]i cei care c\l\toresc dintr-un
loc în altul, de fapt. Biblioteci pe ro]i sau pe [ine, a[a pare transportul în comun de-
aici.

N-am aparat de fotografiat, a[a c\ cele cîteva instantanee pe care le-am luat cu mine
sînt narative. Locul \sta e f\cut din col]uri atît de frumoase [i unele atît de urîte c\ mi
se zbîrle[te p\rul. Amestecuri imposibile, pe care le întîlnesc la tot pasul.   

Sînt într-un vagon de U2, c\l\toresc spre Kreuzberg, pentru c\ vreau s\ ajung în
cartierul turcesc. Pe banca din fa]a mea, la unul dintre capete, st\ un cuplu straniu. Un
el mai tîn\r decît ea cu vreo 15 ani, dar la fel de distrus. Sînt o combina]ie de homelessi,
droga]i, perver[i. Nu m\ pot hot\rî. Ea are dou\ mu[c\turi vizibile pe gît. Rîde încontinuu
cu gura [tirb\ [i el o s\rut\ [i o mîngîie. Vorbesc mult, sacadat. În cele din urm\, dup\
vreo cinci sta]ii, ea scoate ni[te pastile dintr-un buzunar de la brîu. Parc\ tot jocul lui
erotic ar fi trebuit s\ duc\ în acest punct. Iau amîndoi cîte un pumn. M\ jenez [i-mi întorc
capul.

Pe aceea[i banchet\, la cap\tul cel\lalt, se afl\ dou\ feti]e care se întorc de la [coal\.
Nu par s\ aib\ mai mult de 8-9 ani, sînt îmbr\cate în c\m\[i albe [i fuste plisate în tonuri
de gri [i bleumarin. Amîndou\ au p\rul foarte lung [i negru [i-l poart\ despletit. Pîn\
cînd una dintre ele începe s\ i-l pieptene [i s\ i-l împleteasc\ celeilalte. De la mine
capetele lor se v\d dispropor]ionat de mari, aliniate unul lîng\ altul. Cobor în ultimul
moment [i r\mîn cîteva secunde pe peron. Prin fa]a mea, închis\ ca într-un glob de
sticl\, trece bancheta cu îndr\gosti]ii pastila]i [i cu [col\ri]ele care [i-au schimbat între
ele cozile. 

Îmi place Kreuzbergul, miroase a mirodenii, m\ urc în autobuz [i a doua zi.
Vreau s\ explorez partea de vest, de data asta. De cînd m-am relaxat cu traseele,
îmi place s\ stau la etaj, s\ privesc str\zile de sus. Am de mers pîn\ la cap\tul lui M19.
Pe scaunele din dreapta, un cuplu mi[to: un tip blond, frez\ cool, cu iPod-ul de rigoare
în ureche. Fata e îmbr\cat\ în pantaloni scur]i [i are pielea de ciocolat\. El cînt\ vreo
dou\ sta]ii acompaniat de ce aude în c\[ti, dup\ care ea se enerveaz\ [i îi împumut\
una dintre urechelni]e. Playlistul e f\cut exclusiv din hiturile lui Michael Jackson.
A mai venit o feti]\ asiatic\ lîng\ noi [i batem la unison ritmul. Ultima pies\ care
se aude live în autobuz e Black aand WWhite. M\ mai uit o dat\ la ei [i-mi vine s\
rîd cît de bine li se potrive[te titlul piesei. Poate m-au molipsit [i pe mine cu buna
lor dispozi]ie, dar în ziua aia am ajuns în cel mai mi[to col] din Berlin de pîn\
acum: Mehringadamm [i Bergmannstr.

AAnnaa MMaarriiaa SSaanndduu,, 33 de ani. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri PPooeemmee îînn ttrraannzziitt
la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul DDiinn AAmmiinnttiirriillee uunnuuii CChheellbbaassaann.
Primul ei roman, FFaattaa ddiinn ccaassaa vvaaggoonn, ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Editura Polirom, a fost ales de
Institutul Cultural Român din Budapesta - prin consultarea unor scriitori [i critici (Mircea C\rt\rescu,
Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) - s\ reprezinte România la Tîrgul Interna]ional
de Carte de la Budapesta, `n cadrul First Novel Festival. 
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ierbii al c\ror prim merit, dincolo de faptul c\ sînt sintetice,
este c\ fac loc în dezbaterile culturale unor teme ignorate
sau înc\ refulate. Sau se str\duiesc s\ fac\ loc, fiindc\
volumul nu s-a bucurat pîn\ acum de nici o semnalare în
presa cultural\ sau pe bloguri. Îns\ autorul, consecvent cu
sine, î[i reia dezbaterea exact de-acolo de unde o l\sase
un volum anterior, Urma rrevoltei. AArta [[i ppolitica iistoriei
în nnoul BBerlin: de la reabilitarea culturii pop [i explorarea
temelor ei. Poate c\ un volum teoretic cu introducere,
cuprins [i concluzii ar fi f\cut mult mai evident\ necesitatea
acestei reabilit\ri, îns\ cu siguran]\ c\ el s-ar fi bucurat
de înc\ [i mai pu]ine adeziuni. Cu toate c\ nu contene[te
s\ m\ uimeasc\ puterea lumii culturale de ex-centricizare
a ideilor care nu-i vin la socoteal\, a[ îndr\zni s\ sper c\,
prezentate sub aceast\ form\ mai u[or masticabil\, criticile
aduse de Babias politicii culturale î[i vor g\si mai u[or cititorii.
În fond, miza nu este mainstream-ul amor]it [i conservator,
ci readership-ul nou, tîn\r, normal, c\ruia nu-i sînt str\ine
cuvintele [i temele vehiculate de Babias, ignorat de cea mai
mare parte a apari]iilor autohtone [i înc\ nefidelizat nici de
canalele uzuale de comunicare cultural\, nici de con]inutul
lor ideatic. Un readership care [tie c\ dincolo de masacrul de
la Columbine se cite[te o întreag\ politic\ educa]ional\ („Dorin]a
tinerilor de a-[i tr\i identitatea social\ este satisf\cut\ tot
mai mult de c\tre grupuri cu modele de gîndire autoritare [i
stereotipice, precum skinheads [i neonazi[tii - sau tocmai de
c\tre fantasma apocalipticului lupt\tor singuratic, care se
autodistruge dup\ ce a aruncat lumea în aer.”), c\ punk-ul este
de mult\ vreme comodificat [i achizi]ionabil de la mall, c\ hipness-
ul este o negociere între centru [i margine, c\ Missy Elliott reprezint\
emanciparea femeilor de culoare, c\ democra]ia este un cuvînt
mult mai cuprinz\tor decît pare [i c\ „la 2400 de ani de la inventarea
ei, Europa r\mîne un mit”. Distan]a dintre cei care [tiu toate acestea
[i cei care le vorbesc despre orice altceva, instala]i confortabil la
tribun\, nu se poate m\sura decît în t\cere. Dar ea se poate, în schimb,
media, iar cei chema]i s-o fac\ sînt arti[tii, scriitorii [i comentatorii
care în]eleg la rîndul lor ceva din toate astea. Din p\cate, scriitorii
sînt cel mai pu]in deschi[i în fa]a culturii pop; ar putea s\ recupereze
ceva teren în domeniu din lectura acestei c\r]i. Poate c\ nu-i va transforma
peste noapte în critici culturali acerbi [i revolu]ionari, dar cu siguran]\
le va spune ap\sat c\ dincolo de mizele actuale ale pie]ei literare se afl\
o lume întreag\ pe care e timpul s-o frecventeze [i s-o în]eleag\ dincolo
de demagogie, de iner]ie [i de abstragere. Le-a[ sugera fic]ionarilor locali
care apas\ pîn\ la podea pedala specificit\]ii identitare urm\torul pasaj spre
reflec]ie: „Hegemonia occidental\ se concretizeaz\ atunci cînd est-europeanul
se percepe pe sine ca est-european [i se constituie pe sine ca obiect al domina]iei
vestice. Exact acest lucru pare s\ se fi petrecut în Europa de Est dup\ c\derea
Zidului - o identificare pozitiv\ cu discursul conceptual al «Balcanilor», al «Europei
de Sud-Est» etc. «Europenizarea» regiunilor acceptate de UE marcheaz\ punctul
cel mai sensibil al reconfigur\rii identitare - ca [i cum est-europenii nu ar fi fost
europeni înaintea integr\rii în UE. În procesul ideologic de reconstruc]ie a Europei
de Est,  vechi  valori  culturale sînt  înlocuite de altele noi ,  unele chiar  opuse.
Extinc]iei comunismului [i a na]ionalismului îi urmeaz\ acum ideologia europenismului,
care este, la rîndul ei, un efect al proceselor reale de transformare economic\ [i politic\.
Arta [i cultura nu doar c\ reproduc aceste procese, ci, mai mult, contribuie în mod activ
la construirea noii ideologii a europenismului - intermediind între Est [i Vest - dup\ ce, în
mod corespunz\tor, ambele p\r]i genereaz\ valori culturale [i pun la dispozi]ie înveli[uri
identitare”. Autocolonizare - a[a se cheam\ procesul. 

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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de grame carne de pui tocat\, dou\ ou\, 3 linguri de f\in\, sare, piper, verdea]\.
Am zis 3 linguri de f\in\. Se pune carnea într-un castron, se adaug\ ou\le, f\ina [i
celelalte dup\ care se amestec\ pîn\ se formeaz\ o past\. Din asta ar trebui s\ ias\
chiftele. Buuun. Chiar n-are de ce s\ nu ias\. Carnea este, ou\le le-am spart (ca de

obicei, mai aproape de unul dintre capete, ca-n Swift), 3 linguri de f\in\, una, dou\, trei. Iau o lingur\ s\
amestec. Se face un fel de bulg\re compact, acoperit cu pulbere de f\in\, o bucat\ de carne palid\, greu de
manevrat. Degeaba o-nvîrt cu lingura, nu se înmoaie deloc. Îmi bag mîinile în castron [i încep s-o fr\mînt. Asta
e! {i începe s\ miroas\ a chiftele, ca atunci cînd le f\cea mama. Carnea e moale, degetele mi se afund\ în ea,
carnea se muleaz\ prietenoas\ [i cald\ dup\ degetele mele. Gata, cred c\ e omogen\. Acum trebuie s\ fac
din compozi]ie ni[te bile, care apoi ajung în friteuz\, la pr\jit. Iau o buc\]ic\ din carnea amestecat\ cu toate
celelalte ingrediente. O pun în mijlocul palmei [i cu cealalt\ mîn\ o învîrt. Nici vorb\. E prea moale. Cred c\
trebuie s\ mai pun f\in\. Ba chiar dou\ linguri, de siguran]\. Dac\ nici re]etele de mîncare nu se potrivesc cu
realitatea...

Pudrez iar\[i carnea, carnea se face din nou palid\ [i incert\, îmi afund mîinile adînc în ea, s-o readuc la via]\.
Îmi ]î[ne[te printre degete, se v\lure[te, din cînd în cînd în compozi]ie se formeaz\ goluri de aer care scot un
fel de sunet flasc. Se omogenizeaz\, respir\. O las pu]in s\ se a[eze. Recade în sine. Desprind din nou o
buc\]ic\, pe care încerc s\ o transform într-o bil\. Nu. E tot prea moale. O carne imposibil de modelat. Îi mai adaug
înc\ trei linguri de f\in\. O fr\mînt din nou, de data asta mai cu putere. Fr\mînt cam cinci minute bune f\r\ s\
m\ opresc. Carnea parc\ s-a îngreunat acum. Opune rezisten]\ mîinilor mele. M\ opresc s\ m\ odihnesc pu]in.
Carnea r\mîne nemi[cat\, opac\. Respir adînc [i o mai fr\mînt cîteva minute. Acum pare c\ se leag\ ceva, îmi
simt mîinile pline de consisten]a c\rnii. Iau din nou un fragment de carne mult mai tare. Îl învîrt în palme cu
hot\rîre. Fragmentul nu se dezintegreaz\ dar nici vorb\ s\ capete forma sferic\. 

M\ sp\l bine pe mîini la chiuvet\. Resturi de gr\sime amestecat\ cu ou sclipesc printre stropii de ap\. Îmi frec
bine mîinile, acum pelicula de gr\sime se întinde omogen ca s\punul [i pe fa]a [i pe dosul palmelor. M\ a[ez.
Privesc pu]in compozi]ia. O ating u[or cu vîrful degetelor. Urma degetelor mele r\mîne în carne. Sînt sigur\ c\
nu mai are nevoie decît de înc\ dou\ linguri de f\in\. Le pun [i reiau ritualul. Încerc înc\ o dat\ s\-i dau forma
corespunz\toare. Nimic. 

Apuc borcanul cu f\in\ [i torn direct din el. Un delu[or de f\in\ cre[te în mijlocul pastei de carne. Încep s\-
l omogenizez. M\ dor încheieturile mîinii [i degetele. Carnea este tot mai greu de fr\mîntat. Printre fragmentele
vine]ii, z\resc din cînd în cînd buc\]i din propria mea piele care a c\p\tat aceea[i culoare. Opalul inelului arunc\
[i el reflexe alb\strui printre punctele de gr\sime. Fr\mînt mai tare [i mai tare pîn\ simt c\ mi se descleiaz\
oasele. Pentru c\ trebuie s\ se lege. Ce Dumnezeu, chiar e nevoie de un kilogram de f\in\ ca s\ faci chiftele?
Acum nu-mi mai pas\ ce gust vor avea, important e s\ le fac s\ aib\ forma sferic\. Fr\mînt mai departe.
Compozi]ia miroase acum aproape exclusiv a f\in\, iar carnea e un du[man înc\p\]înat [i rigid. Încep s\ plîng
[i fr\mânt mai departe. Mai încerc o dat\ forma care nu iese. Fr\mînt din nou, aplecat\ aproape în
întregime peste castron, cu lacrimile prelingîndu-mi-se pe fa]\. {tiu c\ am dep\[it un punct critic în ce prive[te
cantitatea de f\in\, dar nu-l pot identifica. {tiu c\ ar trebui s\ m\ opresc, aproape c\ simt pe um\r mîna
consolatoare a unui prieten. Dar cînd m\ gîndesc c\ n-o s\ mai ias\ niciodat\ de aici mingiu]e vesele [i aurii
de c\rni]\ de pui sfîrîind în ulei... nu [tiu, e peste m\sur\ de trist.  

{{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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M \rturiseam într-un articol
c\ a[tept momentul în care
voi da peste un scriitor
aproape necunoscut a c\rui

carte s\ m\ entuziasmeze [i s\-mi provoace
fie [i o mic\ revela]ie. S\ m\ fac\ s\ citesc
cu pl\cere, f\r\ s\ am grija c\ ceva din
textul lui nu sun\ cum ar trebui [i c\ acest
zgomot de fond al hibelor de scriitur\
trebuie semnalat în cronic\. A[teptam o
carte care s\ curg\ lin, care s\ m\ ]in\
de la un cap\t la altul [i despre care s\ pot
emite o judecat\ de valoare neumbrit\ de
„dar”, „pe de alt\ parte”, „totu[i”. Volumul
de povestiri  al lui Paul Doru Mugur
(mic\ observa]ie, de[i semneaz\ astfel,
numele de familie al scriitorului este Paul
[i nu Mugur), Psihonautica, recent ap\rut
la Curtea Veche Publishing, este cartea pe
care o a[teptam.

PDM debuteaz\ în proz\ (dup\
alte dou\ volume de
poezie [i eseu) la o
vîrst\ la care al]ii au
în spate o bibliografie
întreag\ - 40 de ani.
A avut a[adar cum-
p\tarea de a-[i amîna
prozele [i scrisul pîn\
la ob]inerea matu-
rit\]ii necesare, ne-
aruncîndu-se cu capul
înainte, scriind carte
dup\ carte înc\ de
pe b\ncile [colii.
Apropo de [coal\,
PDM nu a absolvit
nici Litere, nici Fi-
lozofie, Psihologie,
Jurnalism sau alte
asemenea facult\]i
din care se pare c\
e[ti sortit în ziua
de azi s\ ie[i, printre
altele, scriitor. Este
medic. Iar literatura
pe care o scrie nu are
nimic de-a face cu

re]etele ci cu t\ietura precis\ de bisturiu.
Nu în ultimul rînd, PDM tr\ie[te [i scrie
departe de România, la New York. Nu face
parte din nici o grupare, nu are nimic de
împ\r]it cu nimeni, nu î[i consum\ mare
parte din energiile creatoare în ac]iuni
minu]ioase de planificare a mor]ii caprei
vecinului scriitor. PDM vine din alt\ lume
[i asta se vede. 

Cartea cuprinde zece povestiri (e
important de men]ionat c\ avem de-a face
cu povestiri, pentru c\ textul de copert\
sun\ bizar [i imprecis: „manual de instruc]iuni
privind c\l\toria în lumea visului, minicurs
de fizic\ cuantic\ pentru eschimo[i, portal
c\tre internetul cosmic”). Fiecare dintre
ele, o mic\ bijuterie în sine, se joac\ cu
alte registre, are ceva particular, inimitabil.
Unele seam\n\ cu fic]iunile de tinere]e
ale lui Borges din Istoria eeternit\]ii sau
Gr\dina ppotecilor ccare sse bbifurc\. Chiar
prima povestire, zerlendi@shambhala.com,
este construit\ astfel, brodînd o poveste
fascinant\, dar mai ales perfect veridic\
în sine (genul acela de nara]iune care
mimeaz\ impecabil o scriitur\ rece,
jurnalistic\, documentat\) pe marginea
nuvelei Secretul ddoctorului HHonigberger
de Mircea Eliade. Alte texte par s\ aib\
elemente de cyber-punk fiction. Psihonautul
lui PDM [i Neuromantul lui William Gibson
au o pl\mad\ comun\. Cîteva povestiri
sînt vizuale, aproape cinematografice, [i
amintesc vag de eXistenZ, al lui David

Cronenberg, sau de vizionarismul lui Alex
Proyas (în Dark CCity, de pild\). Dincolo îns\
de toate aceste asem\n\ri mai mult formale
se afl\ un povestitor extraordinar care, pe
lîng\ o cultur\ general\ uria[\ (asimilat\
temeinic) [i o nemaipomenit\ lejeritate
în a jongla cu termeni, cu no]iuni [i cu
informa]ii felurite (de la fizica cea mai
avansat\ la istorie [i filozofie, [i de la
cibernetic\ la medicin\), are deosebitul
har de a ]ine cititorii cu sufletul la gur\.
Unele pove[ti sînt extraordinare în sine
(Sindromul PPessoa, Digital DDreams,
Psihonautul), altele îns\ cuprind nara]iuni
în ram\, scurte dar echilibrate perfect.
În SSimultantul, povestirea cea mai ampl\
din volum, naratorul, om de [tiin]\ aflat
în c\utarea ecua]iei supreme care ar putea
explica toate legile universului, c\l\tore[te
în Canada unde întîlne[te un inuit, Ukpiq,
cu o imagina]ie fabuloas\ [i care, una-
dou\, spune o poveste. „Luna [i Soarele
erau frate [i sor\. Luna s-a îndr\gostit în
secret de sora lui, dar îi era ru[ine s\-[i
m\rturiseasc\ sentimentele. Într-o noapte,
ca s\ nu-l recunoasc\ Soarele, Luna [i-a
acoperit fa]a cu cenu[\, i-a dat s\ bea ni[te
vin de coac\ze [i a f\cut cu ea dragoste
toat\ noaptea. Diminea]a a început s\
plou\ [i cum acoperi[ul era g\urit, o pic\tur\
a c\zut pe fa]a Lunii [i a scos la iveal\
în[el\toria. Soarele l-a recunoscut imediat
[i, foarte sup\rat\, s-a sculat dintre pieile
de urs [i i-a strigat: «De acum încolo nu
ai s\ m\ mai atingi niciodat\!» Afar\ era
foarte frig. Soarele a ie[it din cas\ înf\[urat\
în bl\nile de urs [i a luat-o la fug\. Luna s-a
trezit [i a ie[it [i el afar\ dezbr\cat [i a
început s\ alerge dup\ sor\-sa. Alergând
prin p\dure, în p\rul lor negru [i lung se
ag\]ar\ buc\]i de iasc\ [i licurici. Din
[uvi]ele de p\r r\mase printre crengi a
luat na[tere noaptea, iar licuricii [i buc\]ile
de iasc\ s-au transformat mai tîrziu în stele.
De atunci, tremurînd de frig, Luna alearg\
dup\ Soare [i Soarele transpir\ în blana
ei de urs alb.” (p. 114)

Povestirile lui PDM ascund îns\, dincolo
de experiment, de joac\ (cu procedee dar
[i cu idei), de construc]ia elegant\ [i de
inova]ie, o mare, o foarte mare doz\ de
omenesc. Sînt vii [i stîrnesc emo]ii puternice.
Cînd am deschis prima oar\ cartea, în timp
ce o r\sfoiam, mi-au c\zut ochii pe cîteva
pagini pline cu nume. Nu [tiam cui apar]in
[i, pripit, am pus totul pe seama unui soi
de moft postmodern de construc]ie narativ\
pe care l-am mai întîlnit (preten]ia c\ o
simpl\ enumerare na[te literatur\ nu e
str\in\ de cî]iva tineri scriitori români).
Dar cînd am citit povestirea am aflat c\
numele respective erau cele ale celor trei
sute patruzeci [i trei de pompieri mor]i în
urma atacurilor de la 11 septembrie. În
contextul acelei povestiri pomenirea lor
mi s-a p\rut nu doar fireasc\, ci necesar\.
Le-am citit pe toate f\r\ a omite niciunul.
De aceast\ dat\ enumerarea nu mai era
un gest gratuit ci un element aproape
magic, incantatoriu. 

De fapt, tot volumul are un aer magic.
Pare c\ vine de pe o alt\ lume ([i chiar
vine!), nimic nu pare a fi nelalocul lui [i
aduce un suflu nou [i proasp\t în proza
româneasc\ contemporan\.

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.

Paul Doru Mugur, PPssiihhoonnaauuttiiccaa,
Curtea Veche Publishing, Bucure[ti,
2009, 198 pag. 

povestiri dintr-o alt` lume

r`zvan mmihai 
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C înd eram mic, bîlciul venea parc\
s\ încununeze un an de [coal\
de care abia sc\pasem. 29 iunie -
Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel. Pentru

noi, copiii, o fastuoas\ intrare în vacan]\, o
trambulin\ spre cire[ul de la ]ar\ - \sta era
obiceiul p\rin]ilor, imediat ce trecea bîlciul,
de-a m\ trimite colet la T\taru, la p\rin]ii
mamei. Uneori ajungeam acolo, pe coama
unui deal stîncos, chiar mai devreme. 

Odat\, la un meci de fotbal la în\l]ime -
500 de metri are dealul Ciortea în zona satului
T\taru -, de m\ credeam în c\r]ile lui Ioan
Chiril\, într-o cronic\ a unui meci al na]ionalei
Perului sau a Mexicului, cu stadioanele
construite la mari altitudini, a ap\rut printre
noi un b\iat care abia se întorsese de la bîlciul
din Mizil. Ora[ul meu, spre care tînjeam în
fiecare sear\, fie de-acolo, de pe vîrful dealului,
fie de pe prispa casei bunicilor, se vedea vag
în cîmpia aproape neverosimil\, topit\ în
aburii p\mîntului ame]it [i el de c\ldur\,
deopotriv\ cu oamenii s\i, munteni sau cojani.
Copilul acela, c\ruia to]i îi st\teau în spate
ciorchine pentru a spune tot ce a v\zut la
bîlci, nu spunea mare lucru în afar\ de povestea
unui individ jum\tate om, jum\tate animal.
Ne ar\tase [i o fotografie care adeverea
vorbele în care-[i condensa toat\ dup\-amiaza
petrecut\ printre tarabele bîlciului. O fi spus
poate [i altceva, mie îns\ mi-a r\mas în minte
doar fotografia aia care m\ aruncase într-o
puzderie de gînduri fantaste. Nu [tiu ce vîrst\
avea [i nu-mi explicam de ce eu n-avusesem
parte de spectacolul \la, de care un biet copil,
pierdut printre dealurile din dep\rtarea de
nord a Mizilului, avusese parte.

Cu doi-trei ani înainte fusesem [i eu la
bîlci, doar c\ mie nu mi se p\ruse atît de
fabulos precum ne povestise copilul-dealului.
E drept, în anul în care v\zusem [i eu comediile
cu c\lu[ei, b\rcu]ele-leag\n, lan]urile sau
circul, bîlciul se organizase în centrul ora[ului.
Era în 1978, la un an dup\ cutremur. Ravagiile
seismului f\cuser\ destul loc în ora[, în zona
cu case vechi, negustore[ti, unde acum este
strada Nicolae B\lcescu, fost\ Carol. Am [i
o fotografie de-atunci, într-un studio improvizat,
pe un cal de carton [i ipsos, cu fesul pus
pe-o ureche, fascinat de plimbarea cu care

bunicul m\ cadorisise.
În anii ’80, atrac]ia copiilor erau tricourile

[i [epcile de pînz\ cu imprimeuri artizanale.
Dar, cum moda tricourilor [i a saco[elor cu
ABBA/Boney M era pe duc\, artizanii bîlciurilor
se orientaser\ spre fotbal. R\zboaiele noastre,
ale steli[tilor, dinamovi[tilor [i craiovenilor,
erau ni[te înfrunt\ri textile, pe care cluburile
nu le puteau sus]ine, a[a cum se întîmpla
în occident, cu un marketing specializat.
M\car aveam ocazia de-a ne afirma mîndria
de mici microbi[ti. Co[ul anual de cump\r\turi
era completat de p\l\riile de cowboy sau
sheriff din carton vopsit cu un negru pe care-
l b\nuiesc a fi rezultat dintr-un soi de
zeam\ de smoal\ diluat\, pe care se ad\uga
ornamenta]ia cu bronz-aluminiul acela lichid
cu care se vopseau u[ile sobelor. Stele,
cruciuli]e, x-uri, opturi plus personajele
serialului Dallas: Bobby, JR, Pamela [i Sue
Ellen.

Ce-am g\sit de data asta e greu de
spus. Într-un bîlci trebuie s\ te vînturi o zi în-
treag\, s\ cumperi, s\ te holbezi, s\ ascul]i
la unul [i la altul vrute [i nevrute, s\ te la[i
dus de nas. Or eu eram mai degrab\ o remorc\
a aparatului care de multe ori f\cea altceva
decît ce-mi doream. Vreo dou\ ore din dup\-
amiaza unei duminici [i tot vreo dou\ în
diminea]a ce i-a urmat, atît am petrecut în
bîlci pentru a m\ impregna mirosurile
amestecate ale nostalgiei, înainte ca mu[chii
s\ m\ ]intuisc\ în dreptul unei beri. Dar bîlciul
adev\rat, cel despre care Mitu îmi povestea,
ca unul care î[i petrecuse anii de glorie ai
propriei sale copil\rii în respira]iile bîlcenilor,
din ziua în care se instalau pîn\ în cea trist\
a plec\rii lor spre alt ora[, spre alt\ s\rb\toare,
bîlciul din interiorul s\u, cu secrete, cu mistere
de nimeni elucidate, bîlciul acela era ceva
pierdut, ceva ce el cunoscuse iar eu nu putusem
atinge vreodat\. Îl ascultam de fiecare
dat\ anesteziat povestindu-mi despre o
anume Ticu]a-Piticu]a, care f\cea [i desf\cea
multe, despre Zidul Mor]ii, care-[i avusese
sfîr[itul chiar la Mizil, cînd un motociclist
sucombase, iar distrac]ia fusese desfiin]at\
de autorit\]i, despre Doru Purcel, un personaj
care b\ga frica în comercian]i luîndu-le un
soi de tax\ de protec]ie. Poate c\-[i cl\dise

cosmin

manolache
mizilicuri

b\lceni, mizileni...
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A m ajuns, în sfîr[it, [i la al treilea
volum nou ap\rut în Colec]ia
„Rotonda” a Editurii Cartier: Monstrul
fericit, de Radu Vancu. Ca [i Dic]ionarul

Mara al lui Dan Coman, [i Monstrul ffericit
este un fel de... epopee, una etilofil\ în cazul
de fa]\. Spun din prima c\ tema nu m\
pasioneaz\ în mod deosebit, iar imaginea
poetului-boem, g\sindu-[i fericirea doar în
paradisul artificial al alcoolului, oricum nu
cred c\ mai e la mod\. De[i nu despre a[a
ceva este vorba în aceste etilograffiti, ci despre
un récit  cît se poate de rafinat [i de bine pus
la punct, o obiec]ie a[ avea totu[i de f\cut:
autorul î[i subintituleaz\ cartea poem, îns\
aceasta cuprinde, pe lîng\ un amplu grupaj
de texte (majoritatea în versuri, iar cîteva cu
rîndurile cît oglinda paginii) numit chiar
Etilograffiti, [i un text mai lung sub form\ de
eseu, numit Confesiunile mmonstrului ffericit.
Un apolog, de[i dup\ p\rerea mea confesiunile
deja existente în prima parte nu mai aveau
neap\rat\ nevoie de alte explicit\ri, de un
making-of. 

Am spus c\ nu poetul boem [i neîn]eles
este personajul pus aici în pagin\ pentru
c\ în biografia monstrului fericit chiar exist\
evenimente care, dac\ nu conduc direct la
nevoia de a evada din „lumea real\” cu ajutorul
alcoolului, necesit\ m\car o reîn]elegere a
ei, o clarificare a propriului raport cu ea: „Cu
ochii cîrpi]i, te dumire[ti încet, încet:/ da, e
lumea în care el [tata] s-a omorît c`nd aveai
19 ani/ & în care mama-i suspect\ de cancer
la sîn”; de la aceste evenimente porne[te o
orchestra]ie (un solo de chitar\, cum spune
Drago[ Varga pe coperta a patra) despre
moarte [i dragoste din care nu lipsesc nici
acordurile grave [i minore, nici cele majore,
de un comic [i de o ironie la limit\, foarte
bine dozate. Cîte un exemplu elocvent din
fiecare: pentru primul registru, textul Ra]iuni
de ssupravie]uire, unde g\sim [i sintagma
care d\ titlul volumului - „Fericit monstrul
care-[i poate privi amintirile/ f\r\ dezgust &
ur\./ De ce-ar fi el sentimental ca serial killerul/
surîzînd tandru cînd vede la [tiri/ pozele
victimelor?/ S\ nu-]i ur\[ti & s\ nu-]i iube[ti
amintirile -// cum vezi c\ prinde vreuna s\ se
apropie/ de lumina c\lîie din\untrul min]ii,
zdrobe[te-o/ ca pe o n\pîrc\. F\r\ ur\,
doar din ra]iuni/ de supravie]uire. Cum ai
ap\sa pe Delete/ la o gre[eal\ de scriere./
Imediat dup\ aia fugi în buc\t\rie,// la frigider,
scoate sticla, du-te la dulap/ dup\ pahar,
soarbe abrupt & scurt,/ tot din ra]iuni de
supravie]uire/ [i tot cum ai ap\sa înc\ o dat\
pe Delete,/ iar apoi admir\-te pe îndelete:
glorie ]ie,/ e[ti pe cale s\ devii fericit.” Mi-au
pl\cut, aici în special, dar [i în restul poemului,
naturale]ea [i limpezimea discursului, venite,
invers propor]ional, dintr-un soi de revolt\
urgent de exprimat: în afar\ de refrenele
folosite voit, nu se spune niciodat\ de
dou\ ori acela[i lucru, iar turnurile frazelor
sînt întotdeauna altele, din zeci de formule
poetice deja cunoscute, reinventate [i
chiar citate uneori ca atare.

Pentru al doilea registru, un text care m-
a f\cut, cum rar mi se întîmpl\ cînd citesc
poezia de azi, s\ rîd, de[i gîndurile generate
de scurtcircuitul livresc ce se produce în
mintea „hahalerei elegiace” în timp ce frizeri]a
îi semnaleaz\ un iminent început de chelie
nu sînt, în fond, deloc de rîs: „La naturi[ti
g\si]i o mixtur\ de petrol & ricin,/ pentru
regenerare. Vede]i? Aici [i  aici -  [i  îmi
indic\ zonele/ de deasupra tîmplelor. S-a
r\rit. Se anemiaz\ r\d\cinile./ R\d\cini anemice?
O privesc perplex, [i naiba m\ pune/ s\-mi
amintesc de Confucius din Ta Hsio : cînd
r\d\cinile/ sînt în paragin\, nimic bun nu mai
e de a[teptat./ [...]Cele mai periculoase hahalere
sînt cele elegiace./ Negre gînduri pot da o
prezum]ie de chelie./ [...] Au. Gata cu tam-
tamul. În fond, Confucius avea [i el chelie./
Iar naturismul înflore[te, spiritele se mi[c\,
e o pl\cere s\ tr\ie[ti.” (Sextine ppentru ffrize-
ri]a mmea). Cu acela[i umor amar î[i prive[te

monstrul fericit, într-o dup\-amiaz\ cu ploaie
ca oricare alta, [i „sentimentele din carne de
porc” care „sfîrîie în mintea încins\ ca o tigaie”;
sau un posibil viitor al b\trînului poet de care
„pileala” s-a l\sat înainte s\ se lase el de ea
(cu un, a[ spune, modernist-parodic joc de
cuvinte g\sit de autor) - r\mas „o pilitur\ de
axoni [i dendrite/ pe care nici un cîmp magnetic
n-o mai poate ordona”, ochii lui „vor c\uta
în]elep]i”, lini[ti]i totu[i [i sobri, spre culmile
F\g\ra[ului, în timp ce va bea, modest, [i va
t\cea împreun\ cu cî]iva tineri poe]i veni]i
s\-l caute. Dragostea dintre monstrul
fericit [i Cami, so]ia lui, este [i ea un „alcoolic
b\trîn:/ efuziune & ]îfn\./ Extaz & depresie./
C\in]\ & dipsomanie./ Dependen]\ absolut\.“
(Cami KKaze); în Apolog g\sim, de altfel, a[ezat
ca apogeu al smereniei de dup\ spovedanie,
un text de-o autoironie nebun\, intitulat
Poemul ddespre eelocin]\ [i dedicat „s\racelor
neveste de alcoolici”. 

Punctul forte al primei p\r]i a volumului
este o ambiguitate atent cînt\rit\ a discursului,
a dezv\luirilor, men]inerea lor într-o zon\ de
entre-deux care-l face s\ nu cad\ în cli[eic,
în ultraconfesiv sau în previzibil, la fel cum
b\utorul experimentat [tie cînd s\ se opreasc\,
adic\ exact cînd începe s\ vad\ realitatea
altfel f\r\ totu[i a-i deranja [i r\ni pe cei
din jur (ideal exprimat de mai multe ori printre
rînduri). Cîteva excep]ii de la aceast\ ambiguitate
mi-au atras totu[i, prin contrast, [i mai
mult aten]ia: „Cînd sufletul i-o trage pe la
spate memoriei, strîngi din din]i/ [i speri c\-
i începutul unei prietenii speciale.”, unde
prezen]a cuvintelor „suflet” [i „memorie” în
aceea[i fraz\ e deja prea mult pentru a mai
l\sa locul unei asemenea metafore; sau un
verdict de genul „Mare lucru
fericirea,/ chiar [i la bursuci.”;
sau compara]iile, dup\ p\rerea
mea, nepotrivite „Sentimentele
se pr\bu[esc lent, ca regimurile
comuniste/ în Europa de Est. {i,
dup\ ce cade Cortina de Fier/
a sentimentelor,  r\mîne
postcomunismul inimii” [i „soda
caustic\ a rînjetului iliescian/
luminînd ca un curcubeu toxic
cerul României”; iar aluziile
religioase, de[i monstrul fericit
î[i m\rturise[te credin]a, înt\rit\
[i pe filier\ cultural\, într-o
metafizic\ a... alcoolurilor [i a
be]iei, sînt uneori nejustificate,
ca în textul Argumentul eerotologic
sau în versurile „Beau iar [i
iar, cu dogmatic\ st\ruin]\,/ ca
un evreu care îl cheam\ pe Mesia/
izbindu-[i necontenit fruntea de Zidul Plîngerii.”

Despre Confesiunile mmonstrului ffericit.
Un aapolog, chiar dac\ este inclus (nejustificat,
zic eu) în poem, pot s\ spun c\ poate servi
întîi ca jurnal de bord al scrierii acestui volum
(ce oblig\, într-un fel, la o relectur\ a lui), apoi
ca panoram\ a re]elei culturale la care pot
fi „racordate” [i aceste etilograffiti [i, în sfîr[it,
ca mini-ghid (în parte juc\u[) pour les
connaisseurs sau mai pu]in connaisseuri
ai caracteristicilor [i efectelor diferitelor tipuri
de elixir... etilic. 

Singura utilitate pe care nu o are acest
text, a[a cum trebuia [i a[a cum avertizeaz\
chiar autorul, este „morala de la urm\”, ca
cea din fabule. Dar închei observînd c\ un fel
de concluzie augustinian\ [i totodat\
cheia de lectur\ abil ascuns\ pe care am
urmat-o eu este totu[i enun]at\: „Dac\ iube[ti,
bea [i f\ ce vrei. Cine [tie s\ bea trebuie s\
[tie [i s\ iubeasc\”...

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

Radu Vancu, MMoonnssttrruull ffeerriicciitt,
Editura Cartier, 2009, Colec]ia
„Cartier Rotonda”, 76 pag.

[i el propriile-i mituri pe care se g\sea
obligat s\ [i le slujeasc\ perseverent, cu
o docilitate a c\rei explica]ie n-ar putea
fi alta decît fascina]ia.

Ce-am v\zut eu în cele dou\ preumbl\ri
era un amestec. A[a cum m\ [i a[teptam.
Întotdeauna altul. Textilelor le-au luat loc
m\rfurile de produc]ie industrial-global\.
Artizanii no[tri au dat înapoi din calea pie]ei
chineze[ti, pl\sticoas\ [i pragmatic\ pîn\
la a reproduce icoane cre[tine sau mici idoli
[i idoli]e, Barbie ori Superman, pentru care
doar comer]ul este o justificare. Ici-colo
mai dai de cîte-un me[ter adev\rat, dintre
cei pe care Ministerul Culturii [i Cultelor
îi proclam\ Tezaure Umane Vii. Un prahovean
din Gorgota [i  un buzoian înc\ fac
harna[amente, biciuri [i copite, un rudar
din M\r\[e[ti ciople[te linguri, funduri de
pîine [i vase pentru m\lai sau f\in\, spoitorii
din Sîngeru vin cu vase [i cu ceaune de
diferite m\rimi. Dar trebuie s\ cau]i bine
prin m\runtaiele bîlciului pentru a da de
ei. Nici ]iganilor cu papagalii îmb\trîni]i,
care extrag bile]ele prezic\toare, nu le mai
dai de urm\. Nu c\ mi-a[ fi pus mare speran]\
în minciunelele iefine care-ar fi putut ie[i
la iveal\, dar m\car erau un amuzament
acceptat. Locul le-a fost luat de un alt soi
de agen]i plimb\tori, care acum vînd din
cutii mijlocii [erve]ele umede pentru
bebelu[i. Printre mititei, cîrna]i de Ple[coi
(mai degrab\ contraf\cu]i), pastram\,
frig\rui, bere, r\coritoare, porumb fiert,
alvi]\, semin]e, vat\ de zah\r, floricele -
îns\ f\r\ vin, pe[te pr\jit, brag\, socat\,
gogo[i, cum va fi fost acum treizeci de ani.
{i este explicabil. Fiecare timp cu toate
neajunsurile [i cu dezam\girile lui. Poate
de-asta frate-miu m-a luat un pic în b\[c\lie,
întrebîndu-m\ cu subîn]eles: Ai venit la
bîlci, nu?

Dezam\giri, pe care le anticipasem, am
avut [i eu. A[ fi vrut s\ v\d un circ, cu
misterele alea ieftine, cu levita]ii [ubrede,
ori cu adormiri mincinoase, cu am\girile
pe care to]i le luam ca atare doar pentru
c\ ele ]ineau doar o zi. O zi a mirajului.
Privind în jur îns\, observam o foame
nepotolit\ de spectacol, de distrac]ie, în
ciuda s\r\ciei evidente. Lumea se bucura,

apoi ad\sta precum calul lovit de soare, în
buza berii. Copiii adormi]i la sînul mamelor,
sub c\ldura sufocant\ a acelui cap\t de
cîmpie, intrau cum nu se putea mai bine
în peisaj, în propria lor istorie de bîlceni.

Seara, cînd am sim]it vîntul apropiindu-
se, am luat-o încet la picior [i ne-am oprit
la Mitu, la doi pa[i de bîlci. Cu vin din dealul
Tohanilor [i cu cafea la ibric ne-am amestecat
vorbele comentînd [i f\cînd supozi]ii pe
urmele unei cl\diri, Vila Mare[, despre a
c\rei existen]\ aflasem cump\rînd o carte
po[tal\ din 1913, editat\ de libr\ria Popovitz
dintr-un alt Mizil. O cl\dire disp\rut\, care-
]i sugereaz\ un Mizil al negustorilor cu
copiii da]i la [colile din Ploie[ti, Buz\u sau
Bucure[ti, pentru ca apoi s-o apuce [i ei pe
urmele odraslelor,  stabilite care pe
unde. De Mizil s-a fugit ca de dracu. Poate
c\ la mijloc o fi ceva ce ne mîn\ terifiant
pe to]i fie mai spre cîmpie, în Bucure[tiul
bulversat de betoane, dar cu un farmec
neîntrerupt, fie spre cîmpii occidentale [i,
desigur, chiar [i spre Cîmpiile Elizee. Dar
cu bîlciul, chiar atît de mult schimbat, po]i
intra în pielea t\b\cit\, mirositoare, a unui
ora[ plictisit de el însu[i. 

N-am apucat s\ termin\m sticla de vin.
Peste ora[ s-a ab\tut o ploaie n\prasnic\.
Nu [tiu cum s-or fi ad\postit cei pe care
potopul i-a prins printre tarabe [i comedii.
Cînd am v\zut c\ nu-i de glum\ cu ploaia,
i-am telefonat lui Manu, frate-miu, care în
cele din urm\ s-a învoit s\ ias\ din a[ternuturi
pentru a s\ri în ma[in\, s\ m\ salte din
calea stihiei.

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.
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O amenii cc\r]ii, aluzie la termenul
prin care musulmanii se refer\ la
evrei [i la cre[tini, este un roman
despre rela]ia dintre oameni [i

c\r]i, ultimele adev\rate oglinzi ale sufletului
c\ci felul în care ne purt\m cu ele spune atît
de multe despre noi. 

În 1996, la numai cîteva ore de la încetarea
oficial\ a ostilit\]ilor în Bosnia, Hanna Heath,
o tîn\r\ cercet\toare [i expert\ în conservarea
manuscriselor medievale, aterizeaz\ pe
aeroportul din Sarajevo [i, sub escort\ militar\
ONU, se deplaseaz\ la una dintre b\ncile
ora[ului unde urmeaz\ s\ fie examinat\,
pentru prima dat\ de la terminarea r\zboiului,
una dintre cele mai rare [i mai misterioase
c\r]i din lume, celebra Hagada din Sarajevo. 

Conceput\ în Spania medieval\ pentru
a fi folosit\ în timpul mesei ritualice de Pa[te,
Hagada este faimoas\ nu numai pentru
„picturile sale somptuoase într-o epoc\ în
care credin]a iudaic\ interzicea ilustra]iile
de orice fel”, dar [i pentru longevitatea [i

istoria sa zbuciumat\.
Sigilat\ într-o cutie
metalic\ ferecat\ la
rîndu-i într-un seif,
Hagada a reu[it s\
supravie]uiasc\ [i
r\zboiului din Bosnia,
dar pentru o carte de
o asemenea vechime,
o perturbare cît de
m\runt\ a condi]iilor
optime de prezervare
poate fi nociv\. Cît
de bine s-a conservat
documentul? Va avea
el nevoie de repara]ii?
{i mai ales, este cartea
în afara oric\rui pericol,
acum c\ r\zboiul s-a
terminat? 

A[a începe romanul
scris de Gerladine Brooks,
Oamenii cc\r]ii ,  o
incursiune în trecutul

mai îndep\rtat sau mai apropiat, dar mereu
întunecat, al Europei, cu scopul de a reface
peripe]iile prin care a trecut Hagada, dar [i
oamenii prin mîinile c\reia s-a perindat, din
Evul Mediu [i pîn\ în zilele noastre.

Pornind de la o serie de indicii - o pat\
de sînge, o arip\ de fluture [i un fir de p\r -
pe care Hanna le g\se[te examinînd paginile
codexului, scriitoarea ne ofer\ un scenariu
ipotetic al tuturor încerc\rilor la care-a

fost supus\ cartea, din momentul apari]iei
sale, în Sevilla anului 1480, trecînd prin
cump\na lui 1609, cînd e la un pas de-a se
al\tura mormanului de c\r]i puse pe foc
de Inchizi]ie, dep\[ind cu bine [i epoca lui
Hitler, numai pentru ca în 2002 s\ fie din nou
în pericol, îns\ de data aceasta, spre u[urarea
istoricilor, doar în universul fic]ional al
romanului. 

Astfel, pe m\sur\ ce vom avansa în lectur\,
nu doar identitatea creatorului celebrelor
picturi ne este revelat\ - în ceea ce este
probabil cea mai captivant\ parte a romanului
-, dar [i cea a familiei din care provine Hanna,
o cercet\toare care [tie atît de multe despre
trecutul c\r]ilor dar atît de pu]ine despre
al s\u. Îns\ dincolo de intriga captivant\,
Oamenii cc\r]ii merit\ citit\ [i pentru mesajul
ei implicit, o pledoarie pentru toleran]\ [i
pentru diversitate. 

A existat o vreme cînd evreii, musulmanii
[i cre[tinii tr\iau în pace [i în]elegere. În
lumina prezentului dominat de atîtea conflicte
religioase, aceast\ armonie interetnic\ pare
absolut neverosimil\, dar între 711 [i
1492, Spania a experimentat faimoasa La
Convivencia, o lung\ excep]ie de la regula
animozit\]ilor, a intoleran]ei [i a urii manifestate
între religii. Hagada din Sarajevo este prin
excelen]\ produsul acestei perioade, ceea
ce explic\, probabil, [i combina]ia dintre
ilustra]iile în stil cre[tin [i scenele biblice
înf\]i[ate prin prisma interpret\rii lor iudaice. 

„Unde ard c\r]i, vor arde [i oameni”,
precizeaz\ Heine, în mottoul din deschidere,
cel care cu siguran]\ ar fi fost una dintre
victime dac\ s-ar fi n\scut mai tîrziu. Uneori
îns\, oamenii ard tocmai ca s\ împiedice
arderea c\r]ilor. Poate c\ dac\ Hagada a
supravie]uit atîtor încerc\ri, dac\ au existat
oameni din culturi atît de diferite care s\
se sacrifice pentru ea, acest lucru s-a datorat,
dac\ vre]i, [i amprentei spirituale a momentului
cînd a fost creat\,  ADN-ului spiritual al
conceperii ei, cînd principalele religii ale
omenirii î[i g\siser\ cumva echilibrul. Nu
sînt naiv îns\. Miracolele sînt rare [i poate
nici atunci nu sînt cu adev\rat miracole.
Majoritatea c\r]ilor nu scap\ fanatismului
nostru, cum nici oamenii nu reu[esc s\ se
sustrag\ focului atunci cînd cineva hot\r\[te
c\ nu mai sînt buni decît de aruncat pe foc.

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\\.
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Geraldine Brooks. OOaammeenniiii cc\\rr]]iiii,
traducere de Sorana Munteanu,
Editura Leda, 2009, 496 pag.
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P rin clasa a unsprezecea m-am
înscris, împreun\ cu Bogdan,
prietenul meu cel mai bun din
vremea aceea, la karate. În

parantez\ fie spus, sensei nu era un tip
foarte dur, Valeca (dup\ ’89, a fost la un
moment dat [i ministru al Cercet\rii). Cînd
ne-am înscris, Valeca ne-a atras aten]ia c\
trebuie s\ aducem cazier de la mili]ie -
urma s\ înv\]\m lovituri foarte periculoase
[i, dac\ nu aveam cazierul ok, exista riscul
s\ devenim un pericol social, ni s-a mai zis.
Deocamdat\ puteam s\ ne apuc\m [i a[a,
dar cazierul trebuia s\-l aducem cît mai
repede, s\ fim în regul\, s\ nu aib\ el
probleme la un eventual control.

Toate bune, numai c\, atunci cînd
ne-am interesat, am aflat c\ pentru eliberarea
cazierului existau liste de a[teptare [i puteai
s\-l prime[ti, dac\ nu aveai vreo pil\ la
mili]ie, [i dup\ vreo dou\ luni. „Las\, c\
rezolv\m noi cumva!... Am un vecin, Molfea,
care e maior pe la mili]ie [i-l întreb pe el
dac\ ne poate ajuta”, m-a lini[tit Bogdan.

Dup\ cîteva zile, mi-a zis c\ vorbise [i
c\ lui îi [i adusese cazierul acas\. Eu, în
schimb, trebuia s\ merg la sediul mili]iei,
s\ întreb de tovar\[ul Molfea - [i m\ va
b\ga el prin fa]\.

Am mers, am întrebat la poart\, mili]ianul
care p\zea intrarea a dat un telefon [i mi-
a zis c\ tovar\[ul Molfea e într-o [edin]\
[i s\-l a[tept. L-am a[teptat cîteva ore, dup\
care am plecat acas\. A doua zi, i-am
spus amicului meu c\ Molfea al lui îmi
tr\sese clapa. Bogdan a zis c\ întreab\, s\
vad\ ce se întîmplase. A întrebat [i mi s-a
transmis s\ m\ mai duc o dat\. M-am
mai dus, numai c\ am p\]it la fel. „Tovar\[ul
Molfea a zis s\-l a[tepta]i”, îmi spunea
mili]ianul de la poart\. M\ a[ezam pe o
b\ncu]\ lustruit\ de atîtea funduri care
st\tuser\ pe ea [i a[teptam f\r\ nici un
rezultat. La cap\tul cîtorva ore, plecam
acas\. Scena asta s-a mai petrecut de cîteva
ori, a[a încît eu devenisem o pies\ de
mobilier în sala de a[teptare de la poarta
institu]iei. O pies\ de mobilier care-[i
pierduse orice speran]\ c\ va mai fi vreodat\
b\gat\ în seam\.

Dar speran]a nu trebuie s\ ]i-o pierzi
niciodat\, pentru c\ Cel A[teptat va veni
cînd te a[tep]i mai pu]in. „Iar ziua Domnului
va veni ca un fur”, zice în a doua epistol\
a Apostolului Petru, capitolul 3.

A[a s-a întîmplat [i cu tovar\[ul Molfea.
Eu deja renun]asem s\ mai stau cu ochii
pe u[a s\lii de a[teptare, s\ v\d cine intr\,
[i îmi l\sasem, obosit [i resemnat, capul
în mîini. La un moment dat, mi-am auzit

numele strigat de soldatul de paz\. M-am
uitat înspre el [i am realizat c\ se îndrepta
spre mine un nene cu musta]\ c\runt\ [i
cu fa]\ zîmbitoare. „Molfea”, mi-a zis el
scurt, în timp ce-mi întindea mîna, apoi
mi-a f\cut semn s\-l urmez. „Hai s\ te pict\m
pe degete!” Am mers în spatele lui pe ni[te
coridoare, am dat de un hol cu mult\ lume
care a[tepta la coad\, am fost b\gat prin
fa]\ [i mi s-au luat ampentele. „Asta-i
tot! A durut?”, mi-a zis, zîmbind în continuare,
tovar\[ul Molfea. „O s\-i aduc cazierul
mîine lui Bogdan.”

„Acum ce faci, mergi acas\? Hai c\
vin [i eu, c\ avem drum comun”, l-am mai
auzit. Bogdan st\tea pe lîng\ mine, la cîteva
blocuri mai încolo, deci [i tovar\[ul Molfea.

În drum spre cas\, am schimbat tot
felul de banalit\]i, pîn\ cînd, la un moment
dat, tovar\[ul Molfea mi-a zis, ca într-o
doar\: „Acum, c\ tot ai venit de mai multe
ori pe la noi, poate vrei s\ colaborezi cu
noi. S\ ne spui ce se mai întîmpl\ prin clas\
pe la voi, cine ne este du[man...” Am sim]it
c\ mi se taie picioarele. Mi-au venit în minte
versurile „Îl vede azi, îl vede mîni,/ Astfel
dorin]a-i gata”, dar asta nu m\ ajuta
prea mult. Am început s\ m\ bîlbîi [i singura
solu]ie pe care am g\sit-o pe moment a
fost s\ fac pe prostul. „Dumneavoastr\
face]i ni[te lucruri ie[ite din comun, demne
de toat\ lauda, pe care eu nu cred c\ sînt
în stare s\ le fac - i-am zis eu pierit. Eu
sînt un tip mai retras, mai blegu], nu m\
pricep la chestiile \stea.” Era cusut\ cu a]\
alb\, c\ eu aveam nevoie de cazier pentru
karate, ceea ce nu m\ prea recomanda
pentru premiul de blegu]ul lunii, dar în
fine... Tovar\[ul Molfea s-a uitat insistent
la mine, cu zîmbetul afi[at în continuare
pe fa]\. Eu priveam în p\mînt, dar cercetam
cu coada ochiului efectele spuselor
mele. Dup\ cîteva secunde bune de t\cere
stînjenitoare, tovar\[ul Molfea a început
s\ vorbeasc\ despre altceva [i, pîn\ cînd
ne-am desp\r]it, nu a mai adus vorba despre
colaborare. Era un tip sf\tos, p\rea un bunic
ie[it la plimbare cu nepotul s\u.

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).14
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un Babel plutitor

cristina 
chevere[an

Philip Roth,
IInnddiiggnnaarree,
traducere de
Radu Pavel Gheo,
Editura Polirom,
2009,  Colec]ia
“Biblioteca
Polirom”, 272
pag.

S pre bucuria fanilor care a[teapt\ ner\bd\tori
orice apari]ie „marca” Philip Roth, Indignare este
tradus\ în român\ la doar cîteva luni de la publicarea
în Statele Unite. In-dig-na-re: cuvînt emblematic,

r\spicat articulat, ca o sentin]\. Sentimentul guverneaz\
via]a adolescentului Marcus Messner; acumularea de revolte
[i de frustr\ri îi pune cap\t. Noul roman nu ocole[te nici
un subiect predilect al scriitorului, oferind un exemplu în
plus de concizie, de elocven]\, de stil specific. „Nu se poate
spune c\ exploreaz\ vreun teritoriu necunoscut; temele
favorite sînt toate prezente: comica frustrare sexual\ din
Complexul llui PPortnoy, anxiet\]ile asimil\rii din seria
Zuckerman, mînia îndurerat\ din Pata uuman\. {i totu[i,
în Indignare Roth prezint\ parabola cea mai concentrat\
a furiei auto-destructive”i.

Ce îl enerveaz\, deci, pe Marcus cel bine-crescut, timid,
con[tiincios peste m\sur\, într-atît încît s\-[i înjure Decanul?
Ce d\ peste cap planurile unui b\iat de nou\sprezece ani
care nu-[i dore[te decît s\ fie l\sat s\ studieze în lini[te,
pentru a-[i completa colec]ia de note maxime [i pentru
a-[i asigura un viitor f\r\ probleme? Într-un cuvînt: totul.
Mai întîi, epoca. America anilor ’50 îi apare ca un amestec
bulversant de îndoctrinare, de discursuri moralizatoare
[i de realit\]i opuse teoriei. Lumea micilor universit\]i este
scindat\ între conservatorismul declarat [i emanciparea
practicat\, surse de confuzie [i de stres pentru tîn\rul educat
s\ se poarte întotdeauna a[a cum trebuie.

Dac\ înv\]\turile tat\lui-m\celar îi st\ruie în minte,
ghidîndu-i pa[ii ezitan]i într-o lume practic str\in\, familia
devine motorul unei transform\ri dezastruoase. Dup\
copil\ria petrecut\ deprinzînd secretele meseriei printre
h\lci însîngerate, Marcus e practic gonit de-acas\: p\rintele
iubitor devine un maniac al controlului. Speriat de concuren]a
unui monstru postbelic, supermarketul, [i de ecourile
terifiante ale r\zboiului din Coreea, tat\l î[i pierde c\ldura,
în]elegerea, umanitatea, convins c\ orice gre[eal\ poate
produce catastrofe. Premoni]ie fatal\ pentru fiu, victim\
a pu]inelor secunde în care las\ garda jos.

Destinul lui Messner se decide la colegiul Winesburg,
unde lec]iile de via]\ pe care declarase c\ le ador\ se
dovedesc tot mai surprinz\toare. Ce afl\ Marcus? C\ a
respecta [i a nu deranja nu înseamn\ c\ vei fi, la rîndul t\u,
respectat [i l\sat în pace. C\ a gîndi pe cont propriu [i a
avea op]iuni personale nu sînt lucruri pe care societatea
institu]ionalizat\, încremenit\ în a[tept\ri rigide, le va
aprecia. C\ a prefera s\ î]i vezi de treab\, f\r\ ostenta]ie,
nu face decît s\ te transforme într-o curiozitate, într-un
individ bizar, neadaptat, demn de dispre] sau de mil\ - în

func]ie de toanele comunit\]ii ce detest\ rezisten]a. Dac\
ini]ial Marcus crede c\ îndep\rtarea fizic\ de un c\min
sufocant constituie pasul decisiv spre o existen]\ lini[tit\,
studen]ia îi demonstreaz\ c\ normalitatea lui nu are nici
o [ans\ de-a se încadra în normele general acceptate.

Apartenen]a evreiasc\ îl marcheaz\ în ciuda voin]ei
sale: are colegi de camer\ evrei; majoritatea fr\]iilor,
rezervate albilor cre[tini, îi sînt închise, iar cele care l-ar
accepta îl h\r]uiesc. Decanul insinueaz\ c\ încearc\ s\-[i
ascund\ preferin]ele religioase nemen]ionînd c\ tat\l s\u
e m\celar kosher; replica filosofic\ în favoarea ateismului
îl trece în rîndul intoleran]ilor subversivi. De[i capabil s\-
[i argumenteze alegerea, se love[te de obligativitatea
prezen]ei la slujba s\pt\mînal\ din capela campusului.
Cînd are o rela]ie, fata e întruchiparea „genului nepotrivit”,
iar Marcus accept\ rug\mintea mamei de-a o abandona.
Motivul, dintre toate cele invocabile? Nu e evreic\!

Roth cuprinde într-un op de mici dimensiuni tragedia
personal\, disputa conceptual\, drama de familie, observa]ia
socio-politic\ f\r\ a da senza]ia de sufocare, de aglomerare
insuportabil\ a informa]iei. Dimpotriv\, istorisirea se
deruleaz\ cu firescul tipic protagonistului-narator: entitate
ie[it\ din trup, Marcus prive[te înapoi de dincolo de moarte,
procedeu la care scriitorul nu recurge în premier\. „În c\r]ile
lui Roth, istoria [i individul sînt interdependente. El scrie
despre experien]\ [i conflictele morale care o înso]esc, ale
celor afla]i la cheremul evenimentelor [i ideilor asupra
c\rora nu au nici o putere, genul de oameni pentru care
istoria oficial\ nu are loc în vreme ce ideologia îi trece, la
rîndu-i, sub t\cere”ii.

Povestea lui Marcus Messner se compune treptat,
din detalii ce alimenteaz\ revolta existen]ial\. Tîn\rul
idealist nu atinge etapa blaz\rii, a conformismului mut
ce l-ar fi putut plasa în galeria absolven]ilor de succes:
suspect de serviciu, exmatriculat f\r\ vin\, e recrutat [i
trimis în Coreea. Absurditatea r\zboiului pune cap\t
dilemelor: înainte de a dou\zecea aniversare, Marcus moare
în lupt\. The End.

___________
i Ron Charles, DDeeaadd RRiigghhtt, The Washington Post, 14.09.2008
ii Charles Simic, TThhee NNiicceesstt BBooyy iinn tthhee WWoorrlldd, The New York Review

of Books. Vol. 55, nr.15, 9.10.2008

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 i-am adus aminte zilele trecute de copil\rie.
Bine, îmi aduc aminte zilnic de copil\rie, dar
zilele trecute mi-am amintit de ceva uitat,
important, [i relevant pentru cînd o s\ ajung

un mare scriitor [i o s\ fiu întrebat\ cum m-am apucat de
scris.

Trebuie s\ povestesc mai întîi c\ am fost crescut\ de
bunici. Care erau destul de s\raci. {i care î[i manifestau
iubirea, ca to]i oamenii b\trîni [i s\raci, prin mîncare. Ca
s\ dau un exemplu, r\splata mea pentru cînd veneam de la
olimpiade era gr\tarul cu cartofi pr\ji]i. De altfel perioada
mea de maxim succes [colar a [i coincis cu perioada cea mai
gras\ a copil\riei mele.

{i da, îmi pl\ceau la nebunie cartofii pr\ji]i. Îi solicitam
prin [antaj, lacrimi, mî]îieli [i note bune, prin u[i trîntite [i
prin refuzuri de a vorbi. Nu [i de a scrie. Trebuia s\ recurg
la acest arsenal pentru c\ Mama (bunic\-mea) îmi f\cea
rar cartofi pr\ji]i, nu din considerente dietetice ci pentru c\
pur [i simplu, pe cît îmi pl\ceau mie, pe-atît îi displ\cea ei
s\-i pr\jeasc\. Deci cartofii pr\ji]i aveau dubl\ valoare de
recompens\, pentru c\ reprezentau pentru mine pl\cerea
maxim\ [i pentru Mama un sacrificiu.

{i într-o sear\, aveam cam 5-6 ani cred, Mama n-a vrut
în ruptul capului s\-mi fac\. {i eu îmi doream foarte foarte
tare. Am urlat, am trîntit u[a, am b\tut din picioare. În
cele din urm\ am în]eles c\ nu voi primi în acea sear\, cu
nici un chip, cartofii pr\ji]i rîvni]i. Am în]eles c\ nici un fel
de [antaj n-o s-o înduplece pe Mama [i c\ nu merit\ s\-mi
mai irosesc energia, farmecele sau isteriile. Dar r\m\sesem
cu o problem\: nu-mi treceau nicicum nervii! {i atunci am
luat un carne]el - aveam un carne]el în care mama îmi copiase

cîntecelele de la gr\di - [i am scris, cu litere de tipar, pe
coperta 3 a carne]elului: „MAMA E O PROAST| PENTRU
C| NU ÎMI FACE CARTOFI PR|JI}I”. Sînt convins\ c\ nu am
scris corect, dar nu mai am carne]elul [i am preferat s\ nu
inventez gre[eli pe care nu sînt sigur\ c\ le-am f\cut. 

Din cîte ]in minte, acestea au fost primele cuvinte pe
care le-am scris din proprie ini]iativ\ (adic\ nu exersînd
literele sau scriind lucruri dictate de cei mari). {i primele
cuvinte cu sentiment. {i primul exerci]iu de defulare prin
scris. Mi-am dorit ca vorbele [i durerea mea s\ r\mîn\, drept
pentru care le-am scris direct pe coperta 3, o copert\ cartonat\
pe care nu puteam s-o rup f\r\ s\ distrug carne]elul - [i
era carne]elul cu toate cîntecelele mele de la gr\di! Mai [tiu
c\ am scris cu pixul [i am îngro[at literele cît de mult am
putut. Apoi am ascuns carne]elul. Nu chiar atunci, ci cînd
mi-a trecut furia. Apoi, dup\ ceva vreme, m-am ru[inat [i
mai tare [i am mîzg\lit tare cu pixul peste, dar înc\ se mai
în]elegea. La un moment dat, Mama a g\sit carne]elul [i mi
l-a ar\tat. Eu m-am înro[it [i am t\cut mîlc.

Acum am 28 de ani. În weekend am fost la ]ar\ la
Mama. Mi-a f\cut cartofi pr\ji]i [i m-a întrebat, zîmbind,
ce mai scriu. Sînt convins\ c\ [i dac\ a[ lua mîine premiul
Nobel pentru literatur\, pentru ea o s\ r\mîn scriitorul lui
„mama e o proast\ pentru c\ nu îmi face cartofi pr\ji]i”. {i
omul pe care-l iube[te cel mai mult pe lume.

MMaarriiaa MMaannoolleessccuu, 28 de ani, masterand\ în  playwriting la UNATC. Se
num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum 3 (edi]ia 2006), cu piesa WWiitthh
aa lliittttllee hheellpp ffrroomm mmyy ffrriieennddss. Debut editorial: HHaalltteerrooffiilluull ddiinn VViittaann, Editura
Polirom, 2006. În 2007, la Teatrul foarte Mic s-a pus în scen\ piesa SSaaddoo-MMaassoo
BBlluueess BBaarr,, în regia Gianinei C\rbunariu.

maria 
manolescu
nesigurantze
Mama e o proast`! (sau cartofii pr`ji]i r\vni]i)



16

tr
a
d
u
c`

to
ri

 I
C

R

num`rul 26...............................................................................................iulie 2009................................................................................................noua literatur`

B urlanul de la doamna Marina
Dimov era un obiect ciudat:
un cilindru din tabl\, cam de
un metru în\l]ime, cu g\uri

[i cu plinuri - un sistem de tubulaturi
interioare, un agregat care producea
c\ldur\ mai ceva decît un godin. Asta
dac\ îl a[ezai cu gura pe focul de la
aragaz. Pe micu]ul foc de la aragaz, mai
precis, c\ci, spre sfîr[itul anilor ’80, rar
vedeai o flac\r\ adev\rat\ pe timp
de iarn\. De fapt, Burlanul era un obiect
metalic con]inînd multe suprafe]e.
Fiecare gol (cilindric) era cutia de
rezonan]\ caloric\ a aerului cald din\untru.
Mi-ar fi mai u[or s\ desenez. Sau poate
se în]elege mai bine dac\ pomenesc
sculptura lui Ovidiu Maitec. El lucra cu
plinurile [i cu golurile în obiectele lui
de lemn, sculpturile bizare, inconfundabile.
Ciudat, dar în noaptea de 24 decembrie
1989, atelierul lui Maitec avea s\
ard\ complet. Imbricarea aia de goluri
[i plinuri a fost de vin\! {i revolu]ia!
Cilindrul de metal era un fel de casnic
satelit al „fagurilor de goluri”, al „tuburilor
de org\” (cum erau numite lucr\rile lui
Maitec). Nu [tiu dac\ sculptorul se
întîlnise vreodat\ cu acest obiect utilitar,
atît de ingenios. Probabil c\ l-ar fi amuzat.

V\zusem prima dat\ Burlanul în
buc\t\ria familiei Dimov. Am privit
inven]ia cu admira]ie [i cu jind. Era cald
la ei. Neverosimil. Dup\ nu mult timp
de la vizita noastr\ (a mea [i-a lui Bogdan),
am primit unul în dar. Nepre]uit dar.
Datorit\ lui puteam înc\lzi buc\t\ria -
transformat\ în birou. Acolo lucra
Bogdan peste noapte [i eu peste zi
(atunci cînd nu g\team). Dar, iat\, se
apropia vara [i Burlanul [i-a g\sit locul
în debara, pentru iarna viitoare.

În mintea mea, comunismul a
fost legat mai ales de frig. De la mijlocul
toamnei pîn\ la mijlocul prim\verii mi-
era frig. Acas\ era frig. Oriunde te duceai
era frig. St\team în pat cu plapuma
peste mine [i citeam în ne[tire. Citeam
de frig! (De[i poate ar fi mai frumos
s\ spun c\, nu-i a[a?, cititul îmi ]inea
de cald.) Dar chiar [i a[a, îmi înghe]au
mîinile [i capul [i nasul, iar plapuma,
dup\ un timp, nu m\ mai ajuta cu nimic.
Ciudat, dar, spre deosebire de al]ii,
aveam uneori ap\ cald\. Din cînd în
cînd, îmi umpleam cada [i m\ b\gam
în ea. St\team acolo pîn\ se r\cea apa.
Citeam în ap\. C\ldura ]inea cel pu]in
o or\ dup\ aceea. Chiar dou\...

În [coala de la ]ar\, unde primisem
o proasp\t\ reparti]ie, era foarte frig,
dar vorbind la ore mai uitam (mai greu
era pentru elevi, c\ st\teau pe loc, în
b\nci). Cel mai frig era la gazdele mele,
unde r\mîneam dou\ nop]i. Ajungeam
la casa lor pe sear\, plecat\ din Bucure[ti
dis-de-dimine]\. Puneau lemne în sob\
foarte tîrziu, cu pu]in înainte s\ ne
b\g\m în pat. Mie mi se p\rea inutil,
tot adormeai, nu mai sim]eai nimic.
Poate c\-mi era mie atît de frig doar
din cauza oboselii. Apoi, doamna
Cati era mai tot timpul cu treab\ prin
curte [i prin buc\t\rie, domnul Mitu
venea tîrziu de la slujb\, iar fata lor
venea [i ea tîrziu de la [coal\. Toamna

sau prim\vara preferam s\ stau afar\
pîn\ apunea soarele. Lumina îmi d\dea
[i senza]ia de vag\ c\ldur\. Ba chiar
[i culoarea. Culoarea ro[iatic\ a apusului,
care sem\na cu un pîrjol îndep\rtat.
N-am suflat niciodat\ nici un cuvînt
gazdelor mele despre cît îmi era de frig.
Sînt sigur\ c\, dac\ a[ fi spus ceva, ar
fi f\cut un sacrificiu. Doar puneau pentru
mine, pe mas\, tot ce aveau mai bun.
O dat\ chiar o delicates\ pe care o
p\straser\ special pîn\ la revenirea
mea în sat. Creier. Creier pane. A fost
un calvar s\ înghit tot ce aveam în
farfurie aproape zîmbind [i chiar f\cînd
conversa]ie. Mie nu-mi pl\cea creierul.
Ba mai mult, aveam oroare.

Cînd a murit bunicul meu mi-a fost
cel mai frig. Era muribund. Am plecat
spre el [i spre locul în care-mi petrecusem
toate verile din copil\rie. Singura camer\
înc\lzit\ era aceea în care agoniza
bunicul. Într-un pat st\tea el, în cel\lalt
îl vegheau mama [i o m\tu[\. Am
stat cu ele pîn\ tîrziu, apoi am plecat
în camera în care m\tu[a mea îmi
preg\tise patul. Soba era rece. În via]a
mea n-am sim]it atîta frig ca în noaptea
aia, [i urm\toarea, [i urm\toarea. Îl
sim]eam [i în somn, în mijlocul creierului.
Am plecat înainte s\ se pr\p\deasc\
bunicul. N-am vrut s\ fiu de fa]\. {i
azi simt un fel de vinov\]ie. Dac\ am
plecat, de fapt, de frig?

Nu mai [tiu ce-am f\cut în vacan]\,
în vara lui 1989. Probabil ce f\ceam
var\ de var\. Mergeam la mare cîteva
zile cu Bogdan. Apoi s\-mi v\d fratele
[i p\rin]ii. Vacan]a însemna, înainte de
orice, o avalan[\ de c\r]i. C\r]i citite
lent, recitite. Degust\ri. Blocuri de
luminozitate. Sentimentul unei stranii
imortalit\]i. Timpul era cea mai mic\
dintre amenin]\ri. O, cît timp aveam
înainte! O eternitate. Sau, cum zice
undeva Emily Dickinson: „An Hour is a
Sea”. Fiecare zi era o eternitate. Ca [i
cum timpul ar fi fost ca burlanul de la
doamna Marina: goluri [i plinuri. Multiple
suprafe]e în coloana Timp. Suprapuneri
tubulare. Emanînd energie [i vitalitate.
{i scrisul era, pe-atunci, ceva care-mi
apar]inea în totalitate. Suprem\ libertate.
Nimic presant. Nimeni nu avea s\-mi
cear\ vreodat\ vreo carte. Nici m\car
un articol, o recenzie sau o poezie.
Nimic! Ce lini[te, ce bucurie! Scriam
literatur\ pentru o mîn\ de oameni.
Cunosc\tori, afini, cum n-am mai întîlnit
de-atunci.

[M\ întrerup pentru c\ g\sesc un
e-mail de la Bogdan Iancu, cu invita]ia
s\ vorbesc undeva despre vacan]ele
din comunism. Din cauza [i datorit\ lui
îmi aduc aminte [i altele despre vacan]ele
de dinainte de 1990. Nu doar citit. Dar
despre asta, data viitoare.]

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). Coautoare a romanului colectiv RRuubbiikk
(2008).

simona 
popescu
volubilis

dup` 20 de ani.
despre frig

Grupa de traduc\tori bursieri ai Institutului Cultural Român cu
care am avut bucuria s\ m\ întîlnesc în acest început de var\ a fost
una dintre cele mai performante. Nu doar pentru c\ majoritatea sînt
familiari cu peisajul cultural românesc, ci, în primul rînd, pentru c\
nivelul limbii române pe care o vorbesc [i o scriu este unul spectaculos.
Ca de fiecare dat\, nu-mi pot reprima întrebarea: de ce limba român\?
Le-am propus s\ scrie mici proze biografice despre întîlnirea lor cu
aceast\ limb\ îndep\rtat\ [i exotic\, dac\ o privim dinspre Finlanda,
de pild\. Mai jos pute]i citi cîteva dintre r\spunsurile lor, pentru care
le mul]umesc, în primul rînd ca românc\. Programul Institutului
Cultural Român de a coagula tinerii care, în ]\rile lor, au început,
la un moment dat, s\ înve]e limba român\, este unul dintre cele
mai benefice pe termen lung. Un program care merit\ sprijin [i
vizibilitate. (Lumini]a Marcu)

Cum aam `̀nceput ss\ `̀nve] llimba rromân\

~n toamna anului 2006 `ncepusem studiile de traducerea
limbii spaniole la Universitatea din Turku. Am trebuit s\

aleg [i o materie secundar\, [i, ca majoritatea dintre
colegii mei, am hot\r`t s\ `nv\] o alt\ limb\. Am

vrut s\ ̀ ncep cu o limb\ nou\, f\r\ un exam de intrare,
[i m-am ̀ nscris la departament de limba maghiar\

- aproape. Orarul limbii maghiare n-a convenit
deloc cu alte cursuri pe care am fost `nscris\ [i
cu o mare dezam\gire am p\r\sit ideea. C`nd
am vorbit despre chestia asta cu dou\ colege
mele de facultate, ele mi-au spus c\ vor ̀ ncepe
s\ ̀ nve]e limba român\. Bine, m-am g`ndit, este
o limb\ nou\, o limb\ romanic\ ca spaniola [i
o limb\ mai mic\ [i exotic\, cu alte cuvinte, o
alegere foarte inteligent\ pentru o viitoare

traduc\toare.

La prima lec]ie am fost aproximativ 20 de studen]i,
proxima dat\ cam 10 [i dup\ c t̀eva luni cinci. La ̀nceputul

anului al doilea, grupul nostru s-a mic[orat ̀ nc\ mai mult:
am fost numai trei fete interesate de a continua studiile de limba

român\. Cursurile s-au ]inut, totu[i [i din noroc, [i cel pu]in eu n-
am fost niciodat\ dezamagit\ cu alegerea mea.

Satu Lehtniemi, Finlanda

Cum, uunde [[i ccînd aam ddevenit rromânofil 
(O ppoveste ffilatelic\)

Nu întîmpl\tor iubirile cele mai fierbinte [i pasionale
se nasc cîteodat\ din cele mai ciudate [i nea[teptate

împrejur\ri. Cam a[a s-a petrecut în cazul meu cînd,
pentru prima dat\, m-am întîlnit cu limba român\

în urm\ cu aproape trei decenii.. [i înc\ pl\tesc
consecin]ele acelei întîmpl\ri ce mi-a marcat via]a.

Junel fiind, m\ delectam cu una din cele mai
tipice activit\]i adolescentine sau prepuberale
de care omenirea este la cuno[tin]\ de cînd s-
au înfiin]at serviciile po[tale de pe glob:
colec]ionarea de timbre. Totul a început în ]ara
mea de ba[tin\, Peninsula italic\, dup\ ce îmi
cump\rasem (sau primisem sau g\sisem) - nu
mai ]in minte cu exactitate - cîteva loturi de

timbre emise de o puzderie de ]\ri dintre care..
România. În ce an o fi fost? Nici cronologic n-a[

putea s\ plasez ac]iunea cu pricina, oricum mi se
pare prin întîia parte a anilor ’80. Bun, o fi spunînd

nel\muritul meu cititor, [i care este leg\tura între faptul
de a fi românofil [i chestia aceasta cu filatelia? Ei, tocmai

p\tr\]elele acelea din]ate, multicolore, mi-au fost absolut
revelatoare: pentru prima dat\ aveam sub ochii mei proba c\

exista un ]inut îndep\rtat, aproape necunoscut, exotic, ca dintr-o
carte de aventuri, ce se numea România, unde - culmea! - se [i vorbea



c l̀in

torsan

ra diminea]\.
B\usem cu o sear\ înainte. Nu

mult, dar amestecat. Bere [i sangria. O
combina]ie prosteasc\, de amator, de
agarici care nu [tie s\ combine b\uturile.
În acela[i timp, un melanj de profesionist,
de om care are nevoie.

Dup\ acest ambuteiaj la care m\
supusesem nocturn, mi-am propus
s\ m\ culc pe la un[pe, maxim doi[pe.
Da’ m-am luat cu televizorul: o final\
de tenis, un meci de fotbal, dup\
care pu]in\ Naomi, pe OTV.Contrîndu-se
b\rb\te[te cu M\d\lin Voicu, printre remarcile
grizonate [i inutile ale amfitrionului Diaconescu.
A[a c\ m-am culcat tîrziu în noapte. Era
una în care ploaia cînta pe tabla balconului,
iar fulgerele [i tunetele nu aveau alt\
destina]ie decît aceea de a face s\ te
sim]i [i mai confortabil sub p\tur\.
M-am culcat. Îns\ m-am perpelit ceva
timp în pat. Citisem odat\ undeva, într-un
almanah cred, despre ni[te unde care
favorizeaz\ somnul dulce. De ajutorul c\rora
te po]i bucura doar dac\ te culci chiar în
momentul \la, în care piticul vine pe
la gene. Altfel, te vei scula mai obosit
decît atunci cînd ai pus capul pe pern\.

Îmi b\tusem joc de intervalul \la,
favorabil, de oscila]iile despre care
aflasem din almanah, de pitic în primul
rînd. A[a c\ era firesc s\ m\ simt obosit
peste m\sur\ în aceast\ diminea]\,
una urmat\ de o be]ie normal\, medie.

Am urcat în tramvai [i, pentru o
clip\, ca un pensionar disperat am
c\utat cu cozile ochilor un loc liber. Era
de ajuns s\ m\ uit la ceas ca s\-mi
dau seama c\ nu voi g\si. Or\ de vîrf.
N-am g\sit. M-am spînzurat cu mîna
dreapt\ de bara rece, impersonal\,
c\utînd s\ nu deranjez cu r\suflarea
mea îmb\ls\mat\. Am ciupit dup\ aia
femei, cu privirile. Am citit cîte ceva din
Libertatea - [tiri despre pizde - [i dou\-
trei pasaje din Gazeta SSporturilor. Peste
um\r. În rest, priveam în gol peisajul
care se succeda pe luciul geamului, a[a
cum zilele trec unele dup\ altele f\r\
s\ le mai b\g\m cîteodat\ în seam\.

Ce puteam fi în ochii celorlal]i
c\l\tori? Un b\rbat sl\b\nog, grizonat,
u[or adus de umeri. Neînsurat - asta
pentru c\ nu port verighet\ -, din p\tura
medie - asta pentru c\ nu mergeam cu
ma[ina proprie. Ca [i ei, preferam
tramvaiul. Tricoul meu ro[u, un ro[u
strident, de semafor, adus de frate-meu
din Grecia, tricou cu Beckham, de pe
vremea cînd juca pe Old Trafford, asociat
cu ochelarii negri, de scriitor, b\nuiesc
c\ le-a pus serioase probleme de
hermeneutic\. Adic\, de unde s\ iei
unul ca \sta? A[a c\ mai bine, dac\ tot
nu [tii ce-i cu el, las\-l în plata Domnului. Cine
[tie ce-]i po]i lua în cap, holbîndu-te în
continuare la el.

La un moment dat, doamna ai c\rei
sîni îi c\utasem ceva mai devreme, ca
gest încercînd s\ înving\ plictisul \sta,
matinal, al mahmurului, ca provocare
a legilor opticii, a reflexiei [i refrac]iei
deopotriv\ - femeia avea un guler
din dantel\, aparent impenetrabil [i
un sutien care mijea priviri întunecate,
de pisoi -, s-a ridicat de pe scaunul
din plastic pe care cu carioca neagr\

era desenat\ o pul\. A l\sat [i urme
vizibile de transpira]ie. Care s-au evaporat
aproape instantaneu. Am întors capul
brusc, stînga-dreapta, ca Omul Indicator
din Oblio: nimeni nu pretindea tronul.
Numai grea]a de slinul \la, l\sat pe
scaun de sudoarea ei [i, cumva, pula
aia desenat\, în care nu prea îmi venea
s\ m\ a[ez, au f\cut s\ nu m\ arunc
chiar ca disperatul pe locul r\mas
gol. Dimpotriv\, m-am a[ezat civilizat,
ascultîndu-mi atent pîrîiturile genunchilor,
oferind [i celorlal]i c\l\tori acest deliciu
sonor, suflecîndu-mi în acela[i timp,
gest de maxim\ cochet\rie masculin\,
pantalonii ro[i. Nu ro[ii, ro[i. Tricoul
meu era ro[u! S\ nu confund\m lucrurile.

De cum am sim]it plasticul \la
sub cur am început s\ fiu b\nuitor de
atent cu ceea ce se întîmpla pe strad\.
Asta pentru a m\ scuza în fa]a b\trînelului
care mi-ar fi cer[it cu priviri languroase,
de melc, cu gesturi tremurînde, viclene,
menite a-i accentua suferin]ele, acest
loc pe care îl a[teptasem atît de mult.
[i de care aveam s\ m\ mai bucur înc\
multe sta]ii de-acum înainte. Domne,
scuza]i-m\, da’ chiar nu v-am observat!

De fapt, îmi vedeam de ale mele.
M\ gîndeam, pur [i simplu. Nici nu mai
[tiu la ce. Avem atîtea lucruri la care ne
putem gîndi... Atunci, cumva sensibilizat
de plonjonul \sta în interior, i-am putut
auzi gl\sciorul nevinovat. Înc\ nevinovat.
Nici nu era greu s\ o fac: cuvintele
veneau de undeva, din spatele meu.
Zvîrlite în eter de la un scaun distan]\.

- De ce nu m\ înscrii [i pe mine la
un sport? La un baschet, la o gimnastic\,
la un tenis...

O feti]\ î[i dorea s\ se mi[te în vacan]a
de var\ abia început\. Dar m\-sa, pentru c\
ei i se adresa - am v\zut asta mult mai tîrziu, cînd
am întors capul -, n-avea timp pentru
a[a ceva. Ea avea treburi. Pîn\ peste
cap. Copilul... {i \sta o treab\ în plus,
o b\taie de cap. O angara cu nume
de botez.

Feti]a avea zece ani - a spus la un
moment dat c\ este îndr\gostit\ de un
star TV care are [aisprezece ani, dup\
care a întrebat-o pe m\-sa cî]i ani
diferen]\ sînt între ea [i actorul \la,
probabil din High School Musical (în
clasa a treia nu [tia cît face 16 - 10 !) -
[i ar\ta ca un ]ipar. Nimeni nu se ocupa
probabil de ea, de[i era curat [i frumos
îmbr\cat\. Dar sport, aritmetic\, nimeni
[i nimic... Maic\-sa avea vreo patruj’cinci
[i înc\ o c\uta. B\nuiesc c\ din cauza
unui presupus divor]. Ar\ta ca un spanac
fiert [i ca o halc\ monstruoas\ de carne.
Ca o scroaf\ din soia.

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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româna.. Nu po]i s\-]i închipui, dragul meu cititor, ce farmec au produs asupra mine acele
didascalii, scrise foarte mic cîteodat\, aproape ilizibile, isc\lite la margine cu sumele lor
în bani [i lei, într-o limb\ care mi se revela mie în toat\ tainica, pompoasa ei fragran]\:
Daciada - Lei 4.80 ;  Aniversarea a 70 de ani [i  a peste 55 de ani de activitate
revolu]ionar\ - 26 octombrie 1918 - NICOLAE CEAU{ESCU - 2 Lei ; Elena Teodorini 1857-
1926 În rolul „Carmen” R.P.Romîn\ - Po[ta - Bani 20 ; 1944-1964 A XX-a aniversare a eliber\rii
Patriei! ; Mihai Eminescu 1850-1889 - 55 Bani R.P.Romîn\ ; 60 - Aniversare a form\rii statului
na]ional unitar român - Po[ta român\ ; 23 August Aniversare - P.Român\ - 40 Bani ; R.P.
Romîn\ - Alerg\ri - Oina - Înot - Patinaj - S\niu[ etc. - 1 Leu ; [i, în final, un timbru `n mod
categoric profetic [i actual, un microscopic tratat de diploma]ie: 1959-1969 România -
Po[ta - Europa nu poate fi construit\ f\r\ Europa oriental\ - 1 Leu [.a.m.d.

Înc\ p\strez, bineîn]eles, acel morman de imprimate un pic îng\lbenite, pale, dispuse
frumos dup\ m\rimea lor, într-un album cu coperta albastr\: de fapt, a fost primul meu
caiet de exerci]ii de limb\ român\, iubire la prima vedere, [i primul imbold spre a trece
dincolo de o simpl\ dar vie curiozitate lingvistic\; în 1986 am intrat la Facultatea de limbi
str\ine din Padova, specializarea în limb\ [i literatur\ român\ (cu magistrul nostru Lorenzo
Renzi) [i în 1987 deja eram bursier la cursurile de var\ din Ia[i.. (To be continued)

Mauro Barindi, Italia
Mogo[oaia, 2009

A ffost oo ddat\ cca nniciodat\, oo zzi ffrumoas\ ppe uun
câmp dde ccap[uni îîntr-uun ssat ffinlandez 

Str\lucea soarele, cântau p\s\rele, [i din af\r\ totul
parea frumos - dar adev\rul era c\ munca câmpului era
destul de gre\. Am trezit la patru diminea]\, deci [i eu
m\ sim]eam obosit\. Am fost acolo singur\, plictisindu-
m\. Atunci doi muncitori români au început s\ arunce
capsuni la mine, [i n-am trebuit s\ gândesc doi ori dac\
a[ vrea o pauz\ [i eu. 

De ziua aceast\ am împrietenit cu ei, ne-am ]inut
leg\tura, [i mi-a r\mâs un interest pentru ]ara lor.
Dup\ doi ani am început studiile la universitatea
din Turku, Finlanda, [i când am aflat c\ se organiseaz\
cursuri de limba român\ acolo, am hot\rât s\ înv\]
limba aceast\, pentru c\ mi-a sunat frumos [i a mers
foarte bine cu studiile mele de limba spaniol\. În plus,
interesul meu pentru România a crescut tot timpul, iar [i
acuma la cursul pentru traduc\torii în formare (organizat
de ICR) a crescut înc\ extrem de mult. Cursul a fost o experien]\
extraordinar\!

Heini Ekman, Finlanda

O eexperien]\ nnou\

„Vreau asta”, [i ar\tam cu degetul spre un hamburger sau un
kebab. Sunt primele amintiri pe care le am din România. Nu [tiam nici
un cuvânt `n române[te, eram acolo de câteva zile [i m\ `ntrebam
dac\ oare va veni ziua în care voi vorbi româna. 

Sunt ̀ n România de doi ani [i jum\tate. Am venit dup\
ce am absolvit facultatea de traduceri [i interpretariat,
[i m-am specializat în interpretariat de conferin]e,
prin intermediul unui masterat pentru Uniunea
European\. Aveam de ales orice limb\ din noile
]\ri ale Europei, [i am hot\rât s\ vin în Romänia.
Am f\cut cursuri intensive în limba român\ timp
de 6 luni, cu o mic\ pauz\. Dup\ cele 6 luni, nu
puteam s\ spun nici m\car un singur cuvânt.
Abia când am revenit în România dup\ o munc\
în str\in\tate am `nceput s\ vorbesc româna. 

De ce mi-am ales româna [i nu poloneza sau
germana, dup\ cum am fost sf\tuit? Pentru c\
era o experien]\ nou\ [i era momentul de a tr\i
ceva diferit. Nu am fost dezam\git. Mul]i prieteni
mai glumesc spunînd c\ to]i români merg ̀ n Spania
[i, în schimb, eu m\ duc `n România, [i spun c\ nu
`n]eleg ce caut acolo. Eu zâmbesc: spune-mi ce [tii
tu despre România, `ntreb eu. Orice. „P\i... Dracula,
Transilvania, Hagi [i al]i fotbali[ti, Nadia Com\neci, [i fostul
pre[edinte sau dictator, C... nu [tiu ce”, au fost r\spunsurile
cele mai obi[nuite. 

{i eu zâmbesc.
Antonio Morillo, 34 ani, Spania
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D
osarul de fa]\ a
pornit dintr-o logic\
comunitar\
amestecat\ cu un
început de reader’s

response fa]\ de c\r]ile care
anim\ ocazional spiritele
cititorilor autohtoni. {i, mai-
nainte, fa]\ de cauzele care
coaguleaz\ lumea cultural\,
parc\ de fiecare dat\
inconsistent [i de fiecare dat\
nu pîn\ la cap\t. Dar despre
aceste lucruri vom vorbi alt\
dat\. Spiritul afirmativ al
revistei, de la care nu vrem s\
facem excep]ie, în ciuda
subiectelor „grele”, ne-a
împins, ca [i alte d\]i, spre
evazionism. Ne-am gîndit
imediat, în contrapondere, la
scriitorii str\ini care au
mi[cat lumea - de obicei
lumea lor, fiindc\ la noi
ecourile unor Vonnegut, Ellis,
Rosa Montero, Rodrigo
Garcia sau ale scriitoarelor
feministe au ajuns
estompate, ca într-o înc\pere
c\ptu[it\ cu vat\. Dar despre
readership-ul local [i despre
c\r]ile care îl mi[c\ [i cum,
într-un num\r viitor.

Gruia Dragomir

Dac\ o carte, dup\ ce i-ai întors [i ultima
pagin\, reu[e[te s\-]i schimbe m\car un pic
viziunea asupra lumii din jurul t\u, se cheam\

c\ ai citit o carte
bun\, a[a c\ ar
trebui s\ ]ii min-
te numele auto-
rului [i s\ mai
cau]i ceva scris
de el.  Se mai
poate chema [i
c\ tocmai ai
terminat de citit
o distopie, pen-
tru c\ aceasta
este specia care
subliniaz\ cel
mai bine nere-
gulile lumii în
care tr\im. Cic\
sîntem în anul
2060 sau pe alt\
planet\ sau în

alt\ dimensiune,
de fapt, ce vrea
s\ spun\ autorul
în mod indirect
sun\ cam a[a:
Uit\-te în jurul
t\u, ceva e în
neregul\, ceva
pute r\u [i cred
c\ vine de sub
canapeaua pe
care-]i petreci
mai mult de
jum\tate din
via]\. Ce-ar fi s\
faci ceva în
leg\tur\ cu asta?
Deschide m\car
fereastra, pentru
numele lui Dumnezeu. {i ai grij\ cu cine
votezi. În acest sens, distopiile ar putea
schimba lumea, pentru c\ te pun pe gînduri
[i î]i aerisesc creierul. 

Crezi c\ legile care permit guvernelor s\
violeze intimitatea [i spa]iul privat al cet\]enilor
pentru siguran]a na]ional\ (vezi Patriot Act
din America) sînt o m\sur\ bun\, pentru
c\ vor face mai sigur\ lumea în care tr\ie[ti?
Sînt o mul]ime de oameni care s\-]i spun\
c\ toate aceste m\suri se vor întoarce împotriva
ta, iar ei to]i au citit 1984 a lui Orwell;
poate ar trebui s-o cite[ti [i tu, fie [i doar
pentru a în]elege mai bine reality show-ul
Big BBrother, pentru c\ lumea s-ar putea
transforma în a[a ceva. Dac\ tot sîntem la
Orwell [i la distopii, o alt\ lectur\ recomandat\
este Ferma aanimalelor. O carte pe care Orwell
a scris-o pentru a-i face pe oameni s\ reflecteze
asupra stalinismului [i cît de gre[it a fost
acesta (ca orice alt sistem totalitar, de altfel),
iar Orwell a intrat în contact direct cu NKVD
în timpul R\zboiului Civil din Spania la
care a luat parte pentru a lupta împotriva
fascismului, dar despre asta în alt\ carte a
sa, Omagiu CCataloniei.  

Aldous Huxley este un alt nume celebru
atunci cînd se vorbe[te despre distopii.

Minunata llume nnou\ se dovede[te a nu fi
atît de minunat\, chiar dac\ Huxley ne prezint\
un viitor înfloritor în care foametea a fost
eradicat\, consumul de droguri este mai
mult decît permis, sexul a devenit o activitate
recrea]ional\ f\r\ nici un fel de alte implica]ii
[i în general toat\ lumea este fericit\. 

Din list\ nu poate lipsi romanul lui Ray
Bradbury, Farenheit 4451, care vorbe[te exact
despre tema dosarului nostru, despre puterea
c\r]ilor de a schimba lumea (dar [i despre
cît de nociv\ este cenzura), motiv pentru
care ele devin o amenin]are pentru autorit\]i,
deci sînt declarate ilegale [i trebuie distruse
în totalitate, iar cititul devine crima capital\. 

E normal ca dup\ ce cite[ti o distopie,
oricît de credibil\ sau de incredibil\, reac]ia
care are grij\ s\ nu te cuprind\ panica s\ fie
o repetare în gînd a cuvintelor: Nu se
poate întîmpla a[a ceva aici. De fapt, \sta
este titlul altei distopii (It CCan’t HHappen HHere)
mai pu]in cunoscut\ la noi, care-i apar]ine
scriitorului american Sinclair Lewis (primul
scriitor care a luat premiul Nobel). Acesta
prezint\ o situa]ie care aproape s-a întîmplat
în timpul lui Bush: un politician carismatic
ajunge pre[edinte al Americii, îns\ începe
s\-[i bat\ joc de ideea de democra]ie [i s\

fac\ abuz de
putere, iar ma-
joritatea popu-
la]iei îl sprijin\,
pentru c\ oa-
menii nu pot s\
cread\ c\ ar
putea exista
vreodat\ fas-
cism în Ame-
rica. Totu[i, o
parte din po-
pula]ie fuge în
Canada, lucru
care s-a întîm-
plat [i în timpul
lui Bush. Oricum
se pare c\ ame-
ricanii au recitit
cartea lui Lewis,

din moment ce
Obama a ap\rut
în peisaj. 

Preocupat
de viziunea din
1984, un alt
scriitor foarte
apreciat, An-
thony Brugess,
scrie 1985, un
tribut adus lui
Orwell. Cartea
este împ\r]it\
în dou\ p\r]i:
prima este o
colec]ie de eseuri
[i de interviuri
pe baza c\r]ii
lui Orwell, iar a

doua este o bucat\ de fic]iune care prezint\
Londra din anul 1985 ca fiind controlat\
de sindicate [i de lumea arab\. Tot Brugess
este responsabil [i pentru o carte mult mai
celebr\, Portocala mmecanic\, unde trateaz\
subiectul sp\l\rii pe creier prin metode de
tortur\ în centrele de reeducare a tinerilor
agresivi. Cu siguran]\ c\ Bush a transformat
distopia lui Burgess în realitate în închisoarea
de la Guantanamo. 

Eu unul cred c\ ar trebui s\ se scrie [i o
distopie (sau mai degrab\ o utopie) în
care politicienii de pretutindeni s\ fie obliga]i
s\ bifeze o serie de lecturi obligatorii, în mare
parte distopii, din care s\ trag\ înv\]\turi,
pentru a nu ne transforma în exemple de
societ\]i absurde despre care s\ se scrie non-
fic]iuni distopice. O astfel de list\ ar suna
cam a[a (pe lîng\ exemple de mai sus): Anthem
de Ayn Rand, Vonnegut, tot, The CChildren
of MMen de P.D. James (pot s\ vad\ [i filmul),
The BBar CCode TTatto de Suzane Weyn, The
Road de Comarc McCarthy (pentru care a
[i luat premiul Pulitzer în 2007), Procesul de
Kafka, Make RRoom! MMake RRoom! de  Harry
Harrison, Logan’s RRun de William F. Nolan
[i George Clayton Johnson, The SSheep LLook
Up de John Brunner.

c`r]i/scriitori care 
au schimbat lumea

Bibliografie oobligatorie
pentru [[efii dde sstat
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Ana Chiri]oiu

M\ întreb foarte des de ce rezonan]a
feminismului nu se face auzit\ în România
nici m\car în mediile academice. De ce nu

avem o critic\
feminist\, studii
feministe, de ce
traducerile -
atîtea cîte sînt
- din scriitoare
feministe r\mîn
f\r\ ecou, [i mai
ales de ce ma-
joritatea celor
care au habar
de feminism î[i
camufleaz\ abil
cuno[tin]ele, ca
pe o excentri-
citate pu]in je-
nant\, bun\ de
]inut cel mult

pentru articole
[i lecturi, nicio-
dat\ de exersat
în via]a de zi cu
zi. Ce fel de auto-
suficien]\ cul-
tural\ ne face
s\ ne amuz\m
de corectitudi-
nea politic\ f\r\
s-o fi practicat
vreodat\?

Un scriitor
pe care-l apre-
ciez m\ întreab\
ce-am mai f\cut
în ultima vreme;
m\ laud c\ mi-
am luat permisul de conducere. Scriitorul -
tîn\r, inteligent, vioi - îmi spune non[alant
ce catastrofale sînt femeile la volan. Nu [tiu
cum s\ r\spund, a[a c\ zîmbesc. 

Un alt scriitor pe care-l apreciez m\
invit\ prietenos s\ r\sfoiesc un album cu
poezie scris\ de ni[te poe]i [i poete locale
pe trupurile unor tinere femei. Scriitorul se
declar\ încîntat. Nu vreau s\ trec drept un
om cu prejudec\]i, a[a c\-i zîmbesc [i lui în
timp ce-mi declar, timid, rezervele. M\ v\d
nevoit\ s\-mi ridiculizez singur\ op]iunile
feministe. Îmi vine în cap o postare de pe un
blog radical pe care îl urm\resc [i care spune
c\ mai toat\ istoria artei e istoria înjosirii
femeilor. O exagerare, desigur. Dar nu pot
s\ citesc altceva în imaginile tinerelor femei
care-[i las\ corpurile (benevol sau pe bani,
nu mai ]in minte) la mîna unor poe]i care
s\ scrie poezie pe ele. Poate s-ar g\si [i ni[te
metode mai de bun gust de-a face poezia
atr\g\toare - dar cum s\ spui asta într-o ]ar\
în care un poet octogenar creator de rime
sexiste demne de secole demult apuse trece
drept poet laureate?

O prim\ întîlnire cu feminismul în sens

foarte larg a luat forma unei coliziuni: aveam
17 ani [i ie[isem pentru prima dat\ din ]ar\.
Într-o benzin\rie din Germania, dau s\ deschid
u[a, dar u[a se deschide pîn\ s\ ajung eu
la ea. M\ avînt s\ intru. La fel face [i domnul
care o deschisese. Nici nu-mi trece prin
cap s\ m\ retrag, a[a c\ ne ciocnim [i ne
privim deruta]i. Probabil c\ b\rba]ii din
Germania nu le mai deschid de mult u[a
femeilor. Acum mi se pare pu]in grotesc
faptul c\ nici nu ie[isem bine din adolescen]\
[i totu[i eram obi[nuit\ s\ mi se deschid\
u[ile. Dar peste cuvintele Sofiei N\dejde am
dat foarte tîrziu: „Sfîr[i]i odat\ cu tratamentul
cel copil\resc ce ne da]i [...] de a ne s\ruta
m`inile [i a ne compara cu îngerii, iar în
absen]\ a ne trata de paria” (1879).

Rezerva cea mai mare a celor cu care
vorbesc despre feminism este c\ scriitoarele
feministe au sacrificat arta de dragul
demonstra]iei. Jeanette Winterson [i-a
sacrificat arta? Doris Lessing? Emily Dickinson?
Sappho? Cine judec\ arta atunci cînd ea
încearc\ s\ schimbe lumea? Cine judec\ arta
dincolo de ideile artei? Cine mai poate ap\ra
ideea c\ scriitoarele de mai sus sînt scriitoare
înainte de-a fi feministe? {i în ce scop?

În ziarul The GGuardian dau peste un
articol de acum doi ani care se nume[te „The
books that changed our lives” [i care
consemneaz\ amintirile a [ase scriitoare
feministe despre c\r]ile care le-au schimbat
ideile [i via]a.
Feministe de-
spre feministe,
a[adar. Jessica
Valenti scrie
despre Naomi
Wolf. Natasha
Walter scrie de-
spre pe nedrept
ignoratele texte
A RRoom oof OOne’s
Own [i Three
Guineas ale
Virginiei Woolf.
Apoi comple-
teaz\: „Acum
m\ inspir\ mai
ales activistele
pe care le întîl-
nesc zilnic decît
scriitoarele. E important, dar cred c\ e p\cat
cînd întîlnesc tinere feministe [i-mi dau seama
c\ pur [i simplu nu au habar de mo[tenirea
lor literar\.” Rebecca Walker, fiica Alicei
Walker [i nepoata Gloriei Steinem, face o
list\ scurt\ a c\r]ilor feministe care i-au
schimbat via]a: Things II ddo iin tthe DDark de
June Jordan; Oranges aare NNot tthe OOnly FFruit
de Jeanette Winterson; Woman, NNative, OOther
de Trinh T Min-ha; Woman aat PPoint ZZero
de Nawal El Sadaawi; Sister OOutsider de Audre
Lorde; Tell MMe aa RRiddle de Tillie Olsen; Wounds
of PPassionde bell hooks; The JJoys oof MMotherhood
de Buchi Emecheta. Apoi adaug\: „Am
citit mii de c\r]i scrise de femei [i de b\rba]i
[i mi-ar fi greu s\ spun care e feminist\ [i
care nu e. Încerc s\ apreciez c\r]ile în func]ie
de cine sau ce devin eu îns\mi dup\ ce le
citesc. În func]ie de cît de mare sau mic\
devine lumea mea. Sînt mai deschis\ la
adev\rurile altora sau nu? Feminist\ sau nu,
aceasta e calitatea pe care o doresc, destina]ia
pe care o caut.” Julie Bindel scrie c\, pe cînd
devenea o activist\ feminist\, la 17 ani, în
1979, toate prietenele ei feministe citiser\
deja cartea Andreei Dworkin, Pornography:
Men PPossessing WWomen, Sexual PPolitics
de Kate Millett [i The WWomen’s RRoom de
Marilyn French - „dou\ c\r]i despre care se
spune c\ au schimbat via]a femeilor”.
Ariel Levy, care a crescut într-o familie de
activi[ti pentru drepturile femeilor, s-a întîlnit
cu adev\rat cu feminismul într-o antologie
de proz\ scurt\ american\, unde a dat peste
povestirea The LLong DDistance RRunner de
Grace Paley, care a f\cut-o s\ în]eleag\ c\
„feminismul nu e un argument sau o pozi]ie,
ci un fel de s\n\tate mental\... un mod de
a privi lumea care ia în serios umanitatea
femeilor. Paley a f\cut mai mult decît s\ m\
fac\ s\ în]eleg lumea [i femeile care o locuiesc.
A f\cut art\ din asta.” Joan Smith scrie c\ cel
mai mult îi datoreaz\ c\r]ii Against oour WWill:
Men, WWomen aand RRape, de Susan Brownmiller,
scris\ „direct [i ireveren]ios”. Cînd vor
scrie [i la noi ziarele de mare tiraj despre

feminism? Pro-
babil cînd vom
avea scriitoare
explicit femi-
niste. 

Cu cî]iva
ani în urm\ am
cump\rat vo-
lumul Din iistoria
feminismului
românesc, ap\-
rut în 2002 la
Editura Polirom
[i comercializat
cu reducere,
semn c\ nu se
vînduse mai
deloc. M-am
întrebat de ce nu aflasem la [coal\ c\ Ion
Heliade R\dulescu, C.A. Rosetti [i Al. Vlahu]\
n-au fost doar patriarhi ai culturii române,
ci [i ni[te surprinz\tori ap\r\tori ai drepturilor
femeilor. De ce nu auzisem nici m\car la
facultate despre nume precum Sofia N\dejde,
Alexandrina Cantacuzino, Maria Flechtenmacher
sau Adela Xenopol [i de ce textele lor nu
se g\sesc decît prin c\r]i vechi [i prin arhive?

Volumul de debut al lui Adrienne Rich
se nume[te A CChange oof WWorld. A ap\rut
în 1951.

Recapitulez cuvintele care mi-au
schimbat lumea: falogocentrism al doilea
sex sexual politics transsexual écriture fé-
minine performativitate inegalitate gender
femeia-eunuc queer putere borderlands. {i
m\ gîndesc cît de necesar e s\ le-o schimbe
[i altora.

Din nnou ddespre ffeminism

Mihaela Michailov

N\scut în 1964 la Buenos Aires, fiu de m\celar,
Rodrigo Garcia – creatorul unui teatru care
h\cuie[te corpurile, le t\v\le[te în spum\
de coca-cola [i le sublimeaz\ contorsion\rile
violente, luînd pulsul celei mai murdare
vibra]ii [i al celei mai senzuale respira]ii
– [i-a creat propria companie, La Carnicería
Teatro, în 1989. De-atunci, performance-
urile sale, pe texte scrise de el însu[i în
timpul repeti]iilor, au detonat scriitura
clasic\ [i au inventat o dramatic\ a senzorialului
brutal, care t\v\le[te corpul în lapte degresat
[i îl tamponeat\ cu Clinique. 
Textele lui Garcia sînt poeme brut-onirice,
secunde de supravie]uire în Ikea [i clipe de
zbor în spa]iu.

Foto: Aproximacion a la idea de desconfianza

Rodrigo GGarcia - 
teatrul cca mm\cel\rie
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Domnule Andrei Codrescu,

Ne-ati face o mare bucurie daca ati participa
la dosarul nostru din numarul viitor, cu tema
„Carti/Scriitori care au schimbat lumea”. Ne-
am propus sa recapitulam care au fost cei mai
vii si mai revolutionari scriitori straini din
toate timpurile si cine sint aceia pe care ii
admirati dvs. pentru puterea lor de fascinatie.
Marturisim ca pornisem acest dosar de la
stupoarea in fata cartilor devenite de maxim
bonton prin librariile tarii, cele semnate de
Dan Puric sau de Oana Pellea, dar intre
timp am evoluat spre o tema mai optimista
si mai generoasa, chit ca va fi nevoie sa ne
referim la modele straine, nu romanesti. Dar
discutia abia incepe.
Speram sa va stimuleze invitatia noastra.
Daca veti binevoi s-o acceptati, va mai
spun ca am avea nevoie de textul dvs. (de
dimensiuni la libera alegere) in cursul saptaminii
viitoare.

Asteptam cu mult interes raspunsul dvs. Va
multumim.

Cele bune,
redactia Noua literatura

—- On Sat, 7/11/09, Andrei Codrescu wrote:

From: Andrei Codrescu 
Subject: Re: scriitori care au schimbat lumea
To: “Noua literatura” noua_literatura@yahoo.com
Date: Saturday, July 11, 2009, 7:37 PM

Draga Redactie (cam cine-ati fi, ca se aude ca
„Draga Comitet Central”): La prima vedere a
temei d-voastre am crezut ca intentionati
scriitori care au schimbat „o lume pe alta”,
adica eu si confratii exilati. Acum vad ca,
dimpotriva, va referiti la elemente care au
schimbat lumea in sens revolutionar ca, de
ex, roata sau Stalin. La o citire si mai atenta,
cred ca prima (ne)citire e mai adinca:
simplu zis, scriitorii care au schimbat lumea
sunt scriitorii care au schimbat o lume pe alta.
E vorba de trei mutatii din localitate: la o
distanta de la cei apropriati pentru creatia
unui cerc solitar pentru meditatie („a room
of her own”); un vagabondaj initiatic care
lumineaza in tot felul lumea parasita; si o
redare a cunostintei dintr-o perspectiva
inedita. Aceste trei instrainari schimba lumea
in care se desfasoara produsul (cartea), o lume
care se schimba prin perspectiva acestui
„strain” capabil de a pune localnicii (de
pretutindeti) intr-o lumina noua. Dupa lectura

(sau vizionarea) unei perspective de acest
gen, lumea in care traieste cititorul (spectatorul)
e schimbata: ca ceasul pe care l-am desfacut
in zeci de piese cind aveam noua ani, nu se
poate reface asa cum era decit daca-l duci
la ceasornicar (psiholog), dar nici profesionalu’
nu garanteaza (de fapt, profesionalul ceasornicar-
psiholog minte: te hipnotizeaza sa crezi ca
lumea s-a refacut cum era inainte de intilnirea
cruciala cu Kafka - circumcis dar necrucificat
- si daca-i studiezi biografia descoperi ca acest
gen de profesie - ceasornicarie, psihologie,
hipnoza - e practicata de instrainati fara talent
literar). Asa ca tot de noi, exilatii, e vorba:
faceti o lista de scriitori care au obsedat finele
sec. XIX si sec. XX si gasiti alienati de diverse
grade dar cel putin cele trei. In sec. 20 Romania
a contribuit cu sapte scriitori care au schimbat
lumea: patru evrei - Tristan Tzara, Gherasim
Luca, Paul Celan, si Andrei Codrescu -, un
hibrid iudeo-roman, Eugen Ionesco, si doi
romani, E.M. Cioran si Mircea Eliade. Toti sapte
sunt scriitori romani, nascuti in Romania,
formati in Romania si pasionati de Romania,
dar o Romanie care, din pacate, nu le-a reciprocat
aderenta, preferind sa-i clasifice dupa poreclele
etnice (cum fac si eu ca sa fiu inteles de cititorii
autohtoni - ca in engleza suntem toti romani;
pe masura in care Europa contemporana
observa mai degraba continutul celei „schimbari”,
se topesc si acolo diferentele). Sunt sigur ca
ati observat deja o atitudine din partea
mea care se apropie de dispret fata de
instrumentele europene de analiza ale valorilor,
asa ca nu va mai tin in suspans: punctul
meu de vedere este american, ceea ce inseamna
ca Schimbarea este singurul lucru in care cred
(cu majuscule, vai de mine!) si il citez pe Charles
Olson cind pot: „what does not change/ is
the will to change.” Normal, tot talentul
schimba lumea, dar depinde cit de mare e
cercul pe care-l desenam: la nivel local
Puric si Pellea (de care n-am auzit pina i-ati
mentionat) poate ca au o influenta teribila,
dar posibil temporar-locala; in cercul mai
mare e cum am zis. In concluzie, asta-i joc
interactiv: faceti dumneavoastra lista pe
criteriile propuse. Andrei Codrescu

NB: Toti scriitorii-s „straini” si toti vin din toate
„timpurile”: Seherezada si Don Quijote ce-s?
Straini, dusi pe vint, povestind ca sa nu fie
ucisi.

2009/7/13 Noua literatura wrote:

Domnule Andrei Codrescu,

Aveti dreptate, e cazul sa ne prezentam: in
afara de Luminita Marcu, pe care o cunoasteti,
mai facem parte din „comitet” eu, Ana Chiritoiu,
si colegul meu, Gruia Dragomir. Acestea fiind
spuse, as vrea sa va felicit ca nu stiti cine
sint Dan Puric si Oana Pellea, e un semn bun,
cum ca provincialismul care ii ridica pe brate
e chiar mai limitat decit ne speriaseram noi
c-ar fi.
Intr-adevar, nu ne-am gindit la scriitorii exilati,
care au schimbat o lume pe alta, ci la cei care
au schimbat constiinte si habitusuri, si ne
gindeam mai ales la ultimul secol, cum sintem
avizi de contemporaneitate. Perspectiva dvs.
e insa binevenita: si Seherezada a schimbat
o lume, a creat fani, aderente si stiluri. La fel
si eroul lui Cervantes. Lista pe care ne invitati
s-o facem e, inevitabil, limitata la pasiunile

fiecaruia dintre noi: eu una ma gindeam la
scriitoarele feministe, a caror invocare e
necesara in Romania, colegul meu, Gruia,
se gindea la scoala Gonzo a lui Hunter S.
Thompson, Adrian Buz la scriitori precum
Ellis si Miller, Vasile Ernu la anarhistii rusi,
Luminita Marcu la spanioli precum Goytisolo
sau Rosa Montero. De fapt, sint scriitori
care ne-au schimbat noua viata, dincolo de
faptul ca au contribuit si la viata culturala a
planetei. Asa ca poate ar fi fost mai onest sa
va intreb direct care sint scriitorii care v-au
schimbat dvs. viata. Iar prin „straini” intelegeam
ne-romani, de dragul diferentei intre cei
mentionati mai sus si misionarii locali Puric
si Pellea (si ar mai fi...) care au aerul ca schimba
vieti, fara sa aiba nici talentul, nici imaginatia
s-o faca cu adevarat.
Cu speranta ca v-am oferit o posibila lamurire,

ana chiritoiu, redactor Noua literatura

—- On Tue, 7/14/09, Andrei Codrescu wrote:

From: Andrei Codrescu 
Subject: Re: scriitori care au schimbat lumea
To: “Noua literatura” 
Date: Tuesday, July 14, 2009, 7:42 PM

Draga Ana: Multam de clarificari. Atunci
continuam pe tema. Nu exista scriitori (sau
carti, suluri sau incizii-n piatra) care au schimbat
lumea (mare). Exista lucrari care au cristalizat
o lume, de obicei in momentul cind era pe
cale de disparitie sau transformare radicala.
In aceasta categorie (grea) stau operele si
scriitorii care au atentat la schimbarea
lumii prin utopii, ruperi sau substitutii: Platon,
Plutarch, Moses cu tabletele, profetii (transcrisi
de evanghelisti), Muhammad, Marx, Tolstoy.
Lumea s-a schimbat dar cu ei, nu din ideile
lor: crimpeie din scrisul lor au ajuns si la mine
in tacerea profunda a Sibiului stalinist: citate
(in romana atunci, pe engleza acum: „sooner
will a camel pass through the eye of a needle
than a rich man into the Kingdom of Heaven”
(Iisus) sau „All that is solid melts into the
air” (Marx); pe cele vremuri si Mark Twain si
Ion Creanga si Eminescu si Caragiale si Baudelaire
mi-au schimbat lumea care era corpul meu
in schimbare - imprejur totul parea osificat
- dar corpul mi se schimba un pic mai repede
decit vremurile - nu am devenit contemporan
cu corpul meu pina am ajuns la New York la
virsta de 20 de ani, si atunci vremurile se
schimbau mai rapid decit corpurile sau
intelegerea noastra despre schimbare; atunci
au venit scriitori-ghiduri-invatatori-de-curaj:
Ted Berrigan, Allen Ginsberg, Charles Olson.
Ce vreau sa zic e ca pentru mine scrisul a fost
si este mijlocul prin care inteleg si manifestez
lumea fizica ce nu cunoaste decit schimbarea;
in alte cuvinte, efortul e sa stau pe cal (sau
o sa stea calu’ pe mine, doamne fereste). Iti
dai seama desigur ca nu cred in nici o carte
ideala sau un scris care exista a priori si care
se manifesta prin opere revolutionare care
schimba lumea prin dictare (sau dictatura).
Din cauza acestui simtamint de baza nu m-
am apropiat de nici o carte ca de un obiect
sacru care trebuie citit in genunchi sau invatat
pe de rost sau chiar citit cu sufletul in gura
(desi carti foarte bune te silesc s-o faci!). Mie,
ca scriitor, mi-a ajuns of fragment, un crimpei,
un chibrit care sa-mi aprinda imaginatia ca
sa ma puna la scris. G.M. Marquez m-a ajutat
enorm in perioada mea magic-psihedelica

in Caifornia anilor ’70, dar n-am ajuns niciodata
pina la sfirsitul celor „O suta de ani...” fiindca
dupa doua-trei pagini am fost asa de excitat
m-am apucat imediat de scris. Altfel zis, cartile
care mi-au schimbat lumea (mica) au fost cele
pe care nu le-am terminat de citit (fiindca
erau preapline!). Simt ca efortul meu a fost
totdeauna sa-mi devin contemporan, sa
ma sincronizez cu lumea (mare), dar ceva
nerabdator ma face totdeauna sa fiu un pic
in fatza - sunt avangardist din fire. Din fericire,
cu aparitia acestor noi tehnologii de risipire,
ajung aproape la timp si-mi reduc avangardismul
la trei-cinci minute; cred ca ce zicea Andy
Warhol despre cele „15 minutes” a devenit
in toate sensurile numai citeva secunde,
dar in sensul de avangardism involuntar,
eu sunt infractor de citeva minute. Dupa cum
vezi n-am facut lista, desi-mi plac listele,
dar am impresia ca vorbesc cu oameni inteligenti,
asa ca la dracu’ cu listele. Cu cele mai bune,
Andrei Codrescu

Imediat subt ei stau scriitorii care au incercat
sa creeze o lume prin povesti, carti si personaje:
Mahabharata, O Mie si una de Nopti, ciclurile
epice medievale, Balzac, Proust, Romain
Rolland, Harry Potter.

—- On Sun, 7/19/09, Noua literatura wrote:

From: Noua literatura 
Subject: Re: scriitori care au schimbat lumea
To: “Andrei Codrescu” 
Date: Sunday, July 19, 2009, 11:42 AM

Domnule Codrescu,

Comentariile dvs. au fost si de data asta
binevenite. Va multumesc. Am inceput in
fiecare zi un e-mail de reply care vi se
adresa si l-am inchis de fiecare data cu
sentimentul ca nu mai pot adauga nimic. Asa
se intimpla cu nuantarile: sint intotdeauna
bune, dar pot schimba atit de mult punctul
de pornire incit e mai intelept s-o iei de la
capat (sau de la orice alt punct) decit s-o tii
pe-a ta. Cind ati vorbit despre cartile care v-au
influentat ca scriitor (si mai ales despre
felul in care au facut-o), am inteles (inca o
data, desi pesemne ca vrusesem sa uit, de
dragul demonstratiei) ca alegerile (sau listele)
de felul asta sint mult mai moody, mai
circumstantiale si cumva mai autentice decit
cartile la care ne gindiseram noi, la rindul lor
poate mai putin internalizate, si adresate mai
degraba cetateanului (scriitor sau cititor mai
ales) decit insului creativ asezat la masa de
lucru. Dupa ce am recitit schimbul nostru de
e-mailuri, as indrazni totusi sa emit observatia
ca lista scriitorului si lista cetateanului se
intilnesc pe undeva si e cu atit mai bine
cind o fac. Mai bine pentru scriitor, as zice,
dar cred ca de aici incolo ma pot pierde in
propria mea aporie, asa ca nu pot decit sa ma
opresc si sa va promit ca voi reveni cind voi
fi eu insami mai lamurita. Intre timp, as
vrea sa va cer permisiunea de-a publica in
dosarul nostru acest schimb de e-mailuri,
pentru nuantarile pe care le aduce si pentru
ca aproape ca arunca intreaga tema in aer,
cu voiosie si cu mult sarm.

Cu bine,
ana

From: “Andrei Codrescu” 
To: “Noua literatura” 

Am avut un schimb de e-mailuri mai mult
dec`t delectabil cu Andrei Codrescu pe
tema c\r]ilor care au schimbat lumea. 
Cu permisiunea sa, public\m o parte din
aceste mesaje mai jos.
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Draga Ana: desigur ca schimbul e pentru
toti (ca „biblioteca...” de pe vremuri).
Adaug ceva viu: am discutat cu un timplar
constructia unei noi odai la casa, pentru
biblioteca. El s-a uitat la teancurile si
mormanele si dealurile de carti din camera
aferenta, a masurat interiorul, exteriorul,
samd, am discutat preturi, criza economica,
vremea (ploua tot timpul si-i cald), si m-
a intrebat (din nou, pentru ca ne cunoastem
si i-am zis deja de vreo trei ori ca-s scriitor)
de ce ma ocup. De data asta i-am zis ca-
s profesor de literatura si scriitor. Cu aceasta
revelatie solidificata mi-a marturisit ca
are un fiu vitreg de 18 ani care vrea sa
devina scriitor sau artist si e interesat sa
studieze arta la universitate, dar ca acum
nu face nimic, sta acasa si citeste si are
parul lung peste umeri. I-am spus sa-l
aduca cu el la mine data viitoare, sa vorbim
despre carti si scris si scoli. A acceptat fara
mare entuziasm si dupa o pauza a adaugat,
„Sa stiti ca eu n-am citit o carte intreaga
in viata mea.” Vroia sa fie socant, dar eu
am ris. E mestesugar bun si i-am zis ca-s
sigur ca stie multe lucruri si ca poate trai
o viata lunga fara carti, dar ca i-ar prinde
bine o vacanta si un roman, sau o istorie
a fascinantului presedinte Lincoln. Dupa
ce a plecat, m-am gindit ca biznesul lui
face un milion si jumatate de dolari pe an
(lucreaza sase oameni pentru el) si ca
televizorul seara dupa o zi grea ii satisface
nevoile de amuzament si-i rezolva, in plus,
dilemele psihologice prin fabule marunte
si usor de inteles. M-am gindit si la cetateanul
rrom caruia i-am vizitat palatul linga Craiova
acum citiva ani. Era un motto inscris in
fier forjat peste intrare si l-am intrebat ce
scrie. Mi-a raspuns (cu mindrie): „N-am
carte.” Destul de uluitor daca e adevarat,
dar am decis ca m-a luat peste picior: chiar
daca n-avea carte (e frumoasa expresia
romaneasca, intraductibila) stia desigur
ce scria pe casa lui. Cred ca amindoi,
timplarul si boierul, vroiau sa-mi spuna
acelasi lucru: ei nu citesc si nu le e
rusine. Sau invers, citesc dar nu cheama
ceea ce citesc „carte.” Tipurile sunt eterne,
dar e posibil si ca am ajuns la sfirsitul cartii
unde zice Steve Jobs, tehnocratul suprem,
ca am ajuns. In acest caz intrebarea devine:
daca ai posibilitatea sa-i dai unui om
mediatizat si mindru de ignoranta o carte,
ce carte i-ai da? Intrebarea asta este exact
invers de cea obisnuita: daca esti naufragiat
pe o insula ce carte-ai vrea sa ai cu tine?
Sau poate aceste intrebari sunt una si
aceeasi. Toate bune, Andrei

Simona Popescu

Pîn\ la urm\, fiecare dintre noi este suma
schimb\rilor prin care a trecut. Mici, mari,
infinitezimale sau radicale. {i lumea noastr\,
la fel. C\r]ile au rostul lor aici...

Sigur, în copil\rie, în adolescen]\, au fost
[i revela]iile naive. Cînd n-ai structur\,
personalitate, te entuzismeaz\ chiar [i focul
de paie. Treci pe carne]el expresii frumoase,
panseuri sau mai [tiu eu ce. Sînt ornamente.
Sau arme de ap\rare, de intimidare. E[ti în
b\taia influen]elor ca o frunz\-n vînt. Totu[i,
sc\pat\ oarecum din ]arcul [colii, am început
s\ caut, zburînd ca albina din floare-n floare,
c\r]ile care ar putea con]ine mesaje pentru
mine. În Exuvii sînt ni[te pagini în care am
transcris fraze ale altora, pe care le strîngeam
într-un carne]el. Nu mai [tiu cui apar]in, nu
m\ interesa. Cine spunea oare: „Dintre pove[ti,
pe cele confuze, neap\rat. Dintre prieteni,
pe cei copil\ro[i”? Dar: „E curios s\ consta]i
cît de rar întîlne[ti  oameni care spun
lucruri pe care le-am fi spus noi în[ine”? Habar
n-am, dar parc\ le-a[ fi spus eu. Atunci [i
acum! Recunosc doar de unde e citatul din
final: „Formare, transformare/ A ve[nicului
spirit/ Ve[nic\ delectare” (Faust). {i pe-
asta parc-a[ fi spus-o eu. Da, da... Formare,
transformare... Ori ele m-au programat, ori
eu c\utam instinctiv ceea ce aveam s\ devin
azi, alegînd ceva [i nu altceva... Cine [tie?

Pîn\ destul de tîrziu, nici o carte de poezie
n-a schimbat nimic în jurul meu, în mine.
De[i eram topit\ pe la 13 ani dup\ Eminescu
(dup\ fotografia lui de la 17 ani, mai precis)
[i chiar ]ineam un jurnal foarte... eminescian.
Dar, într-o bun\ zi, am împrumutat de la
biblioteca liceului Panorama ppoeziei uuniversale
contemporane. Un c\r]oi uria[, cu autori
contemporani, cu fotografiile lor, unii
chiar erau în via]\. Ce de lucruri! Cel mai tîn\r
de acolo era Srecko Kosovel, dar era mort.
Avea ochelari ca ai mei, Srecko. Murise la 22
de ani. Eu aveam 17. Citeam la întîmplare:
„Rareori pot vedea pe cineva f\r\ s\-l bat./
Al]ii prefer\ monologul interior./ Eu nu”;

„ziarele public\ fotografiile - bulgarilor
spînzura]i”; „S\tul de cuvinte! S\tul de fraze!/
o, via]\ real\, f\r\ metafore, fii a mea!”; „Iar\[i
devin insuportabil, nedormit, r\u”; „Virgina
lor stupiditate e atît de neispititoare”; „Dar
eu sînt prost/ [i rîd la soare”. M\ întrebam
[i eu dac\ asta e poezie. La [coal\ parc\
era altceva poezia. Pu]in îmi p\sa de poezia
\lora de la [coal\, din manuale, de la televizor.
Descoperisem ceva care l\rgea lumea în care
tr\iam. Sau vorbea despre ea, o... denun]a:
„Ai grij\ Spanie de propria ta Spanie!/ Ai grij\
de secera f\r\ ciocan!/ Ai grij\ de ciocanul
f\r\ secer\!/. Ai grij\ de victima f\r\ voie!/
Ai grij\ de c\l\ul f\r\ voie!/ Ai grij\ de
nep\s\torul f\r\ voie!”. }in minte c\ am scris
cu creionul, u[or, chiar pe ultima pagin\,
alb\, o poezie. Era prima mea poezie adev\rat\.
Am uitat s-o [terg înainte s\ dau Panorama
înapoi. Dup\ o vreme m-a ironizat un prieten
care împrumutase [i el cartea. Nu era greu
s\-]i dai seama cine [i-a l\sat urma. Cred c\
nu eram prea mul]i cei care c\utau poezie
în liceul \la. O mîn\ de oameni. Apoi am dat
de o antologie mic\, mic\, verde, de poezie
american\. {i de poezia tinerilor poe]i din
România, care se duceau la un cenaclu în
Bucure[ti, Cenaclul de Luni. Am nimerit [i
peste o antologie a tinerilor poe]i germani
din România. Metamorfoza complet\ s-a
datorat lui Rimbaud, Lautréamont, Eliot [i
Pound. Apoi s-a ad\ugat Artaud. Apoi, David
Antin. Heinrich Heine. {i tot a[a, pîn\ la
Homer. (Cred cu t\rie c\ un om tîn\r nu se
poate apropia cu adev\rat de poezie decît
pornind de la contemporani [i mergînd înapoi
în timp, pe firul apei, pîn\ la... Cîntarea
cînt\rilor.) De la un punct încolo, toate c\r]ile,
împreun\, au schimbat, definitiv, lumea din
jurul meu. Într-atît încît îmi este nespus de
drag\, în ciuda atîtor lucruri dezam\gitoare
sau chiar dezgust\toare. Un mic semn de
recuno[tin]\ poe]ilor care au schimbat lumea
(pentru mine) aduc în Lucr\ri îîn vverde... Poate
c\ o s\ fac, odat\ [i-odat\, ceva similar pentru
ceilal]i scriitori (prozatori, filozofi, ideologi,
teoreticieni, esei[ti [i critici literari). Am mai
zis-o.

M\ întorc în timp. Dintre volumele copil\riei
m-au dat peste cap ni[te basme africane.
Erau altfel decît celelalte. În adolescen]a
timpurie, a fost c\r\mida cu titlul Din llumea
animalelor a lui Brem. În realitatea aia cenu[ie
în care tr\iam se deschidea o fant\ spre o
lume diferit\, de[i real\, la fel de real\ ca
frigul din casele noastre, s\ zicem (eram în
anii ’80). Sau cartea lui Jacques-Yves Cousteau
pe care am pomenit-o de atîtea ori, Lumea
t\cerii (am re-re-recitit-o acum o s\pt\mîn\).
M\ ducea în adîncuri, f\cea din mine scafandru.
Nu era totul doar... terestru. O, nu! A mai fost
o Istorie aa ppicturii... O carte de bucate... Dar
am mai scris despre toate astea.

În ceea ce prive[te literatura pur\... Înc\
din adolescen]\ citeam romane, a[a, unul
dup\ altul. Cu o mare pl\cere (cred c\ era
[i pl\cerea trînd\viei). Ca [i cum a[ fi mîncat
mere sau ciocolat\ (ceea ce se [i întîmpla cît

citeam). Asta pîn\ cînd am obosit sau ceva
s-a întîmplat. Nu m\ mai interesa ce se petrece
într-un roman, care e ac]iunea (cum se zice).
Nici ce-[i spun oamenii. Mi se p\rea c\
spun cam acelea[i lucruri. C\ se întîmpl\
acelea[i lucruri. Am început s\ fiu atras\ doar
de cei care urm\reau altceva scriind în proz\,
de cei care o luau pu]in razna. Începusem s\
citesc ca un scriitor, poate. Aveam r\bdare
doar cu cei care ie[eau din tipare. Cu literatura
era ca [i cu muzica. Odat\ dai peste ceva
pe care nu se poate dansa. Asta ce e, dac\
nu se poate dansa? O vreme mi-a pl\cut
numai muzica pe care nu se putea dansa. Îi
las pe al]ii s\ se zbenguie pe [lag\re (m\ refer
la [lag\rele literare - altfel, mie îmi place
foarte mult s\ dansez!).

Mi-aduc aminte consisten]a zilelor în care
citeam anumite c\r]i. Joia ddulce. Zgomotul
[i ffuria. {otron. Prive[te, îînger, cc\tre ccas\.
Sub vvulcan. Marele GGatsby. Oblomov. Remember.
Vizuina lluminat\. Însemn\rile llui MMalte. Cartea
nelini[tirii. Ulise. Timpul rreg\sit. Frigul vverii.
Clopotul sscufundat. Interior. Ocheanul îîntors.
Dar ce rost are s\ în[ir? Fiecare titlu înseamn\
atîta pentru mine [i pentru scriitorul care
sînt...

O importan]\ particular\ au avut-o dou\
c\r]i pe care le-am citit - [i recitit - întotdeauna
legate între ele: Spiritul ccritic îîn ccultura
româneas\ [i Istoria cciviliza]iei române
moderne. Ibr\ileanu [i Lovinescu au fost cei
care m-au ajutat s\ în]eleg mai mult din
aisbergul lumii în care m\ n\scusem. Pentru
c\ eu m\ n\scusem într-o lume, cu trecut
[i, poate, cu viitor mai bun decît prezentul.
Le port recuno[tin]\. {i tot în aceast\ ordine
de idei: în ultimii ani i-am tot c\utat pe cei
care au tr\it, ca [i mine, în Est. Estul este ceva
despre care a[ vrea s\ [tiu mai multe.

În studen]ie, am înfulecat c\r]i de teorie.
Pe care le-am citit cu imens\ pl\cere. Un
fel de sisteme optice. Catoptrice. A fost [i-o
vreme a filozofiei. Începînd cu prefera]ii mei,
presocraticii. Dintre eseuri, mi-aduc aminte
de bucuria eliber\rii pe care mi-a adus-o
Împotriva iinterpret\rii, de Susan Sontag.
Adio, hermeneu]i sterpi, jilavi... Adio,
minitehnicus.

Nu sînt dintre cei pentru care lumea (mea)
se schimb\ cu o carte. M\ tem de oamenii
unei c\r]i (fanaticii) sau ai cîtorva c\r]i (astupa]ii,
semidoc]ii). {i mai ales de cei care se dau
în vînt dup\ ce citesc to]i ceilal]i la un moment
dat. C\r]i la mod\. Nu mi-au pl\cut niciodat\
„bestseller”-urile. Am citit din ele dup\ ce
a trecut valul. Uneori mi-au pl\cut. Citeam
Gombrowicz cînd nu-l citea nimeni. {i pe
Deleuze cînd nu era înc\ tradus. Zilele trecute
îmi scap\ într-o conversa]ie cuvîntul „rizom”.
Cel din fa]a mea zice: „Cli[eu!”. Pentru el era
cli[eu. Este cli[eu. Pentru to]i cei care nu l-au
citit pe Deleuze. Pentru mine nu e cli[eu,
chiar dac\ a devenit cli[eu! Nu [tiu dac\ e pe
val Sloterdjik. Sper c\ nu. M\car pîn\ termin
de purecat Sferele.

Adrian Buz

Se cuvine o discu]ie fireasc\ despre
un impact nemediat al literaturii, despre un
efect al ei într-un context social mai deschis,
mai general. Chiar dac\ în teritoriul autohton
înc\ mai rezist\ o veche prejudecat\ n\scut\
în cei aproape 50 de ani de chingi [i de h\]uri
ideologice, care spune c\ literatura e pur

obiect estetic, f\r\ alt scop decît admira]ie
elevat\. Sau poate tocmai de aceea, pentru
c\ acest recul de în]eles în epoc\, e înc\
prezent. Evident c\ scopul literaturii nu se
poate teoretiza în absolut, dar m\car, în
numele firescului, se poate observa efectul
ei, atunci cînd apare. O recuperare a acestui
efect în sensul circula]iei libere [i nemediate
a ideilor în societate e foarte necesar\. 

Din p\cate aceste i]e se încîlcesc îngrozitor
cînd le urm\m în specificul autohton ros fie
de interese cu iz de economie de pia]\ ciudat
în]eleas\ (cu vectori de promovare derutan]i),
fie de un set de patologii na]ionale, deloc
de neglijat - se reg\se[te aici nevoia unor
instan]e critice care s\ confirme publicului
[i chiar [i scriitorilor lucruri importante. Între
to]i ace[ti curen]i, publicul e covîr[it [i
transformat mai mult în consumator de
carte, decît de literatur\. 

Cred c\ o discu]ie despre impactul
literaturii î[i are rostul, cu m\surile [i cu
nuan]ele ei. Exemplific\ri aiurea în lume în
acest sens se g\sesc cu duiumul. De la turi[tii
literari campa]i în fa]a casei lui Henry Miller,
la hoardele de adolescen]i neguro[i [i
predispu[i la le[inuri aduna]i de [edin]ele

lectur\ ale lui Chuck Palahniuk - ca un punct
de plecare pe poteca argumentului feedbackului
-, la amenin]\rile cu moartea primite de
Breat Easton Ellis [i la FATWA încasat\ de
Rushdie. De la demonstra]ia pe care for]ele
reac]ionare ruse au pus-o la cale, aruncînd
într-un uria[ closet alegoric Gr\simea albastr\
a lui Vladimir Sorokin, la folosirea numelui
unui personaj din Chichi]a 22 a lui Joseph
Heller de masele de studen]i americani care
protestau împotriva r\zboiului din Vietnam
utilizînd urm\torul slogan simplu [i elocvent:
Yossarian lives!... Sau la maniera în care
de foarte multe ori literatura influen]eaz\
alte arte sau na[te mi[c\ri care iau amploare
social\, bun\oar\ mi[carea beat  [i William
Burroughs, din al c\rui univers fictiv s-au
hr\nit genera]ii de cultur\ underground
[i nu numai. 

Toate aceste lucruri sînt semne c\ literatura
poate s\ hr\neasc\ [i s\ mi[te mentalul unui
timp - din care de altfel se [i na[te. Poate
nu e vorba despre un scop în sine al literaturii,
dar este un semn de vitalitate. {i poate
deveni scop nu din alt motiv decît acela
c\ o salveaz\ de un destin didactic. 

Literatura care mi[c\
mentalul unui timp

Formare, ttransformare...



B eautiful,  haunting, dazzling,
triumphant, terrific. În aceste cuvinte
era învelit romanul lui John Haskell,
expus în vitrina libr\riei, cu titlul

scris în culorile [i însemnele steagului american:
American PPurgatorio. Prevestea o critic\
politic\ a sistemului american, dar nu puteam
înc\ s\ intru s\ iau cartea [i s-o r\sfoiesc
pentru a m\ l\muri despre ce era vorba. M\
împiedica ]igara pe care tocmai mi-o aprinsesem.
În orice caz, stînd în fa]a vitrinei [i holbîndu-
m\ la aceast\ copert\, am ajuns s\-mi v\d
propria reflexie în sticla bine lustruit\: fa]\
obosit\, cearc\ne adîncite, p\rul ciufulit [i

The worn-out map was an outline, and I
would follow that outline to get close to
her, and once I was close, then the world
would tell me what to do. I would follow
the dictates of the world, first by paying
attention to the signs, and then by
following them. Which signs? I would
know them. How to interpret them? I
would learn. The world was
interconnected, so that in following the
signs, and living under the sway of these
signs, I would be following Anne’s trail. To
understand the world, I had to be part of
the world, and I was determined to go
into the world and, like Bach or Mozart or
Charlie Parker, let the world play through
me. I would read the world and
communicate with the world and be
directed by the world. And let the world
tell me what to do.

- John Haskell

lost and
found 
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amir Pub începuse s\ se animeze.
Pe scena care pîn\ atunci fusese
goal\, un b\rbat tîn\r încerca
tobele pe care scria Mariella

Band. Un tip cu p\r lung î[i acorda chitara.
-  Nu m\ a[teptam s\ vorbe[ti finlan-

deza, spuse Erin.
- Sînt de 6 ani în Helsinki. E o comunitate

somalez\ puternic\ aici. Avem ziarul  nostru
[i chiar o sta]ie de televiziune. Cînd am f\cut
facultatea, am avut înainte un an de zile de
preg\tire în finlandez\. 

- Cred c\ ]i-a fost greu s\ te adaptezi...
La clim\ m\ refer...

Goulet d\du din cap. Mai comand\
un gin. Barmani]a sem\na cu Bjork. Cam
toate femeile sem\nau cu Bjork. Îi întinse
berea.

- Zi kiitos, spuse Goulet. Înseamn\
„mul]umesc”, ad\ug\. 

- Kiitos, spuse Erin.  Cum e via]a în Helsinki? 
- Nu e prea palpitant\. Helsinki e un ora[

lini[tit. Prea lini[tit. Nu se întîmpl\ nimic.
Cînd m\ plictisesc, vin în Stockholm unde
am mul]i prieteni [i exist\ via]\ de noapte.
Finlandezii sînt o na]ie cam primitiv\.

Fraza asta sunase destul de neobi[nuit
în gura unui somalez. 

- Au impresie foarte proast\ despre ei.
Se socotesc cam ]\rani [i, Goulet rînji, au
dreptate. Sînt foarte interioriza]i [i î[i fac
cu greu prieteni. Doar cînd beau încep s\
se comporte ca oamenii. 

Ciocnir\, [i fiecare zise „noroc” pe limba
lui. Tîn\rul de pe scen\, cel cu p\r lung,
începu s\ cînte „Black”, Pearl Jam. În varianta
original\, de pe album, dura 6.56 minute.
De pe vremea cînd lucrase ca DJ în radioul
din campus se obi[nuise s\ m\soare în gînd
durata fiec\rei piese. 

- Cum ai spus în polonez\?
- Na Zdrovie, repet\ Erin.
- OK.
- Cum sînt finlandezele la pat? 
Negrul rîse. Îi pl\cea subiectul.
- Sper s\ vezi disear\... Beau destul de

mult [i nu au nici o problem\ s\ se culce cu
un tip în dou\ ore dup\ ce l-au cunoscut. ]i-
am spus, o s\ fie mi[to disear\.

- Tu ce cau]i în Finlanda?
Erin î[i privi unghiile. Apoi î[i îndrept\

privirea c\tre barmani]\, dar f\r\ s\ o vad\.
- Era dup\ o petrecere, r\spunse cu voce

pierit\, aparent f\r\ leg\tur\ cu întrebarea,
în apartamentul prietenei mele. Toat\ lumea
se c\rase, cu excep]ia unuia dintre prietenii
mei. I-am f\cut patul într-una dintre camere
[i ne-am culcat. La un moment dat, prin
somn, am auzit-o pe Malgorzata ridicîndu-
se. A b\lm\jit ceva despre ni[te u[i care
se tot trînteau [i trebuiau închise. Dup\
vreo dou\ ore m-am trezit cu prietenul \la
al meu. Ar\ta ca un nebun, d\dea din mîini
[i se uita la mine f\r\ s\ m\ vad\. Mi-a spus
c\ s-a futut cu prietena mea [i m-a întrebat
dac\ e vreo [ans\ s\-l iert vreodat\. A spus
toate astea într-o fraz\. I-am spus s\ plece
[i, dup\ ce a ie[it pe u[\, m-am întors în
dormitor. Malgorzata dormea lini[tit\, ca
[i cum nu s-ar fi întîmplat nimic. Respira
foarte slab, imperceptibil. Avea tr\s\turile
atît de relaxate, astfel c\ fa]a ei p\rea neted\,
ca o masc\ de piele. Am luat un ruj vi[iniu
[i am mîzg\lit-o pe fa]\, m-am îmbr\cat
[i am plecat. 

- Aha.
- Asta a fost acum o s\pt\mîn\. Erin se

gîndi c\ ar putea s\ se duc\ la toalet\ 

s\-[i plîng\ pu]in de mil\, dar Goulet ridic\
paharul.

- Negresele nu sînt foarte diferite de
albe. În ]ara mea, o prostituat\ cost\ doi
euro, sau cam a[a ceva. Cele mai tari tipe
la pat îns\ sînt asiaticele. Cînd stau deasupra,
te lucreaz\ f\r\ s\ se mi[te m\car un milimetru.
Te fac a[a, din mu[chii vaginali. Mi-a spus
cineva c\ thailandezele exerseaz\ de la 8
ani, cu bile de o]el. 

- A[ vrea s\ merg în Thailanda.
- {i eu.
- {i în Somalia.
- E o ]ar\ frumoas\.
- Na zdrovie!
- {tiu de Somalia doar din bancuri [i

din imaginile de pe CNN. Chipul negrului
se încre]i.

- La noi exist\ o gr\mad\ de bancuri
despre...

Goulet îl întrerupse.
- C\canarii de americani. Ai v\zut „Black

Hawk Down”?
- Nu, n-am apucat. Nu prea m\ pasioneaz\

filmele de r\zboi.
- Somalia este a[ezat\ într-o pozi]ie

cheie. Pentru americani e un punct foarte
important pentru c\ au construit baze navale
[i aeriane [i pot opera în toat\ Asia, pîn\
în Irak sau Afghanistan. Poporul nostru nu
vrea ca în Mogadiscio s\ existe o baz\ naval\
[i aerian\ american\. A[a c\ yankeii au
început s\ creeze o imagine de c\cat Somaliei,
c\ sîntem s\raci, c\ nu ne putem guverna
singuri [i c\ avem nevoie de ajutorul ONU.
Somalia e o ]ar\ bogat\. Tor ce a v\zut
lumea la CNN erau imagini din alte ]\ri
africane. Iar bancurile nu sînt decît propagand\.
A trebuit s\ vin\ 11 septembrie ca s\ le dea
cineva peste nas.

Cîteva ore mai tîrziu, Erin se g\sea în
discotec\, deja mahmur, privind rotirea de
neîn]eles a trupurilor îmbibate de alcool.
Încercase s\ se dreag\ cu un cockteil, un
mojito cu mult\ ghea]\ [i ment\, dar singurul
efect fusese o senza]ie de grea]\ pe care
încerca s\ nu o reverse înc\ în toalet\. Goulet
dansa în mijlocul unui grup de fete. Dup\
privirile a]intite spre pielea lui str\lucitor
de neagr\, avea succes la fino-ugrice. O
vreme se agitase [i el pe lîng\ ei, ]op\ind
pe beat, dar nu reu[ise s\ intre în atmosfer\.
La un moment dat prezen]a lui acolo i se
p\ru atît de grotesc\, încît începu s\ rîd\
de unul singur în fa]a unui pilon de sus]inere
acoperit de oglinzi. 

Cei din jur p\reau ni[te marionete
nefinisate, mînuite de un p\pu[ar pervers,

o creatur\ care locuia în m\runtaiele Marrielei
[i se amuza amestecînd, intersectînd,
suprapunînd destinele pasagerilor. În loc
de sfori folosea jeturi de b\utur\ care le
determinau pe marionete s\ danseze cu
fa]a în sus, cu buzele ve[nic întredeschise
[i cu ochii da]i peste cap. Cînd unea dou\
jeturi, alese la întîmplare, dou\ trupuri se
atingeau, se dep\rtau, se îmbr\]i[au,
schimbau umori, ca apoi s\ se încle[teze
definitiv într-o toalet\ sau pe unul dintre
cele patru paturi din cabine.

Între toate p\pu[ile remarcase una
singur\ care ap\rea [i disp\rea de pe
ring ca figurinele din vechile orologii. Nu
era finlandez\, avea p\rul castaniu [i tr\s\turi
dulci pe care [i le putea închipui u[or
în\sprindu-se în timpul unei certe. În mod
normal, n-ar fi ezitat s\ o abordeze, dar
mahmureala accentuat\ îl f\cea s\ se simt\
neinspirat [i fad. O v\zu dansînd [i se apropie
s\ o urm\reasc\ mai bine. Nu intrase în nici
un alt cerc de dansatori [i se mi[ca, supl\
[i indiferent\, nel\sînd ritmul s\ se scurg\
prin trup. Mi[c\rile ei nu se supuneau muzicii,
cum f\ceau to]i ceilal]i de pe ring, ci
parc\ o completau, ca [i cum ar fi fost o
conversa]ie între ea [i compozitorul piesei.
Nu mai v\zuse niciodat\ pe cineva dansînd
astfel, auzise doar c\ în tangourile argentiniene
se întîmpl\ uneori, cînd unica pereche
r\mas\ pe ring î[i potrive[te pa[ii dup\ un
ritm tainic, secretat de chimia trupurilor,
orchestra e silit\ s\ schimbe caden]a [i chiar
armoniile. Dup\ ce melodia se termin\, fata
disp\ru înc\ o dat\. O v\zu spre ie[ire, lîng\
scara care ducea spre cazinou, discutînd
cu o tip\ înso]it\ de un gr\san. Cei doi
p\reau destul de be]i [i p\reau c\ nu se
în]eleg asupra destina]iei cabinei. 

Trecu pe lîng\ grupul care sporov\ia
într-o limb\ care-i suna foarte familiar, dar
nu-[i d\du osteneala s-o identifice. Prefera
s\ plece el decît s\ o mai vad\ plecînd.
Ascensorul îl duse la ultimul etaj, unde se
aflau cabinele membrilor echipajului [i ale
personalului angajat s\ distreze pasagerii.
Se afla într-un hol mic, în care nu erau decît
scrumiere sem\nînd cu dou\ pahare uria[e
de coniac. Pe unul dintre pere]i se afla o
pl\cu]\ pe care scria „Loc de fumat”.

Fum\torii deveniser\ evreii noului
mileniu. Toat\ opinia public\ era împotriva
lor, erau ar\ta]i cu degetul, înfiera]i, pu[i
la ziduri cu pl\cu]e. Dup\ ce mult\ vreme
conduseser\ lumea, începuser\ s\ piard\
teritorii de la an la an [i ajunseser\ în aceast\
situa]ie, în care li se rezerva un spa]iu
minuscul pe un vapor de dimensiunea unui
or\[el.  

Cu excep]ia unui singur hublou, celelalte
erau întunecate, semn c\ pasagerii î[i
continuau alcoolizarea. Privi prin geamul
luminat [i v\zu un b\rbat aplecat asupra
unui sintetizator. În dreapta lui se afla un
televizor deschis. Se întoarse [i deodat\
era fa]\ în fa]\ cu marea.

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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Moscova - Bucure[ti
jurnalul vremurilor de infla]ie (XXVI)

vasile ernu

Drag\ ... ,

Sînt rugat s\ scriu despre biciclet\
pentru a contribui la „gloria de pe urm\”
a acestui vehicul. Iat\ ce a ie[it. 

În copil\rie, ori de cîte ori ie[eam în
curte la joac\, dup\ ce oboseam sau ne
plictiseam, ap\rea o polemic\ inevitabil\.
Eu cu prietenul meu aveam cîteva probleme
„fundamentale” de rezolvat. De obicei eram
pe pozi]ii opuse, ireconciliabile, fiindc\ era
foarte greu s\ c\dem la pace atunci cînd
în joc ap\reau idolii no[tri sau lucrurile la
care ]ineam foarte mult. Mie îmi pl\cea de
un anume hokeist, strîngeam postere,
decupaje din ziare [i informa]ii despre el,
prietenului meu de altul, aducînd un dosar
„distrug\tor” în favoarea feble]ii lui. Polemicile
[i argumentele noastre mergeau pîn\-n
pînzele albe. Despre echipele preferate de
fotbal disputele puteau ajunge pîn\ la
înc\ierare. Unul dintre noi î[i declara
dragostea pentru Spartak Moscova, altul
pentru Dinamo Kiev. Ne ciond\neam pîn\
ne sup\ram, ne luam juc\riile, pozele
prefera]ilor sau mingea [i plecam fiecare
la casa lui, ca a doua zi s-o lu\m de la cap\t.
Cu aceast\ ocazie mi-am dat seama de
un adev\r greu de contestat, [i anume c\
via]a e complicat\. Am în]eles acest
lucru în momentul în care a trebuit s\
tran[\m cea mai mare problem\ a vremurilor
noastre: care este cea mai bun\ biciclet\
din lume? Norocul nostru era c\ [tiam [i
v\zusem numai trei modele: Minsk, Ukraina
[i Desna. În Imperiul de la r\s\rit mai existau
cîteva modele pe care le-am descoperit
mai tîrziu, dar nici unul nu a reu[it s\
stîrneasc\ atîta patim\ precum cele pe care
le-am cunoscut prima oar\ [i pe care am
înv\]at s\-mi ]in echilibrul.

Întîmplarea face c\ eu s\ primesc de la
p\rin]i un Minsk, iar prietenul meu s\
primeasc\, cam în aceea[i perioad\, o
Ukraina. Exist\ p\rin]i pe care-i iube[ti,
exist\ prieteni la care nu po]i renun]a, exist\
primele palpita]ii sentimenatele, exist\
eroii prefera]i [i exist\ ni[te obiecte pe care
nu le ui]i orice s-ar întîmpla. Exist\ îns\
bicicleta Minsk, care este un amestec între
eroul iubit, prietenul devotat, visul împlinit
[i erotismul infantil al primei iubiri. 

V\ rog, nu zîmbi]i, voi, copii ai capitalismu-
lui decadent, care [ti]i, care a]i v\zut [i care
v-a]i plimbat cu o mul]ime de biciclete! V\
rog, nu judeca]i înainte de-a afla ce este [i
mai ales ce înseamn\ aceste minuni ale
tehnicii comuniste. Acestea nu erau biciclete,
ci adev\rate mituri care puteau fi doar
visate. Desna, mai treac\ mearg\, dar Minsk
[i Ukraina sînt însu[i visul lui Dumnezeu,
despre care se spune c\ nu a fost v\zut nici
m\car de Gagarin cînd a fost în cosmos. E
un vis care a luat fiin]\ [i care a venit s\
bucure via]a nevinova]ilor copii sovietici.
Pu]ine obiecte au existat în lumea asta care
au înfl\c\rat visurile [i mintea atîtor copii.
Zi [i noapte aceste biciclete era visate de
milioane de copii sovietici. Unii visau Minsk,
al]ii visau Ukraina. Erau dou\ visuri care
pentru unii deveneau realitate [i atunci
intrau într-o stare de fericire aproape total\
care nu se uit\ niciodat\. L\sa]i-m\ cu Cube,
Kona, Trek sau Brompton [i Electra. Cine
nu a visat la un Minsk, cine nu a avut palpita]ia
primei atingeri a ghidonului auriu, cine nu

a ap\sat pe „urechiu[a” soneriei metalice
pentru a aten]iona în mod special colegele
de [coal\ s\ se dea din fa]a acestei minuni,
cine nu [i-a ag\]at m\car o dat\ pantalonii
în lan] [i nu [i-a julit cel pu]in un genunchi,
[i cine nu a avut febr\ muscular\ la fese
doar din pl\cerea de a merge cu aceast\
biciclet\, fi ind nevoit s\ doarm\ pe
burt\, nu va în]elege niciodat\ ce înseamn\
Minsk.

Istoria rela]iei mele cu bicicleta se reduce
la cîteva cuvinte simple, care ascund îns\
multe sentimente [i pove[ti. Prima oar\
am mers cu bicicleta la 2 ani. A[a cum se
cuvine unui copil dus la gradini]\ cu bicicleta
de fratele mai mare. Am fost a[ezat frumos
pe cadru, m\ ]ineam strîns cu mîinile de
ghidon, cu picioarele aruncate spre stînga.
E frumos, vîntul sufl\ în fa]\, doar c\ te cam
doare fundul, iar pe la 4 ani e deja insuportabil.
Dup\ care am început s\ m\ dau cu bicicleta
fratelui meu în josul str\zii folosind ca punct
de sprijin doar pedala din stînga, ]inîndu-
m\ strîns cu o mîn\ de ghidon [i cu cealalt\
de cadru, f\cînd primele exerci]ii de
echilibristic\ ce se finalizau cu c\z\turi
zdravene pe asfaltul negru care-mi julea
nemilos coatele [i genunchii. Au urmat
primele încerc\ri de a lua cu adev\rat în
st\pînire bicicleta, îns\ nu înc\lecînd-o,
c\ci picioarele mele înc\ nu ajungeau la
pedale din cauza cadrului, ci pedalînd prin
interior, pe sub cadru. Orice copil din
genera]ia mea [i mul]i de dinaintea mea
au în minte aceast\ imagine arhetipal\: o
biciclet\ mare care merge aproape singur\
[i în interiorul ei un copil care se fr\mînt\.
Dup\ care mersul adolescentin, gale[,
deseori cu mîinile luate de pe ghidon, al
celui care controleaz\ aproape perfect
fiecare mi[care a bicicletei, care st\pîne[te
fiecare secret, fiecare detaliu [i care poate
oricînd s\ duc\ pe portbagajul din spate
orice domni[oar\ care are curajul s\ se
a[eze. 

De cî]iva ani nu mai am biciclet\. Suf\r
în sinea mea, îmi este un dor nebun s\
m\ arunc ca pe vremuri pe [aua unui Minsk
[i s\ dau din pedale pîn\ cînd „pegasul”
tehnologiei sovietice va prinde aripi [i va
zbura. Din p\cate, acest lucru nu mai
este posibil, fiindc\ au ap\rut mult prea
multe ma[ini. Ador bicicli[tii, rolerii [i
skateboarderii. Ador mai ales pietonii,
pentru c\ au inventat bicicleta, îns\ nu-i
voi ierta niciodat\ pentru c\ au inventat
ma[ina care ne ia pe zi ce trece tot mai mult
din mica por]iune de drum care ne-a mai
r\mas. Îmi este dor de Minsk-ul copil\riei
mele, aceast\ fabric\ de vise [i de traume
din care nu a mai r\mas decît o frumoas\
amintire.

v.a.

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

]igara pe jum\tate fumat\ în col]ul gurii,
iar în spatele sticlei cartea era pozi]ionat\
astfel încît cuvintele beautiful, haunting,
dazzling, triumphant, terrific se întip\riser\
pe fruntea reflexiei mele. Era o imagine
interesant\, flatant\ într-un fel, [i [tiam
deja c\ asta era cartea pe care trebuia s-
o cump\r. Ce rost mai avea s\ pierd minute
pre]ioase, zeci de minute, pentru a c\uta
altceva? Asta era. Eram mult prea obosit
ca s\ nu cad prad\ cli[eului cartea î[i alege
cititorul. Era ceva cu American, iar eu eram
American Reader, a[a c\ asta era. Speram
doar ca pre]ul s\ nu dep\[easc\ suma pe
care o aveam la mine, ceea ce n-ar fi fost
prea greu. Am avut îns\ noroc, nu doar
pentru c\ socoteala s-a potrivit, ci [i pentru
c\ d\dusem peste o carte întocmai cum
spuneau cuvintele scrise cu litere de-o
[chioap\ pe copert\. 

Am început s-o citesc imediat dup\ ce-
am cump\rat-o [i din primele pagini am
în]eles c\ era vorba despre un am\rît care
avea tot ce-[i dorea, care se g\sea într-o
situa]ie ce se îndrepta spre un final de genul
„[i au tr\it ferici]i pîn\ la adînci b\trîne]i”.
Îns\ atunci cînd iese dintr-o benzin\rie
unde oprise pentru a cump\ra cîteva
m\run]i[uri, ma[ina cu tot cu so]ia sa
disp\ruse. E un început cum nu se poate
mai bun, care te prinde: cum s\ nu vrei
s\ afli ce s-a întîmplat, unde este so]ia
tipului, cine i-a stricat finalul fericit? Povestea
care urmeaz\ este a unui om care nu intr\
în panic\, ci se adapteaz\ situa]iei - „I won’t
say I was never stuck, but I was good at
making adjustments. That was my speciality,
adjusting to circumstances.” A[a c\ Jack,
nefericitul, nu se gînde[te la ce e mai r\u
- de fapt se gînde[te, dar nu se comport\
în consecin]\, adaptarea sa însemnînd, a[a
cum ne d\m seama dup\ cîteva pagini,
refuzul de a vedea partea goal\ a paharului.
Jack are cîteva reac]ii neobi[nuite, neve-
rosimile: nu d\ telefon la poli]ie, nu-[i sun\
prietenii, nu d\ sfoar\-n ]ar\ pentru a o
g\si pe Anne, so]ia sa. În schimb, se duce
acas\, face un du[ [i se culc\, a[teptînd ca
totul s\ se rezolve de la sine. 

În orice caz, stilul lui Haskell este
hipnotizant [i reu[e[te s\ te fac\ s\ crezi
c\ în anumite situa]ii e posibil ca oricine
s\ reac]ioneze astfel. Nimic ie[it din comun.
Dup\ alte cîteva pagini, ne trezim în mijlocul
unui roman on the road, pentru c\ a doua
zi Jack descoper\ o hart\ veche a Americii
cu cîteva loca]ii încercuite, locuri în care
el se convinge singur, pentru c\ vrea s\
cread\ acest lucru, c\-[i va g\si so]ia - crede
c\ so]ia sa i-a l\sat special aceast\ hart\,
c\ joac\ un fel de joc. A[a c\-[i cump\r\
o ma[in\ [i porne[te în c\utarea ei. C\utare
este mult spus, nu este o poveste detectiv\
în care Jack g\se[te indicii [i se apropie
din ce în ce mai mult de Anne, pentru c\
eroul nostru se las\ dus de val, se comport\
ca [i cum ar fugi de ceva, ca [i cum s-ar
îndep\rta din ce în ce mai mult de posibilitatea
de-a o g\si vreodat\ pe Anne. ~n acest
moment, aproape de jum\tatea c\r]ii, î]i

cam dai seama ce se întîmpl\. De fapt,
r\spunsul este [i în titlu, [i în structura
romanului, e in your face  de la început.
Jack nu o va g\si niciodat\ pe Anne, pentru
c\ aceasta este moart\. Jack trebuie s\
g\seasc\, în schimb, o cale s\ se împace
cu acest lucru. În asta const\ c\utarea sa.
Drumul dintr-un cap\t într-altul al Americii
este Purgatoriul lui Dante, reinterpretat,
adaptat, remixat. Haskell ne d\ indicii în
acest sens [i prin structura romanului: [apte
capitole (Superbia, Ira, Invidia, Luxuria,
Gula, Acedia [i Avaritia), fiecare împ\r]it
în cîte [apte subcapitole. Beatrice este în
mod evident Anne, iar rolul lui Virgiliu este
împ\r]it între hippio]i autostopi[ti, [oferi
perver[i, homele[i, yogini etc., al\turi de
care Jack str\bate o por]iune din drumul
s\u. A[a cum spuneam mai sus, Jack d\
impresia c\ se dezintegreaz\ pe parcursul
drumului, ca [i cînd ma[ina lui ar fi din
cret\. De la a ajuta autostopi[ti [i alte
persoane ajunge s\ fie unul dintre ele [i
chiar s\ renun]e la toate posesiunile sale
pentru a locui pe str\zi ca un homeless -
acesta reprezentînd cap\tul drumului de
pe hart\. 

Cam a[a sun\ romanul de debut al
lui Haskell, o fic]iune construit\ foarte bine,
despre un om care-[i pierde treptat min]ile,
care-[i provoac\ singur o stare de amnezie,
pentru ca apoi s\ porneasc\ într-o c\l\torie
de redescoperire [i în acela[i timp de
autodistrugere, care nu este doar purgatoriu,
ci [i infern [i paradis în acela[i timp. Pare
o poveste tragic\, plin\ de suferin]\ [i
de triste]e, dar nu este deloc lipsit\ de
umor. Atît pentru Jack, cît [i pentru Haskell,
tot ce se înt\mpl\ în poveste este natural,
este the way things work [i, a[a cum spune
Jack la un moment dat, I would let the
world play through me. De o sensibilitate
incredibil\ sînt [i pasajele în care Jack î[i
aduce aminte de so]ia sa: You were in
the tub, naked of course, and what I remember
was your beauty. We’d made love before
so I’d seen you naked, but this was a different
kind of nakedness. You saw me, you looked
at me, but nothing changed because of
me. You were there, in the tub, and you let
me look at you, just as you were letting
the sink and the toilet and the candle look
at you. You were existing, without façade
or artifice. Just being. Iar tonul \sta nostalgic
combinat cu abandonul drumului [i cu
atitudinea de whatever sînt o combina]ie
care-[i contamineaz\ cititorul. Pîn\ la urm\,
cartea din vitrin\ s-a dovedit a nu avea nici
o leg\tur\ cu politica, ci e o fic]iune care
te poart\ dintr-un cap\t într-altul al Americii
[i-]i face cuno[tin]\ cu lowlifer-ii care bîntuie
aceast\ ]ar\. M\ tot întreb cum ar ar\ta un
Purgatoriu rromânesc.

GGrruuiiaa DDrraaggoommiirr, 25 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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S criu poezie de aproape zece ani. Dac\ cineva m-
ar întreba de ce fac acest lucru, n-a[ [ti ce s\-i
r\spund. Probabil c\ i-a[ spune c\ sînt fericit\ în
timp ce scriu poezie. În timp ce încerc s\ construiesc

un poem. Cuvînt cu cuvînt, imagine cu imagine. 
O fericire asem\n\toare simt [i atunci cînd comentez

sau explic un poem - [i, în general, un text literar - într-
un articol, într-un curs sau într-o comunicare. Am redactat
numeroase proiecte pentru a-mi putea continua activitatea
de cercetare literar\ [i m-am obi[nuit cu schema impus\
dup\ modelul [tiintelor exacte: prezentare, obiective,

metodologie, plan de lucru,
rezultate a[teptate, viabilitate,
cronograma, impact etc... În
Spania sau în Fran]a studiile
umanistice au nevoie în zilele
noastre de ajutorul unui voca-
bular tehnic pentru a putea opta
la - pu]inele - burse, la contracte
[i la subven]ii. Situa]ia în România
este mult mai dificil\: din ce
îmi povestesc prietenii, aceste
burse, contracte sau subven]ii
sînt aproape inexistente [i foarte
rar permit un salariu decent. 

În aceste condi]ii, a afirma
importan]a vital\ a literaturii,
a poeziei [i a studiilor umanistice
nu este u[or. Putem spune lucruri
pe care orice pasionat de lectur\
le [tie: c\ sîntem c\r]ile pe care
le citim, c\ tr\im, iubim, urîm
în func]ie de ce am citit,  c\
încorpor\m existen]ei noastre

cotidiene fic]iunile dintre paginile unor c\r]i. Putem repeta
c\ a citi [i a scrie înseamn\ a privi lumea, a analiza [i a
în]elege mai bine ce se petrece în jurul nostru. 

Am citit de curînd o defini]ie extraordinar\ a poeziei:
poezia, spune Joan Margarit, este ast\zi ultima cas\ a milei.
Joan Margarit (La SSegarra, Lleida, 1938) este unul dintre
cei mai importan]i poe]i spanioli contemporani (în catalan\
[i în spaniol\). În 2008 Margarit prime[te Premiul Na]ional
de Poezie pentru volumul Casa dde mmisericordia (Casa mmilei)1.
În epilogul volumului - o expunere extrem de interesant\
a viziunii autorului despre poezie -, Margarit poveste[te c\
la originea poemelor [i a titlului a fost vizitarea unei expozi]ii
despre casele milei, în care, dup\ R\zboiul Civil spaniol
(1936-1939), multe dintre v\duvele celor uci[i la sfîr[itul
r\zboiului cereau ca fiii lor s\ fie admi[i, neavînd posibilitatea
de a-i între]ine. Aceste case ale milei erau institu]ii de o
severitate extrem\, ajungînd pîn\ la r\utate. Cererile
mamelor aveau o singur\ explica]ie, scrie Margarit: intemperiile
erau mult mai însp\imînt\toare. A[a se întîmpl\ [i cu poezia.
Un poem ne ajut\ pu]in, foarte pu]in, s\ suport\m durerea
[i lipsurile. Dar nu exist\ nimic altceva, [i dac\ acest lucru
este trist, mult mai triste sînt intemperiile vie]ii f\r\ versuri,
afirm\ autorul. Concluzia: „La poesía es hoy/ La última casa
de la misericordia.” („Poezia este azi/ Ultima cas\ a milei”).

Un poem este, în opinia lui Margarit, un proces de intrare
[i ie[ire, ceea ce în teoria informa]iei se cunoa[te drept o
cutie neagr\. Intr\ o informa]ie [i iese alta: informa]ia care
intr\ este, în analogia autorului, o persoan\ cu o anumit\
stare interioar\ sau, dac\ folosim vocabularul teoriei
informa]iei, cu un anumit grad de dezordine. Acest grad
de dezordine poate fi, explic\ Margarit, frica, neîn]elegerile,
triste]ea, factori care amenin]\ încontinuu echilibrul interior.
Informa]ia care iese este aceea[i persoan\ care, dup\ ce
a citit poemul, are un grad de dezordine mai mic. A în]elege

un poem constituie a[adar, dup\ p\rerea lui Margarit, un
proces de intrare [i ie[ire dintr-o cutie neagr\. 

Nu exist\, afirm\ scriitorul, multe cutii negre  în care
singur\tatea noastr\ poate intra cu o anumit\ stare [i
din care poate ie[i mai consolat\, mai ordonat\, mai fericit\
la urma urmei. Poezia este o astfel de cutie neagr\. Nu
înl\tur\ durerile vie]ii, dar ne poate ajuta s\ le suport\m.
Nu ne face mai buni, dar cel pu]in ne putem în]elege mai
bine. De aceea este important ca un poem s\ fie în]eles [i
de aceea sînt utile studiile umanistice, pentru c\ pot explica
emo]iile elaborate în textele literare, pot oferi piste de
interpretare [i de analiz\. Tr\im într-o lume care investe[te
enorm în dezvoltarea ultimelor progrese tehnologice. Unele
dintre aceste progrese sînt, f\r\ îndoial\, urgente [i benefice.
Altele r\spund unui hedonism tehnologic ce constituie
semnul timpului nostru. Fic]iunea literar\, indivizibil\ de
via]a îns\[i, este mult mai real\ decît fic]iunea tehnologic\.
„Cu cît îmb\trânesc mai mult”, scrie Margarit, „nu recunosc
alt\ aventur\ care s\ merite osteneala decît via]a îns\[i.
Nici alt\ posibilitate de consolare decît aceea de a administra
propriile dorin]e [i, de ce nu, propriile e[ecuri.”

___________
1 Traducerea titlului [i a versurilor îmi apar]in. 

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).

Joan Margarit, CCaassaa ddee mmiisseerriiccoorrddiiaa,
Visor, 2007

D ou\ scene mi-au atras aten]ia în ultimele zile.
Una se petrecea la Viena, în apropierea zonei
centrale a ora[ului. Dup\ cum se [tie, austriecii,
ca [i nem]ii, au un cult al recicl\rii obiectelor:

sticle, borcane, PET-uri, hîrtie, carton, cutii de iaurt -
nimic nu scap\ ochiului vigilent al autorit\]ilor. În slujba
acestei opera]iuni masive de colectare ecologic\ a de[eurilor,
pe lîng\ obi[nuitele l\zi de gunoi specializate pe culori [i
pe categorii, vienezii au pus la dispozi]ia locuitorilor
ni[te tomberoane uria[e de metal. Aceste jum\t\]i de
tancuri, plasate strategic la col]urile str\zilor sau în apropierea
sta]iilor de metrou, sînt prev\zute cu dou\ orificii cauciucate
prin care, ghidat de ni[te instruc]iuni precise (dublate de
ab]ibilduri explicative), e[ti îndemnat s\-]i de[er]i tolba
menajer\: în compartimentul din stînga, sticl\ alb\; în
cel din dreapta, sticl\ verde sau maro. 

Scena despre care v\ povesteam era urm\toarea. Undeva
în preajma zonei DonauKanal, pe una dintre str\zile
aristocratice ale ora[ului, doi cer[etori vienezi î[i uniser\
eforturile [i, sprijini]i unul de cel\lalt, cu mîna introdus\
pîn\ la cot în cazanul metalic, încercau s\ recupereze o
sticl\ de vin, bere, [ampanie (sau orice s-ar fi nimerit) din
gr\mada scufundat\ [i, desigur, inaccesibil\. Totul, probabil,
în speran]a c\ repectiva sticl\ ar mai fi p\strat o urm\ de
alcool de care, ca de o corabie ie[ind dintr-un port îndep\rtat,

s\ se poat\ ag\]a în ultima clip\.
A doua scen\ vine din Bucure[tiul nostru familiar. Îl

cunoa[te]i, pesemne, pe cer[etorul cu biciclet\ [i doi cîini,
despre care pîn\ [i bloggerii pasiona]i de ciclism au scris.
Pedaleaz\ mereu prin zona Pie]ei Victoriei, cu un cîine în
les\ [i cel\lalt, mai mic [i lung ca un [oricar, urcat pe un
skateboard, plasat pe cadrul bicicletei. Instalat pe o pernu]\
special\, cu labele din fa]\ sprijinite de ghidon [i cu cele
din spate odihnindu-se ca la plaj\, cîinele mai mic pare
c\ dirijeaz\ echipajul spre o lume mai bun\, doar de el
[tiut\.

Acum cîteva ore, echipajul a trecut prin fa]a casei mele.
Cer[etorul a oprit la col] [i a scos din plas\ o cutie de
bere. A golit-o pe loc, s-a uitat cîteva clipe la ambalajul gol.
Dup\ care l-a aruncat în primul co[ de gunoi. Apoi, sub
privirile amor]ite ale ambilor cîini, s-a reinstalat în mica
sa cas\ cu pedale [i a pornit spre caruselul altor zile identice
[i necomplicate.

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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poezia, ultima cas` a milei



N u era cea mai bun\ noapte
pentru condus. Vedeam
doar la «dou\ dungi» în
fa]a ma[inii, restul se

pierdea în cea]a amestecat\ cu smogul
de pe autostrada 405, Los Angeles
spre San Diego. Nu era nici cel mai
bun moment pentru condus, eram
dup\ o cin\ stropit\ cu vin, urmat\
de vreo dou\ ore de cocktailuri într-
un lounge pe Sunset boulevard. {i
nu era nici pe departe cea mai bun\
conversa]ie pentru condus, fiind
angajat în acela[i timp într-o comunicare
mai degrab\ non-verbal\ cu fata de
pe scaunul din dreapta, a c\rei ma[in\
o conduceam: un 4X4 japonez, nu-
mi amintesc exact marca. 

Eram îmbr\cat în blugi, cu un
tricou de marinar [i un sacou Pierre
Cardin vintage. Elevat [i neobi[nuit
dup\ standardele californiene. Din
oglinda retrovizoare, în care vedeam
înc\ [i mai pu]in decît în fa]\, o mi[care
mai degrab\ neobi[nuit\ [i cu siguran]\
nedorit\ incepe s\-[i croiasc\ drum
spre retina mea neîncrez\toare.
Imediat un sunet mult prea familiar
o acompaniaz\. Culorile ro[ii [i albastre
ale girofarului de poli]ie se contureaz\
din ce în ce mai bine, f\r\ urm\ de
îndoial\. M\ uit din reflex la vitez\,
eram sub 55 mph, ceea ce f\cea
mi[carea din spate suspect\ pentru
mine. M\ supun oricum [i trag pe
dreapta. Ma[ina de poli]ie opre[te
în spate. A[tept. Portiera nu se
deschide, nici un poli]ist/robocop
nu î[i face apari]ia, cum ar fi trebuit.
Aud îns\ o voce indistinct\ ie[ind
din megafonul de pe ma[in\. Îmi
dau seama c\ nu în]eleg engleza
prelucrat\ de portavoce... Companioana
mea îmi traduce, în engleza uman\:
trebuie s\ iei primul exit [i s\ tragi
pe dreapta. M\ supun cu inima strîns\,
[tiind c\ va urma un control am\nun]it. 

Escortat elegant, intru în benzin\ria
ale c\rei lumini difuze d\deau impresia
de spa]iu aflat în afara lumii, plutitor,
efect dublat de cea]a înconjur\toare.
R\mîn în ma[in\ cu mîinile pe volan,

nemi[cat pentru a nu fi împu[cat, pîn\
cînd ofi]erul de poli]ie se apropie de
geam [i îmi cere actele. Îi dau permisul
de conducere, actele ma[inii [i asigurarea.
Dialogul se leag\ astfel: «Domnule, [ti]i
de ce v-am oprit?» «Nu. Nu aveam vitez\»
«A]i b\ut?». Aici a fost momentul crucial,
în care am f\cut alegerea potrivit\, a[a
cum avea s\ se dovedeasc\ mai tîrziu:
«Da, un pahar de vin la cin\». «Mm. V-
am oprit pentru c\ balansa]i ma[ina».
La naiba! m-am g`ndit. «Uita]i-v\ la
degetul meu [i urm\ri]i-l f\r\ a mi[ca
din cap». Zis [i f\cut; de[i nu am idee
cum am reu[it. Reiau: «probabil c\ eram
prins în conversa]ie. În plus, fiind
european, sînt obi[nuit cu ma[ini mici».
Se uita spre mine cu o privire în care
puteam citi  cea mai profund\
inexpresivitate. Îmi spune: «Ok, domnule.
Pute]i pleca. Dac\ nu pute]i st\pîni
ma[ina, lasa]i-o pe domni[oara s\
conduc\». {i a plecat în cea]\, a[a cum
a venit. Proprietara ma[inii nu scosese
absolut nici un cuvînt în timpul conversa]iei.
Cînd ma[ina de poli]ie a ie[it din
benzin\rie, ea s-a uitat la mine, a oftat
[i a zis: «Am crezut c\-]i vei petrece
noaptea la pu[c\rie» «De ce?» «P\i, asta
se întîmpl\ dac\ conduci, e noapte [i
e[ti b\ut. Dormi la pu[c\rie». Brusc,
mi-am adus aminte de filmele western
în care c\l\re]ii singuratici, recalcitran]i
[i b\u]i sînt du[i în celule individuale
ca s\ se trezeasc\ din be]ie. De[i nu
m-am identificat niciodat\ cu un astfel
de personaj, o cin\ romantic\ în Los
Angeles, un cocktail în plus, un poli]ist
zelos [i o noapte ce]oas\ m-ar fi putut
transforma într-unul... 

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.

alexandru 
b`l`[escu
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roman]` pe autostrad`

C u no]iunea de „acas\” am avut tot
timpul o problem\. Mi s-a p\rut o
chestie destul de evaziv\ [i greu de
definit. Am numit „acas\” locuri în

care am petrecut doar o noapte, la fel de bine
cum „acas\” au fost locurile unde am stat ani
de zile. De cînd m-am mutat la Katowice, acas\
înseamn\ urm\toarele lucruri: camera de c\min
unde mobila e b\tut\ în cuie [i exclude posibilitatea
redecor\rii atunci cînd încep s\ m\ plictisesc
sau cînd mi se pare c\ se produc dezechilibre
energetice între cei patru pere]i [i se impune
o schimbare de karma; casa p\rin]ilor mei, de
la Bra[ov, unde camera mea e în continuare
exact a[a cum am l\sat-o; toate casele prietenilor
mei din Bucure[ti; acas\ au fost pentru scurt
timp hotelurile din Cracovia [i din Var[ovia. E
suficient s\ [tiu c\ m\ întorc într-un loc ca s\-l
numesc acas\. Nici nu e de mirare c\ lucrurile
devin confuze cînd spun, exact pe acela[i
ton, „m\ duc acas\” [i uneori asta înseamn\ c\
m\ întorc la c\min, iar alteori c\ am bagajul
f\cut [i plec în România. A[a c\, zilele trecute,
cînd am descoperit pe un blog, care de obicei
se ocup\ cu tot felul de probleme lingvistice,
un articol care se numea When bbeing aabroad
equals bbeing aat hhome: eexpatriates wworldwide,
am fost cum nu se poate mai fericit\
s\ v\d c\ toat\ povestea cu casele
fusese transformat\ în studiu
de caz, cu date statistice, cu
tabele [i cu procente. De[i
nu m-am omorît niciodat\
dup\ cifre [i  dup\
schematiz\ri, uneori sînt
utile [i reconfortante.
Conform articolului,
pîn\ în 2010, peste dou\
sute de milioane de
oameni vor locui în afara
grani]elor ]\rilor din
care provin. Motivele
sînt în primul rînd de
ordin economic, dar din
ce în ce mai des se întîmpl\
ca expa]ii s\ fie pur [i simplu
în c\utarea unui stil de via]\
alternativ, diferit de cel propus
de cultura lor. {i s\ nu uit\m studen]ii...
Tot din articol am aflat despre existen]a
unui site care-[i propune s\ fie un fel de
trus\ de prim-ajutor pentru expa]i,
www.justlanded.com, oferind informa]ii practice
despre diverse ]\ri - cum s\ ob]ii permisul de
[edere, unde po]i c\uta de lucru, cum s\
cumperi/închiriezi o locuin]\ [i tot felul de tips
& tricks despre cultur\, despre obiceiuri, despre
tradi]ii culinare, despre transportul în comun
[i despre asigur\rile medicale. 

{i totu[i, cînd [tii deja toate astea, cum
ajungi s\ te sim]i acas\ în alt\ parte decît acas\?

Cînd a devenit Polonia acas\? Desigur, con-
form teoriei de mai sus, camera de c\min a fost
acas\ de cînd mi-am despachetat bagajele, dar
de la a-i spune astfel [i pîn\ la a sim]i c\ într-ade-
v\r a[a stau lucrurile e cale lung\. 

- cînd am început s\ în]eleg dialectul silezian.
De[i n-am vrut s\-l înv\], am re]inut, f\r\ s\-
mi fi propus s\ fac asta, cîteva cuvinte în dialect.
Acum caut c\r]i despre identitatea silezian\
[i nu mai sînt atît de înver[unat\ împotriva ideii
c\ Silezia are o individualitate aparte, în multe
aspecte diferit\ de cea polonez\. Cînd am f\cut
[i o vizit\ în cartierul muncitoresc din Katowice,
undeva în sudul ora[ului, unde toate casele
arat\ exact la fel [i au ramele ferestrelor vopsite
în ro[u, am fost pl\cut surprins\ s\ v\d c\ pot
descifra înscrisurile de pe ziduri. Desigur, în
dialect;

- cînd am spus numai lucruri bune despre
Katowice în fa]a prietenilor mei var[ovieni, care
sus]in c\ Silezia e doar o regiune minier\ ai c\rei
locuitori nu fac altceva decît s\ mearg\ la munc\
[i la cîrcium\;

- cînd am spus numai lucruri bune despre
Var[ovia în fa]a prietenilor mei din Katowice,
care sus]in c\ în capital\ nimic nu e autentic, ci
doar superficial [i plin de fi]e;

- cînd am vorbit cu Agnieszka despre
fo[tii ei studen]i care acum traduc din polon\
[i cumva am [tiut c\ am intrat [i eu în aceast\
categorie;

- cînd în autogara din Oradea am întîlnit trei
polonezi cu care am vorbit la început în englez\,
apoi ne-am dat seama c\ ne în]elegem mai bine
în polon\, [i m-au întrebat dac\ beau bere.
Exist\ un singur r\spuns la întrebarea asta.
Ba chiar mi-au oferit un pet de „Noroc“ s\-mi
]in\ de urît în tren, de la Cracovia la Katowice,
pe care l-am refuzat elegant. E foarte nepolonez
s\ bei singur. Cînd au sim]it nevoia s\-l asigure
pe tata c\ sînt pe mîini bune c\l\torind cu ei
pîn\ la Budapesta [i apoi de la Budapesta la
Cracovia, [i i-au spus no sex, no drugs, just
alcohol, eu una am fost convins\ c\ exact a[a
va fi. Tata mai are [i acum îndoieli, [i oricum
se întreab\ [i m\ întreab\ cum de s-a ajuns la
alcohol în loc de rock’ n’ roll. Tata n-a stat destul
de mult în Polonia; 

- cînd de ziua lui Jacek am dat shot-uri de
votc\ în cortul din p\dure [i m-au asigurat cu

to]ii c\ pot aplica pentru cet\]enie
polonez\;

- cînd îmi scria Asia din
Bucure[ti [i m\ întreba ce

se mai întîmpl\ pe-acas\,
[i cînd îi scriam la rîndul

meu ca s-o întreb acela[i
lucru;

- cînd am privit
România ca pe o
destina]ie turistic\ [i
am f\cut trasee de
vacan]\ personalizate
pentru prietenii mei
polonezi;

-  cînd am f\cut
planuri pe care nu le-am

respectat, dar am tot vorbit
despre ele în virtutea iner]iei;

- cînd am f\cut planuri
pe care le-am pus pe hîrtie [i

pe care [tim deja cum le vom pune
în practic\;

- cînd m-a sunat Magda într-o diminea]\
[i m-a chemat la cafea ca s\ vorbim despre
b\ie]i;

- cînd am început s\ primesc c\r]i în polon\
[i mi-am dat seama c\ le pot citi f\r\ s\ am
dic]ionarul lîng\ mine;

- cînd am plîns în bar pentru c\ [tiam c\
n-o s\ mai lucrez niciodat\ acolo;

- cînd m-am hot\rît s\ m\ înscriu la master
nu ca student str\in, ci urmînd aceea[i procedur\
ca studen]ii polonezi;

- cînd ne-am certat, în bar, din cauza cluburilor
de fotbal. În Katowice e foarte greu s\ fii fan
Legia Warszawa f\r\ s\ ias\ scîntei;

- cînd am refuzat s\ merg la party pentru
c\ eram obosit\ [i [tiam c\ oricum vor urma
altele, pe care nu le-am mai ratat;

- cînd mi-am împachetat ultimul an în
cutii de carton [i am f\cut liste - la cine merg
hainele, la cine c\r]ile, la cine toate nimicurile
pe care le-am adunat pe post de suveniruri [i
la care n-am fost înc\ în stare s\ renun].

Peste exact o s\pt\mân\ plec... acas\. În
vacan]\. {i dup\ scurt timp, m\ întorc...
acas\. Povestea cu Polonia e ca o îndr\gosteal\
de gradul unu: [tii c\, m\car pentru o vreme,
î]i va fi bine. {i avînd certitudinea asta, planurile
pe termen scurt [i mediu sînt mai importante
decît cele pe termen lung. 

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. 
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SEAN COTTER,
traduc\tor de literatur\ român\: 
„Traduc\torul [i exilul sînt asem\n\toare, 

pentru c\ e[ti exilat undeva între limbi [i între state”

Sean Cotter traduce literatur\ român\
în limba englez\, cu toate c\ se preg\tise
s\ devin\ traduc\tor de spaniol\. Se mai
preg\tise [i s\ plece în Kazahstan ca profesor
de englez\ în cadrul organiza]iei Peace Corps,
dar o [tampil\ birocratic\ aplicat\ gre[it l-a
trimis direct în cartierul Titan din Bucure[ti. 

Asta se întîmpla în 1994. Noi l-am cunoscut pe Sean anul
acesta, la Tîrgul de carte Bookfest, dup\ ce fusese invitat la
Festivalul „Zile [i Nop]i de Literatur\” de la Neptun. Am fost
curio[i cum s-a apucat s\ înve]e române[te, a[a c\ l-am
invitat la o bere dup\ tîrg, cu o zi înainte s\ plece din Bucure[ti,
ca s\ vorbim mai pe-ndelete despre traduceri [i despre c\r]i.
Dup\ interviu ni s-a al\turat Simona Popescu [i am r\mas
în formula asta pîn\ seara tîrziu, pe terasa de la Home, lîng\
Biserica Anglican\, vorbind despre ap\, despre mare [i
despre naufragii (nu f\r\ motiv), în timp ce dincolo de
umbrelele noastre fragile ploua toren]ial. 

Sean [i-a petrecut doi ani în România, din 1994 pîn\
în 1996, timp în care a fost profesor de englez\, a înv\]at
române[te [i a început s\ exploreze literatura româneasc\.
Sau cel pu]in poezia, genul s\u favorit. În 1996 a plecat
înapoi în State, ca s\ urmeze un masterat de traducere
literar\, pe care l-a absolvit cu traducerea în englez\ a unei
selec]ii din poezia lui Nichita Danilov. L-a descoperit pe
Danilov într-o antologie de poezie româneasc\ [i spune c\
l-a cucerit umorul din poemele sale. Mai tîrziu, cînd l-a
cunoscut pe autor, Sean spune c\ s-a bucurat [i mai mult
pentru alegerea f\cut\. Traducerea urmeaz\ s\ apar\
simultan în România [i în State, dar între timp Sean n-a stat
degeaba: a mai tradus dou\ povestiri de Bogdan Suceav\
[i un volum de poezie de Liliana Ursu, Zidul dde llumin\
(Lightwall), proasp\t ap\rut în America la Zephyr Press,
plus cîteva texte din spaniol\, pentru reviste. Sean ne-a
povestit cum [i-a ales volumul Lilianei Ursu sau cum l-a ales
volumul pe el: „Am cunoscut-o pe Liliana la un congres
de traduc\tori, în Texas, era nevoie de cineva care s\ mearg\
la aeroport s-o ia [i m-am dus eu, pentru c\ vorbeam limba
român\. A[a ne-am împrietenit. Iar data urm\toare cînd am
venit în România i-am f\cut o vizit\ Lilianei, care mi-a
spus c\ ]ine mult la cartea aceasta, dar nimeni n-a tradus
nimic din ea, [i m-a întrebat dac\ nu vreau s\ fac ceva.
Am citit cartea [i mi-a pl\cut foarte mult.” Vizita deschide
[i prefa]a c\r]ii: „In the center of Bucharest, Liliana Ursu and
I stood on a balcony, overlooking a courtyard framed by
five apartment buildings. The yard contained park benches,
clotheslines, two garbage dumpsters, and rows of poplar
trees jetting up from the pavement. This refuge was stunningly
quiet, just the other side of a building from horns and diesel
fumes of traffic on Magheru Boulevard, and it was thick
with sunlight. Liliana pointed out a wide casement built
into the ground, zidul de lumin\, an angled bed of concrete
that reflected sunlight into the basement apartments.
Watching the light ricochet into the windows, Liliana found
the title for her new collection, and I responded with its
English translation”.

L-am întrebat pe Sean ce dificult\]i a avut cînd a tradus

aceast\ carte, fiindc\ poemele Lilianei Ursu sînt de obicei
spirituale, cînd nu de-a dreptul religioase; Sean a r\spuns
c\ problemele traducerii nu sînt la nivel de limbaj, ci la nivel
de text: „Una e s\ fii bilingv [i alta e s\ fii traduc\tor. Pot
s\ în]eleg foarte bine o carte în limba român\, dar poate s\
mai dureze pîn\ s\ g\sesc o voce în englez\, s\ [tiu cum
s-o redau, ca un actor care poate s\ aprecieze o pies\, dar
care nu reu[e[te s\ intre în rol. Iar poezia Lilianei Ursu are
ni[te particularit\]i. Problema nu e cum s\ traduci din român\
în englez\, ci cum s\ traduci din Liliana în limba lui Sean.
Faptul c\ Liliana este o poet\ religioas\ a fost o «problem\».
Ea a venit cu o burs\ în Boston, iar dup\ Boston a f\cut un
mic turneu [i am vorbit despre traducere împreun\. La un
moment dat, Liliana a spus c\ poezia ei vine din Dumnezeu.
În State, mai ales în contexte academice, nu se vorbe[te
a[a. Sun\ foarte conservator, fundamentalist, ca [i cum ai
fi în partidul lui Bush. Or, noi avem aceast\ tradi]ie de
diferen]iere între stat [i religie. Toat\ lumea a fost [ocat\,
iar mie mi-a f\cut o pl\cere enorm\ s\-i v\d pe to]i cu gurile
c\scate. Americanii nu sînt în stare s\ aud\ a[a ceva. Pentru
ei a fost mai [ocant decît DaDa. Oamenii care sînt de stînga
- iar cei mai mul]i din sistemul academic sînt de stînga - [i
sînt [i credincio[i nu prea vorbesc despre asta. {i vine o
poet\ sofisticat\, citit\, care spune ceva ce sun\ ca [i cum
ar fi spus «efectiv sînt de dreapta». Asta e o problem\ de
traducere.”

L-am întrebat dac\ n-a sim]it [i presiuni de-a traduce
cîte-o carte sau c`te-o poezie; Sean spune c\ a sim]it presiunea
doar la început, iar între timp oamenii au în]eles cum
func]ioneaz\ sistemul literar [i nu se mai a[teapt\ nici s\
devin\ faimo[i peste noapte, nici s\ se îmbog\]easc\:
„Oamenii au mai mult\ experien]\ cu mediul str\in [i [i-au
dat seama c\ nu se îmbog\]esc peste noapte, mai ales
din poezie. Dac\ eu primesc ca traduc\tor 500 de dolari
pentru o carte de poezie, sînt foarte fericit. Bineîn]eles c\
autorul original prime[te [i mai mult. {i cu faima trebuie s\
ai r\bdare, pentru c\ este un proces lent. Dup\ ce eu predau
manuscrisul poate dura [i doi ani pîn\ s\ apar\ cartea.”

Sean e [i profesor de traducere literar\ la Universitatea
din Dallas, Texas, [i vrea s\ scrie o carte despre traduc\tori.
Probabil cartea lui v\ va face s\ trece]i peste consacratul
„traduttore, traditore”, fiindc\ el vede traduc\torii ca pe
ni[te expa]i, afla]i undeva „între patrii”: „Traduc\torul [i
exilul sînt asem\n\toare, pentru c\ e[ti exilat undeva între
limbi [i între state. Eu nu sînt un american obi[nuit,
pentru c\ un american obi[nuit nu tr\ie[te trei ani de zile
în România. Dar în mod evident nu sînt nici român.” Numai
c\ jobul de traduc\tor nu e unul prea grozav nici în State,
pu]ini tr\iesc din asta, iar traducerile reprezint\ doar trei
la sut\ din pia]a de carte american\. Chiar exist\ un blog
care monitorizeaz\ traducerile [i care se nume[te Three
Percent1, ne-a spus Sean. „Foarte des se întîmpl\ [i la noi
ca traduc\torul s\ fie ignorat, dar exist\ o organiza]ie,
American Literary Translators’ Association, ALTA, care
încearc\ s\ conving\ editurile [i ziari[tii s\ men]ioneze
m\car de cine a fost tradus\ cartea.” L-am întrebat
despre contractul-standard recomandat de PEN Club, care
specific\ inclusiv c\ numele traduc\torului trebuie s\ apar\
pe copert\, a[a cum se întîmpl\ cu volumul Lightwall, dar
Sean nu e idealist: „S\ nu confund\m contractele recomandate,
cum e acela elaborat de PEN, [i cele reale. {tiu la ce te referi,

e un contract foarte bun, dar realitatea e alta. Nici în America
nu po]i s\ tr\ie[ti din traduceri literare sau sînt foarte pu]ini
care fac asta. Dac\ vrei s\ tr\ie[ti ca traduc\tor trebuie s\
faci [i traduceri academice sau tehnice. Tarifele difer\ foarte
mult, la noi se pl\te[te pe cuvînt, depinde din ce limb\ [i
cum e textul, eu am primit pentru o traducere de poezie
[aizeci de cen]i pe cuvînt, un pre] foarte bun, cînd am tradus
dou\ strofe din Co[buc, poezia Noi vvrem pp\mînt!, We WWant
Land. A fost o traducere contractat\ de cineva care avea
nevoie de aceste dou\ strofe pentru o lucrare. O carte despre
restituirea p\mînturilor dup\ comunism. De obicei se pl\te[te
cu 10-12 cen]i pe cuvînt, dar poate coborî pîn\ la 2-3
cen]i pe cuvînt. Cei mai mul]i traduc\tori din America sînt
[i profesori, ca mine. Dar [i majoritatea scriitorilor sînt [i
profesori, pentru c\ nici din scris nu prea po]i s\ tr\ie[ti sau
nu sînt mul]i cei care o fac.” 

Sean spune c\ o consecin]\ a atacurilor de la 11 septembrie
e c\ în America a început s\ se trezeasc\ interesul pentru
alte culturi, a[a c\, în timp, num\rul traducerilor din alte
literaturi ar putea s\ mai creasc\. 

Se ]ine la curent cu pia]a de carte româneasc\ pe internet,
„iar acum am mul]i prieteni scriitori care-mi spun ce mai
citesc [i ce apare. Urm\resc [i ce se întîmpl\ la tîrgurile de
carte, cine a luat premii, dar [i cine era pe list\ [i n-a luat.
Zilele trecute st\team de vorb\ cu un scriitor care-mi spunea
despre un altul c\ e singurul scriitor adev\rat. Mi-am notat
numele. De fapt mi l-a scris el, ca s\ nu uit. A[a spun to]i
scriitorii. A[a e [i în State. Uneori primesc acas\ c\r]i de la
edituri - e ca [i cum ar fi Cr\ciun în fiecare zi. De exemplu,
eram în ma[in\ cu Bogdan Lefter, discutam [i la un moment
dat m\ întreab\ dac\ am citit Nedelciu, iar eu i-am zis c\ nu
[tiu despre cine vorbe[te [i aproape c\ s-a sup\rat pe mine.
Acum am pus mîna pe Femeia îîn rro[u, o citesc ca pe un fel
de text sacru [i-mi fac datoria.” Numai c\ Sean nu e un mare
fan al prozei în general, dup\ maximum patruzeci de pagini
c\r]ile de proz\ îl plictisesc, chiar [i cele bine scrise, în afar\
de c\r]ile lui Paul Auster: „În proz\ nu simt c\ se întîmpl\
ceva, a[a cum se întîmpl\ în poezie. {tiu c\ nu e a[a [i pot
s\ în]eleg c\ e o boal\ personal\, dar tot nu citesc proz\.”
Printre poe]ii s\i prefera]i din State se num\r\ Susan Briante
[i Anne Carson.

A[a cum probabil b\nuia]i, Sean nu e doar traduc\tor,
ci [i scriitor. Înc\ n-a publicat nici o carte, dar are dou\
proiecte, unul mai politic [i altul mai personal. „Pe primul
l-am început în perioada r\zboiului, acum e pu]in învechit.
Am notat pur [i simplu cum se vorbe[te despre r\zboi la
televizor, cum vorbesc oficialii, dar [i ni[te detalii mai ciudate,
de pild\ c\ Marocul a trimis în Irak patru sute de maimu]e
- aceasta a fost contribu]ia lor la r\zboi, pentru testarea
cîmpurilor minate. Lucruri de felul \sta, care nu p\reau
suprarealiste, dar de fapt erau sau care, de[i erau realiste,
p\reau neverosimile. Iar cel\lalt proiect cuprinde poezii de
c\l\torie. Am c\l\torit mult pîn\ acum, cam toat\ via]a mea
a fost o mare c\l\torie, [i prin America, [i prin Europa. Am
mai publicat fragmente în reviste, dar înc\ n-au ap\rut în
volum. Poemul despre maimu]e a ap\rut, de pild\, în
române[te, tradus de Cristina Cîrstea, de la Ia[i.” 

Ana CChiri]oiu [[i GGruia DDragomir
__________
1 http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/
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L
a sfîr[itul anilor ’70, teoria [i
practica impuse de body art au
devenit din ce în ce mai substan]iale
la nivelul demersurilor estetice
care [i-au propus o revolu]ionare

nu doar a felului în care se lucra cu corpul,
dar mai ales a modalit\]ilor în care era
perceput\ corporadicalitatea. Body art a
cunoscut muta]ii semnificative de la simpla
expunere a corpului artistului la fotografiile
performative gen „film stills”, create de
Cindy Sherman sau la performance-urile
postnarative ale lui Laurie Anderson. Corpul
[i-a redefinit permanent tiparele care i-au
jalonat apartenen]a la anumite conjuncturi
de perfec]iune  devenite coduri de privire,
modele de raportare la o vulnerabil\
textualitate. Corpul este investit cu teatralitate
prin contextul în care ajunge s\ fie plasat
[i prin semnifica]iile pe care le prime[te în
actul privirii participative [i empatice. Corpul
spectatorului devine în performance un
corp-actant afectiv, un corp care tr\ie[te
pe pielea lui, prin transfer semantic, toat\
angoasa [i dezintegrarea pe care o prive[te
[i de care se contamineaz\. Performance-
ul schimb\ din acest punct de vedere un
întreg icon cultural corporal pentru care
des\rvîr[irea [i for]a erau definititorii. Este
structurat\ o paradigm\ care elaboreaz\
un sistem de bruscare [i de respingere a
normelor corporale [i a tiparelor perfecte.
Corpul pe care performance-ul îl propune
este un corp impur, un corp care î[i exacerbeaz\

umanitatea, un corp care se legitimeaz\
prin vulnerabilitatea extrem\, un corp
hipertranslucid prin care se pot vedea toate
vasele sparte.

În body art artistul este subiectivitatea
care-[i centreaz\ materialul de lucru în
propria materie corporal\, producîndu-se
astfel o dubl\ raportare la sine, transformat
în agent productiv [i în obiect de produc]ie. 

Body art [i performance-ul revolu]ioneaz\
procesul reproducerii, mecanismul reconstruc]iei
unui spectacol prin accentul pus pe evenimen]ial,
pe unicitatea producerii. Laboratorul
procesualit\]ii, experimentul experien]ei
brute sînt esen]iale pentru teatralitatea
anilor ’70 care î[i semantizeaz\ cîmpul de
referin]\ prin reflec]ia asupra corporalit\]ii.
Corpul devine un mediu permeabil, harta
alien\rii [i a mutil\rilor care îl fragilizeaz\
deoptriv\ pe cel care prive[te, spectator
sensibilizat [i con[tient de transformarea
c\rnii în textur\ de documentare a prezentului.
Sîngele este documentul realit\]ii traumatizate,
este lupa care dramatizeaz\ o cu totul
alt\ dimensiune a umanului decît cea explorat\
normativ: e vorba despre neputin]\, despre
violarea perfec]iunii, despre o alt\ structur\
a corpului. Expunerea la care artistul recurge
demitizeaz\ inten]ionat estetica trupului
tare, bricolajul formelor care î[i autorecicleaz\
suple]ea [i tenta]ia înfrumuse]\rii. Corpul
performance-ului este cel mai puternic
vulnerabil spa]iu de dezbatere a unei
infrastructuri estetice care mizeaz\ pe

morfologia durerii.
Arti[tii care au lucrat în zona performance-

ului, asumîndu-[i corporalitatea ca pe o
form\ radical\ de explozie estetic\, au
detonat arta tradi]ional\ [i instrumentarul
de receptare [i au provocat o nou\ politic\
a existen]ei scenice. E vorba despre o existen]\
brut\ [i brutal\, despre apari]ii în carne [i
oase ale arit[tilor care-[i folosesc propriul
arsenal corporal, f\r\ s\ recurg\ la alte
artificii. Paradoxal, mar[înd pe explozia
fragilit\]ii [i a umanului, performance-ul
propune un model imploziv de comportament
al artistului, o repliere în sine, în fisurile
interioare. To]i cei care au sus]inut corpo-
trama radical\ - Piero Manzoni, Joseph
Beuys, Hermann Nitsch, Yoko Ono, Carolee
Schneemann, Robert Whitman, Yvonne
Rainer, Allan Kaprow etc. - au pus accentul
pe ac]iunea mediat\ de propriul lor corp,
pe ac]iunea derivat\ din unicitatea momentului
perform\rii, care r\spundea sistemelor
socio-politice din jurul lor. Performance-ul
a definit o politizare a artei prin cel mai vital,
mai expus [i mai periclitat mijloc de expresie
- corpul. Ac]ionismul arti[tilor viza impunerea
unui mod de a recepta activ, implicat,
fundamental politic. Performance-ul intervenea
astfel în practicile sociale care erau puse în
discu]ie printr-o art\ de interven]ie imediat\
care se oprea asupra unor no]iuni de baz\
în perioada respectiv\: psihologia behaviorist\,
emanciparea sexual\, teatralitatea cotidianului.

Influen]a]i de angoasele existen]ialismului

anilor ’50, arti[tii din anii ’60 au ini]iat gesturi
artistice publice care erau în acela[i timp
poetice [i violente. Prezen]a nu mai era doar
un simplu mod de situare într-o circumstan]\
dat\, ci un tip de fiin]are actan]ial\ care-[i
definea exemplar [i-[i dep\[ea contextul
prin articularea perimetrului prezentului. 

Prezen]a era de fapt o metaprezen]\,
provocînd acte-manifest [i totodat\ medita]ii
asupra acestor acte. Fiind insinu\ri publice
în ordinea prestabilit\, cele mai multe
performance-uri deveneau proteste politice
care destabilizau [ablonizarea percep]iei.
Expozi]a lui Kazakura Sho, The RReal TThing,
din 1962, consta în prezen]a artistului complet
gol, nemi[cat, într-un spa]iu expozi]ional.
Prezen]a în timp real îi conferea artistului
valoarea unui obiect viu, cu o materialitate
carnal\ care pune în discu]ie discursul
corporal autoreferen]ial.

Performance-ul schimb\ nu doar un
întreg mod de existen]\ scenic\ a corpului,
dar [i o întreag\ atitudine în în]elegerea
corporalit\]ii, pe care receptorii o privesc
dincolo de experien]a estetic\. Privirea în
performance ajunge s\ fie ea îns\[i un
manifest cultural.

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..

CCoorrppoorraalliittaatteeaa pprriivviirriiii - bbooddyy aarrtt
[[ii ppeerrffoorrmmaannccee

Robert Whitman Hermann Nitsch Piero Manzoni

Joseph Beuys

Carolee Schneemann, 
EEvveerryybbooddyy # 24

Carolee Schneemann, 
EEvveerryybbooddyy # 24
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Radu. Mi-a luat ceva timp pîn\ s\ m\ hot\r\sc în
privin]a m\[tii. Cu pistolul n-a fost nici o problem\.
Trebuia s\ fie o masc\ simpl\, de preferat un cap de
animal. M-am gîndit la un fluture. Mi-am cump\rat un
Magnum. Întotdeauna mi-a fost fric\ de fluturi, b\nuiesc
c\ oric\rui om îi este, mai ales dac\-]i intr\ unu-n camer\
[i-ncepe s\ zboare iute [i dezordonat, noaptea, fî[îind,
nu [tii niciodat\ cînd te va nimeri în ochi. Cred c\ devin
alb ca varul de spital, fluturele sfîrîie izbindu-se de
neoane, de calorifere, de u[ile rezervelor unde stau în
pozi]ii nefire[ti oameni pe moarte, cu aripi, perfuzii,
dau un ]ip\t [i fug din înc\pere, de regul\ sufrageria.
Gloan]e am luat de la Hunter, cu permisul de conducere
al ma[inii. Un Tico cu transmisie automat\ [i cu parbrizul
cr\pat, verde. Mi-au dat numai dou\ cutii cu cartu[e,
îmi sînt de-ajuns, mîine o s\ m\ antrenez pe terenul
de tenis. În schimb n-am g\sit masc\ de fluture nic\ieri,
am încercat [i la magazinele specializate, nimic, nici
m\car la Mall. A trebuit s\ m\ mul]umesc cu una de
iepure, parc\-i o c\ciul\ ruseasc\, [i-am modificat-o.
Natural Born Killers. Dup\ ce mi-am pus-o, în baie, am
ie[it brusc pe u[\ urlînd ca iepurii [i Corina a-ncremenit.
{i-a dus mîna la inim\. Peste inim\ are-un sîn în form\
de par\. Ce-i asta? a zis, mîngîindu-[i repede sînul.
Dac\ m\ gîndesc bine, n-are form\ de par\, mai degrab\
seam\n\ cu Bricul Mircea dup\ repara]ii. Ce e cu Corina?
m-a întrebat odat\ Doina, so]ia lui Cristi. Pe Cristi n-a
fost greu s\-l conving s\ mi se al\ture. Va fi experien]a
vie]ii noastre. A intelectualilor începutului de mileniu.
Ceva piramidal. În schimb, Doina are o form\ romboidal\.
Nu i-am r\spuns. Nu i-am r\spuns nici Corinei. Mi-am
scos masca [i, în loc s\ ofteze u[urat\, s-a speriat [i mai
tare. I-am spus c\-n asemenea condi]ii poate n-are rost
s\ ne mai ascundem. Ce condi]ii? a întrebat pe un
ton absent. Hot\rîser\m, ca o clauz\ principal\ a
vindec\rii ei, s\ nu spunem nim\nui nimic, nici m\car
Doinei sau Ioanei. Plec, voiam s\ te fac s\ rîzi [i tu te-ai
speriat, i-am zis. Probabil mi-am pierdut min]ile, a
replicat. Am privit-o scurt, avea dreptate, nu exista nici
un motiv de rîs, mi-am luat halatul de molton din cuier,
unde te duci, sînt de gard\, nu m\ a[tepta cu masa.
Mirosul de gunoi al prim\verii îmi în]ep\ n\rile. Nu-mi
place psihiatria, detest lumea-n care-o practic, Corina
e bolnav\, n-am copii, mi-am ratat via]a, Bricul Mircea
nu va mai pluti niciodat\. 

Aurel. Mor]ii m\-tii de motociclet\. Cine dracu’
m-o fi pus s\ m\ bag în porc\ria asta de mîine. Cu ni[te
bo[orogi pe care nici nu [tiu cum îi cheam\. Cînd m\
distrez a[a de bine. Sp\rgînd geamuri. Zgîriind flori
de nu-m\-uita pe caroserii. Smulgînd retrovizoare,
trosnind portiere cu cataroiu’ [i pi]ipoance-n parc cu
ga[ca. Ce-o fi avînd motoru’, c\ nu se-aude nimic, mort,
canci, la revedere. Benzin\ are. Contactul l-am pus.
{i-atunci de ce nu porne[te, c-o sparg, nu vrea cu
nici un chip, [i-i ditamai Honda ro[ie. {i nu miroase-a
gunoi, mai degrab\ a mort. Pe-\sta, psihiatrul, îl cheam\
Radu [i are barb\. I-am zis c\ dac\ m\ vede-n fa]a
blocului c\ scuip, dac\ redecorez BMW-uri [i Chryslere,
m-am l\sat de facultate [i joc biliard nu-nseamn\ c\-s
diliu, s\ m\ bag în a[a ceva. Fuck, zice, ca s\-mi arate
c\ [tie limba interlop\. Da. Tu-]i motocicleta japonez\...
Nu, nu fur decît foarte rar, i-am explicat în urm\ cu trei
s\pt\mîni, la cîrcium\, nu-s ofticat pe lume, ca
b\ie]ii din anii [aizeci de-acu’ un secol, nu fumez ha[i[,
c\-mi intr\ fumu-n ochi, mai trag doar o marcaciuc\,
atît, hobby-ul meu e s\-i ajut s\-i apuce damblaua
pe-\[tia îmbuiba]i, ca Robin Hood, ca tinerii \ia sup\ra]i
englezi, da, ce v\ mira]i, am citit [i eu o carte, dru-
mul spre înalta societate, mama mi-a spus s-o citesc,
m\ pi[ pe ea de motociclet\. Nu, muzic\ nu [tiu, da’
calculatoare da, cum v\d un laptop într-un 4 x 4, îl
fac buc\]ele. A rîs. Eu nu vedeam nimic de rîs, cum
nu v\d nici acum pe-ntuneric s-o fuck pe Honda, da’
exact cînd cred c\ se preg\tise suficient s\-nceap\
s\-mi spun\ ce vrea de la sufletu’ meu, apare nevast\-sa,
cu ni[te craci de-am fost gata s\ m\-nec cu ginu’, domn’
doctor, s\ moar\ mama care mi-a dat drumu-n înal-
ta societate dac\ n-ave]i o so]ie ca la balamuc. S-a
strîmbat, a[a, adic\ degeaba o am, [i-a f\cut prezent\rile,
Corina, Aurel, s\rut mîna, doamn\, domni[oar\,
zice, [i mi-a s\rit lichidu’ din gur\ drept pe rochia ei
culoarea oului de porumbel, m\ scuza]i, poate iese cu
Ariel, zic, ea nimic, Shakespeare, am ad\ugat ca s\-mi
ar\t furtuna intelectual\, \la care zboar\, la care m-a
privit lugubru, de[i n-am mai v\zut porumbei de cînd
eram mic [i se juca tata cu mine, s\racu’, c\-i muncitor,
acum abia izbute[te s\ scoat\ dou\ cuvinte pe lun\ [i
pe-urm\ adoarme din cauza efortului, [i nu mai sînt
porumbei fiindc\ i-au omorît porcii cu fumu’ lor de
e[apament Jaguar Porche Lexus, ]ar\ de c\cat, cum
s\ nu te-apuce agita]ia ecologic\ [i s\ nu le de[urubezi

toba stînd pe spate-n mocirl\ sub t\r\boan]\, am picat
în dezn\dejde cînd i-am v\zut genunchii, superbi,
sepuku, muie, n-o s\ mai porneasc\-n vecii vecilor jafu’
\sta fabricat în Japonezia, un genunchi ca un m\r
alb pe asfalt. Numai c\ n-am în]eles de ce domn’ doctor
st\tea în bar îmbr\cat cu paltonul de spital. {i
nevast\-sa se d\dea domni[oar\. Poate de-aia purta
el paltonu’ de molton. Sau se-afla în c\utare de pacien]i
[i m\ g\sise pe mine. Eram [i destul de potrivit, a[a
cum st\team c\zut pe gînduri, pe scaunu’ rotativ, c\
tîmpi]ii [i-au pus scaune de dentist în bodeg\, cu tetiere,
s\-]i sprijini scufi]a din cauza pre]ului cît salariul lui
babacu’ pe-o pic\tur\ de whisky pentru papagali, [i
nea R\ducu m-a luat din dep\rt\ri, cu cultura, cu meciu’
de fotbal, [coala general\, sanchi, de fapt tot încerca
s\-mi spun\ ce-l fr\mînta dar ocolea subiectu’ chiar [i
dup\ ce-a plecat femeia aia ame]itoare, cu ochii
verzi ca dup-o fiol\ de cristal turcesc, nu înainte îns\
de-a-l tapa pe doctor de bani sau de stetoscop, nu [tiu
sigur fiindc\ r\m\sesem privind rochia îndep\rtîndu-se
de[i disp\ruse din policlinic\ de vreo juma’ de or\,
avea o rochie transparent\, nu culoarea oului de
porumbel, ci alb\ [i mulat\ pe obiectiv de s\-nnebune[ti
a[ezat pe taburet pe via]\, unduind la curbe [i
fîlfîind din tiv maritim, ca Bricul Mircea. Pîn’ la urm\
mi-a zis c\ d\ o spargere [i vrea s\-l ajut, c\-i cunosc
pe to]i [menarii din cartier [i mai ales pe Gigi, badigard
la locul faptei, care poate s\-]i spun\ tot ce-avem
nevoie, turuia omu’, în sfîr[it î[i d\duse drumul. Nu ca
rabla asta nemernic\, na, i-a pornit ceva, în sfîr[it,
dracului, cred c\ motoru’, pîr, pîr, de ce-oi fi dat
atî]ia bani pe ea nu [tiu, de prost, cic\ chilipir. Ia s\ fac
o tur\ s\ trezesc lumea c\ prea doarme ca moart\ de
la dou\ noaptea.

Anca. Nici nu [tii ce fric\ mi-a fost. Tocmai închideam
[i m\ gîndeam s-ajung acas\ s\ fac un ostropel cînd,
hodoronc zdronc, au intrat \ia cu m\[ti de fluturi...
La televizor au spus gîndaci. M\ rog, cine st\tea s\-i
întrebe ce insecte erau, c-aveau antene, asta-mi amintesc,
[i tipu’ cu barb\ odat\ zice sta]i pe loc pe-o voce
cavernoas\ de parc\ ne-ar fi dat prin cap s\ plec\m
undeva. {i ce-ai f\cut? Am înlemnit cu mîna pe-o
bancnot\ [i m\ rugam în gînd d\ Doamne s\ nu fie
adev\rat, s\ m\ fi tîmpit num\rînd banii altora trei ani
la rînd, da’ era cît se poate de adev\rat, dovada st\tea
chiar sub nasu’ meu vîrît\ prin fanta ghi[eului, un pistol
negru, ca de juc\rie, cu coco[u’ ridicat [i-o c\tare
prin care vedeam ochiu’ \luia de i se mi[ca prin cap
în gaura m\[tii... Doamne sfinte, aveau pistoale cu
coco[? {i Gigi? Gigi nu, da’ bine c\ purta jacheta aia
de piele pe care scrie Security ]eap\n\ de jeg pe el
ca s\-l ajute s\ r\mîn\-n picioare [i s\-i enerveze pe bandi]i,
c\ individu’ mai scund zice m\, de ce scrie pe tine în
englez\? Gigi, f\r\ sunet, r\m\sese cu sendvi[u-n mîn\
[i continua s\ mestece ce-avea-n gur\, cred c\ de la
[oc uitase s\ opreasc\ instala]ia. D\-mi arma, zice \sta
micu’, p\rea de-aceea[i vîrst\ cu tipu’ care m\ luase-n
mir\, da’ se ]inea mai bine, Gigi a-nghi]it în sec, n-am,
zice... De unde [tii c\ se ]inea mai bine? Nu fi tembel\,
l-a scos afar\ din ghi[eu, l-a controlat [i l-a b\gat înapoi
din dou\ mi[c\ri de parc\ eram la film, cînd de fapt
eram la serviciu, [i b\rbosu’ a r\cnit deodat\ nu mi[c\
nimeni, la care cel\lalt, rînjind pe sub antenele alea în
form\ de must\]i, c\-[i pusese masca invers, îi zice ai
mai spus asta, am spus sta]i pe loc, se zbor[e[te Barb\
Neagr\, [i nu-i acela[i lucru? pufne[te \st\lalt, nu cred
c\-i momentul potrivit pentru lingvistic\, face omu’
cu pistolu’, [i s-au apucat s\ discute ceva din care n-am
în]eles decît c\ sîntem la tautologie, ne-a luat dra-
cu’, [opte[te Gigi, c\ dac\ cuvîntu-nsemna ce credeam
[i eu c\-nseamn\, atunci avea s\ se lase cu o indispozi]ie
general\, degeaba vorbeau cifrat, tipul înalt tot pe-un
ton coborît, de cimitir, cred c\ era doctor, parc\-l
auzeam pe tataie-al meu, ce-a mai p\timit [i el din
cauza comuni[tilor... Ancu]o, nu m\ perpeli cu comuni[tii,
zi ce-a fost mai departe. P\i a fost tare frumos, credeam
c\ gata, îmi r\mîne Titi f\r\ mam\ sau în cel mai fericit
caz se va trezi cu una mut\, c\-mi pierise glasu’ ca [i
cum nu l-a[ fi avut niciodat\. Cui, ]ie?  M\ uitam la
ochiu’ de fluture [i pe urm\ Gigi a c\zut lat lîng\ mine
peste computer, praf a f\cut monitoru’. L-au pocnit?
N], a le[inat, nu suport\ camufla]ii, are ceva din copil\rie,
de la un bal mascat de 1 mai. Scoate banii, a ]ipat tataie
la mine, agitînd pu[cociu-n direc]ia tavanului pe
care abia-l zugr\vise Ali Baba s\pt\mîna trecut\,
vezi s\ nu cumva s\ ape[i pe alarm\, roste[te într-o
doar\ [i \la micu’, se rezemase de bara pentru clien]i
[i p\rea plecat, ca [i cum totul ar fi fost un fel de joac\,
cu singura nepl\cere c\ puteam r\mîne cu creierii
împr\[tia]i pe perete... Pe care abia l-a zugr\vit Ali
s\pt\mîna trecut\. Exact. Acu’ nu [tiam ce s\ fac, c\-mi
c\zuse mîna c-o hîrtie de-o sut\ de dolari între picioare,
unde-aveam butonu’ ro[u, [i-odat\-l v\d pe \sta scund
c\-mi bag\ mîna-ntre picioare [i se descarc\ pistolul
\luilalt de-am r\mas surd\, dracului, c\ de-atunci
îmi ]iuie ceva în urechi, o fi de la tensiune, credeam
c-o s\ le[in [i eu, c\ Gigi-[i revenise [i-acu’ d\dea din
mîini, c\dea tencuiala [i se umpluse c\m\ru]a de fum.
Stai ni]el, c-a sunat la u[\. (...)

Proza lui R\zvan Petrescu face parte din antologia de proz\ scurt\ editat\ de revista
Nouaa llitteraattur\, care urmeaz\ s\ apar\ toamna viitoare. Vom include [i ̀ n numerele urm\toare
fragmente din prozele care alc\tuiesc volumul.

RR\\zzvvaann PPeettrreessccuu
JJAAFF AARRMMAATT
((ffrraaggmmeenntt ddee pprroozz\\))

robert

[erban
RRoobbeerrtt {{eerrbbaann, 38 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial al Editurii
Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie FFiirree[[ttee cc\\ eexxaaggeerreezz (Premiul de
debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat OOddyysssseexx, 1996, PPiippeerr ppee
lliimmbb\\, 1999, CCiinneemmaa llaa mmiinnee-aaccaass\\, 2006, OOcchhiiuull ccuu ssttrreeaa[[iinn\\ ,2007, volum de
publicistic\; coautor la CCaarrtteeaa rroozz aa ccoommuunniissmmuulluuii, 2004.

cea mai proast`
eram cu ochii în calculator de vreo patru ceasuri 
cînd m-am pomenit cu frate-miu lîng\ mine
m-am speriat ca naiba am tr\cnit r\u de tot
el mi-a cuprins tandru capul 
l-a mîngîat pu]in l-a lipit de burta lui [i mi-a spus
la început [optit apoi tot mai tare [i mai tare
m\i
vreau s\ scriu [i eu o poezie
una singur\-singuric\
dar vreau s\ fie cea mai proast\ poezie care s-a scris vreodat\
una pe care s-o ]in\ minte to]i-to]i-to]i
s\-i lase masc\ b\i 
s\ li se încle[teze maxilarele
s\ o povesteasc\ vecinilor nepo]ilor rudelor din str\in\tate
s\ o trimit\ pe emailuri [i messengeruri 
s\ apar\ pe toate burtierele de la toate [tirile 
vreau s\ fie atît de proast\ încît s\ fie tradus\ în limbile circulate 
s\ fie obligatorie la [coal\
s\ merg pe strad\ s\-[i dea lumea coate [i s\ zic\
uite-l b\ pe \la cu poezia aia fii b\ atent la el
s\ se pun\ un premiu pe capu’ meu mai scump ca nobelu’ 
s\ fiu c\utat de luneti[ti [i de ucrainieni
s\ apar la televizor s\ dau interviuri s\ povestesc cum de-am
reu[it a[a ceva
s\ m\ întrebe ce-au zis p\rin]ii cînd au citit-o ce-ai zis tu
ce-a zis gagic\-mea 
s\ m\ întrebe ce gînduri de viitor am 
dac\ nu vreau s\ fac un volum întreg
b\i în]elegi vreau s\ scriu o poezie a[a de proast\
încît s\ ajung mare
mare de tot
s\ fiu un mitic\ dragomir un columbeanu
nu m\ ce columbeanu
un becali al poeziei
regimente de masca]i s\ ne înconjoare blocul
s\ zbîrnîie elicopterele pe la fereastr\ 
tanchetele prin fa]a sc\rii
[i s\ m\ aresteze în miezu’ nop]ii
s\ apar în toate istoriile care s-or scrie de-acu înainte
s\-o revizuiasc\ manolescu p-a lui [i s\ m\ rad\ pe 200 de pagini
s\ fiu scos în cîmpu’ literar [i dat cu capu’ de to]i pere]ii
vreau s\-mi ias\ senza]ional de proast\
încît turi[tii s\ vin\-n valuri s-o vad\ 
ca pe-un monument ca pe-un mausoleum ca... pe ce vrei tu
s\ m\ adore to]i veleitarii [i s\ m\ iubesc\ mai tare decît î[i
iubesc
mamele care i-au f\cut 
fiindc\ romanele poemele piesele sau ce drac’ scriu ei
o s\ fie geniale fa]\ de poezia mea b\i ge-ni-a-le
s\ n\v\leasc\ japonezii [i americanii [i canadienii [i to]i \ia cu
bani peste noi
s\-[i fac\ singuri drumuri [i autostr\zi ca s\ ajung\ pîn-aci
la poezia asta 
[i s\ ias\ România din criz\
[i s\ devin\ o for]\ mondial\ încît s\ le fie fric\ tuturor 
de ce sîntem noi în stare dac\ ne punem mintea 
în]elegi
m\



noua literatur`................................................................................................iulie 2009 ...............................................................................................num`rul 26

29 

n
ou

a
 e-litera

tu
r`

elena
dr`ghici
despre blogul 
O carte \ntr-o fraz`

C um î]i faci cel mai repede o p\rere
despre o carte? Simplu: cite[ti
blogul O ccarte îîntr-oo ffraz\
(http://ocarteofraza.unspe.com/)

[i în cel mult 30 de secunde te-ai l\murit.
Ideea celor care scriu aici este, cel pu]in pentru
moment, singular\ în mediul online. Bazîndu-
se pe principiul întîlnit pe Twitter, O ccarte
într-oo ffraz\ are „valoarea unui semnal”.
Mai multe detalii despre acest blog am aflat
chiar de la Ovidiu Baron, unul dintre semnatarii
blogului.

De cc`t ttimp eexist\ [[i ccum aa eevoluat
p`n\ aacum aacest bblog?

Blogul a fost lansat pe 13 aprilie 2009, în
urma unei discu]ii cu Radu Vancu. El se gîndea
de mai mult timp s\-[i fac\ un blog, dar nu
era prea hot\rît. Pe de alt\ parte, eu m\
gîndisem de ceva vreme c\ siturile [i blogurile
pe teme literare au, în general, recenzii destul
de voluminoase, care cer mult timp cititorilor
[i risc\ s\ fie parcurse în fug\, pe s\rite [i f\r\
urm\ri. M-am gîndit c\ ar fi bine s\ facem un
blog în care s\ prezent\m o carte într-o singur\
fraz\, astfel încît s\ d\m cititorilor [ansa de
a afla p\rerea noastr\ despre c\r]i pe care
le-ar putea citi, la rîndul lor, sau despre
care ar sim]i nevoia s\ vorbeasc\. Am pl\nuit
ini]ial s\ scriem într-un num\r limitat de
caractere, ca s\ fie provocarea [i mai mare.

Era chiar greu, trebuia s\ ne gîndim bine
ce s\ scoatem din text, a[a c\ am l\sat-o balt\
[i i-am oferit „frazei” o libertate ceva mai
mare. Pe care nu s-ar apuca nimeni s\ o
conteste, din punct de vedere literar. Iar din
alte puncte de vedere pot s-o fac\, dar nu ne
intereseaz\. 

O ccarte îîntr-oo ffraz\ a fost primit foarte
bine, în cîteva zile aveam linkuri pe numeroase
alte bloguri. Prima persoan\ care ne-a semnalat
a fost White Noise. Apoi s-a format o comunitate
de vizitatori [i de comentatori fideli, de care
sîntem tare mîndri. Pe lîng\ frazele despre
c\r]i au ap\rut [i poemele postate sîmb\ta,
o idee preluat\ de Radu Vancu [i care-i
vine ca o m\nu[\, pentru c\, pe lîng\
faptul c\ scrie poezie bun\, are [i o în]elegere
profund\ a fenomenului literar, în ansamblu.
În fine, Teodora Coman, care ni s-a al\turat
mai tîrziu, abordeaz\ teme legate de artele
plastice sau de arhitectur\, nu f\r\ leg\turi,
mai mult sau mai pu]in vizibile, cu literatura. 

Unde vvre]i ss\ aajunge]i ccu aacest
blog?

În primul rînd, ne între]inem pl\cerea de
a citi [i de a scrie. Vrem s\ men]inem o
comunitate de oameni interesa]i de literatur\,
cu care s\ schimb\m opinii. Sper\m s\ mearg\
bine [i s\ nu fim p\r\si]i prea repede, mai
ales c\ ne-am propus o prim\ re-evaluare

abia peste 18 ani, într-un alt 13 aprilie... 

Cine sscrie ppe aacest bblog?

Acum scriu pe blog patru persoane. Ini]ial
pl\nuiser\m s\ abord\m mai multe domenii,
nu doar literatura. Nici acum nu ne limit\m
la literatur\, dar post\rile pe alte teme se
înrudesc, într-un fel sau altul, cu ea. Pe O
carte îîntr-oo ffraz\ scriu: Radu Vancu, un poet
care zice c\ nu e [i critic - dar nimeni nu-l
crede - [i care se pricepe ca nimeni altul s\
cultive pasiunea pentru literatur\; Drago[
Varga, universitar [i critic literar, redactor -
[i mai nou director interimar al revistei
Transilvania; Teodora Coman, profesoar\ de
român\, cu un evident talent de critic literar,
foarte bun\ grafician\ [i o adev\rat\ devoratoare
de c\r]i. Dac\ o întreab\ cineva, nu recunoa[te
nimic din toate acestea, dar noi [tim; eu scriu
proz\ - am scos în urm\ cu cîteva luni primul
volum, Nedumeriri, în care am selectat texte
scrise în ultimii zece ani -, m\ preg\tesc s\
tip\resc lucrarea de doctorat - despre peisaj
[i imagine la Fondane, Voronca [i Michaux -
[i îmi cultiv spiritul critic pe O ccarte îîntr-oo
fraz\ [i pe unde mai apuc.

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

- Ce bei? 
- Cîte un pic din toate, [tii tu.
- Nu, acum.
- Cutty...
- Nu am Cutty.
- Atunci ce bei [i tu...
- Eu nu beau.
- Pe dracu! Atunci, orice...
Fotoliile scîr]îie, ne punem picioarele

pe mas\, ajut\ la procesul gîndirii. Î[i ]ine
palmele lipite [i b\rbia sprijinit\ pe degetele
mari, într-un gest meditativ. {i acum? Acum
ce o s\ se întîmple? Sper c\ nu vrea [i el
un briefing. N-am pierdut r\zboiul, n-am
pierdut nici m\car o b\t\lie. Lucrurile astea
pot fi aduse din pix, totul se relativizeaz\,
în teorie, un e[ec poate aduce beneficii
nea[teptate. {tim amîndoi s\ mînuim retorica
asta birocratic\. Pîn\ la urm\, ce r\zboi
ducem? {i cu cine? Iar miza e de fiecare dat\
aceea[i: banii [i puterea altor oameni.

- Ascult\, s\ nu crezi c\ nu în]eleg grija
ta. În fond ce face omul \sta sluje[te [i
intereselor noastre. Din materialele lui am
cules informa]ii nea[teptate. Faptul c\
Michoux a ]inut s\-[i p\streze independen]a
a fost un lucru bun... de fapt, a fost un fel
de Mo[ Cr\ciun pentru mai multe agen]ii...
guvernamentale sau nu. {i fiecare [i-a luat
ce-a vrut din sacul lui. Probabil c\ se va g\si
cineva s\-l scoat\ din rahat. Dar noi trebuie
s\ ne p\str\m aparen]a de onorabilitate,
în]elegi asta. Nu-l putem sus]ine oficial, nu
ne putem permite s\ ne leg\m numele
de el, de cauza lui.

- Oficial, zic cu botul b\gat în pahar,
urm\rindu-i atent discursul previzibil, oficial.
Dar exist\ [i canale neoficiale.

- Da, exist\.
- {i?
- {i...   Ascult\, [tiu ce spui, [i [tiu

foarte bine despre cine vorbim. Michoux
era nu doar cel mai bun agent din industrie,
dar [i cea mai [tiin]ific\ minte în via]\,
dincolo de toate calomnierile care au încercat
s\-l discrediteze, un vraci, un escroc, un
savant New Age... N-a fost niciodat\ un
soldat, calit\]ile lui erau altele... Dar pur
[i simplu [i-a pierdut direc]ia. {i-a f\cut
contul \sta pe Twitter.. .  se cheam\
SURREAL_KILLER, i-a înnebunit pe to]i cu
teorii despre electromagnetism, free energy,
sus]ine c\ l-a descifrat pe Ed Leedskalnin,
nu c\ asta ar fi ceva, a extins spectaculos
motorul lui Tesla [i a umplut internetul
de scheme de dispozitive care folosesc
electromagnetismul natural...

- Opre[te-te, îi zic nepl\cut de ferm, m\
tem c\ nu îi în]elegi metoda. Povestea asta
e o... o acoperire, e mica lui menajerie de
ciuda]i care-i pot oferi ad\post [i suport la
nevoie. Chiar nu în]elegi? M\ tem c\, de
fapt, nu [tii despre cine vorbim...

Michoux nu e un soldat, într-adev\r,
probabil c\ cea mai bun\ descriere a lui

ar fi un escroc des\vîr[it - „[tiin]ificul” e o
alt\ perdea de fum pe care el a reu[it s\ o
creeze cu o abilitate incredibil\. Sau, [i mai
bine spus, e un om de o inteligen]\ asociativ\
ie[it\ din comun [i beneficiarul unei karme
cu totul speciale. Dac\ î[i las\ barb\, ar
putea traversa toat\ lumea arab\, l\sînd
în urm\ cîteva r\zmeri]e, dac\ nu cumva
un r\zboi de propor]ii, cu alte cuvinte, ar
putea c\l\tori sub identitatea Noului Profet.
Odat\, prin[i la înghesuial\, a f\cut cî]iva
agen]i ai Mossadului s\-[i piard\ concentrarea
doar pentru o clip\, ceea ce e  o performan]\
f\r\ precedent - bineîn]eles, noi am rezolvat
situa]ia cum se cuvine, dar medalia a fost
a lui. Michoux e omul pe care vrei s\-l ai
în barca ta cînd pleci la pescuit. A[a c\
dispari]ia lui acum stîrne[te mult\ tulburare,
ca s\ nu mai vorbim despre faptul c\ e plin
ochi de informa]ii despre care tu, lucr\tor
umil în industrie, ar fi bine s\ nu ai cuno[tin]\.
Se pare c\ Michoux a c\piat, pur [i simplu
a clacat. E de în]eles.

În parcarea umed\ [i rece m\ a[teapt\
un Volvo, [oferul arunc\ ]igara [i o calc\,
apoi îmi deschide u[a din spate. Îi recunosc
chipul sub chipiul caschetei, m\ bucur c\
el nu-[i mai aduce aminte de mine. Urc [i,

dup\ ce m\ a[ez confortabil, deschid dosarul
în poal\, în timp ce ma[ina pare s\ urmeze
o rut\ ocolitoare spre aeroport. Avionul m\
va l\sa la Budapesta, de-acolo voi primi o
ma[in\ [i detalii ale retragerii mele la una
dintre sta]iunile agen]iei în Balcani. Dosarul
con]ine ultimele materiale trimise de Michoux,
de data asta antropolog pe undeva prin
Africa. La o prim\ vedere nu se în]elege
nimic, multe dintre fotografii au lipite pe
spate nota]ii [i însemn\ri de interes strict
[tiin]ific, fascicole b\tute la ma[in\ [i datate
scrupulos. Dar codul e u[or recognoscibil,
a[a c\ voi avea ce face, odat\ instalat la
„pensiune”. Din tot materialul îmi atrage
aten]ia o foaie destul de uzat\ [i murdar\,
scris\ de mîn\ - o înc\lcare nepermis\ de
regulament. Relateaz\ destul de personal,
mai degrab\ literar decît [tiin]ific, o situa]ie
din tribul de bo[imani în care [i-a petrecut
ultimele dou\ luni - ultima lui localizare
înaintea dispari]iei.

Ieri l-au uns cu fast pe Abogu, nou [ef
de trib. Tîn\r [i veros, a [tiut s\ se fac\
popular prin metode clasice [i universale,
a[ spune. Membrilor consiliului tribal le-a
pus b\[ic\ de capr\ în ceea ce ar trece drept

ferestre în cote]ele lor insalubre, dup\ moda
adus\ de rudele nevesti-sii de la triburile
învecinate cu care se afl\ în rela]ii de nego].
În cultura occidental\ contemporan\ critica
ipocrit\ a corup]iei ignor\ adev\ruri arhetipale,
în plus, e arogant s\ crezi c\ în esen]\
structurile societ\]ii moderne au evoluat
de la modelele primitive - exist\ teorii care
vorbesc despre o condi]ionare genetic\.
De[i apuc\turile lui Abogu sînt evident
tiranice, s-a bucurat de suportul majorit\]ii
tribului, pe fondul unor ie[iri destul de urîte
ale lui Kalu, b\trînul [ef de trib c\ruia nici
acum nu-i vine s\ cread\ c\ tr\darea s-a
întins pîn\ în cercul de apropia]i, de altfel
membri ai tribului, pe care i-a omenit. Bundu
îmi spune c\ toat\ lumea îl consider\ ramolit,
cel mai mare uzurpator al s\u fiind Basuc,
un tip rotofei, de o f\]\rnice de care mi s-
a întîmplat [i mie s\ beneficiez în primele
zile aici. {i îmi mai spune c\, de[i to]i [tiu
ce-i poate pielea lui Abogu, se tem de el.
Ieri a fost ceremonia, tot tribul s-a adunat
[i l-a dus pe sus într-o mare veselie, cu tronul
lui de papur\ cu tot, în timp ce el rîdea, ochii
îi luceau de un  fel de nebunie crud\. Am
f\cut cîteva fotografii, sper s\ fi ie[it. Din
oala cu scîrn\ pe care o ]inea între picioare,
arunca în ei cu pl\cinte puturoase [i se
amuza, nasul lung [i aproape c\zut pe buza
de jos îi tremura, cuprins fiind de spasme
de rîs. Pentru o clip\, beneficiarii - femei
sau b\rba]i - unui astfel de proiectil f\cut
din c\cat intrau firesc în recul [i pe chipul
lor veselia era înlocuit\ de uluial\, ba chiar
de un soi de ur\. Dar doar pentru o clip\,
se duceau apoi mai departe dansînd în alai
cu gura pîn\ la urechi. Ultimul, bine afumat
cu zeama lui de borhot, a trecut Gopo. Mic,
aproape de talia unui copil bo[iman, de o
urî]enie ie[it\ din comun chiar [i pentru
standardele culturii lor - Bundu mi-a zis
c\ nici o femeie din trib nu-l vrea [i c\ uneori
e v\zut dînd tîrcoale turmei de capre - dansa
împletincindu-se cu butelca în bra]e. La un
moment dat, s-a repezit în el plin de r\zbunare
un ]ap din turm\ [i l-a aruncat vreo trei
metri prin aer. Lui Abogu nu i-a sc\pat scena
[i, rîzînd sinistru, i-a aruncat o plea[c\ de
c\cat direct în cap. Bundu e foarte re]inut,
aproape sceptic, în fa]a noilor evenimente
[i crede c\ în tribul lor a intrat Fulhu - adic\
dracu’.

Nu recunosc codul nostru uzual, cînd
ajung la „pensiune” trebuie s\ cercetez
dac\ nu cumva în acest caz e vorba despre
altceva.  

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.

apocalipsa dup` Hitler (fragment)
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LLaa pp\\mmîînntt
Joan Harvey 
(num\rul 25, iunie 2009)

Erau cîinii
de cas\ [i cîi-
nele de-afar\.
Cei din\untru
erau chestii
dintr-alea m\-
runte, Lhasa
Apso, care mi-
[unau peste
tot ca ni[te
[obolani r\s-
f\]a]i. Erau ai
prietenei lui
Ed, Mary, care
pe vremuri
fusese iubita
unui schior
celebru [i care
acum tr\gea
de ce mai r\-

m\sese din fastul de-atunci. Nici cîinele de-afar\ nu era mai
breaz. Era o corcitur\ de Jack Russel, un cîine nefolositor
c\ruia-]i venea s\-i tragi un [ut. Îi pl\cea s\ sar\ dup\
be]e, dup\ discuri de Frisbee [i dup\ orice altceva, iar
cînd m\ plictiseam a[teptîndu-l pe tata s\ bage, îi aruncam
lucruri. Atunci nu mai eram decît eu pe lume, cîinele care se
arunca spre cer [i cerul. 

Ed era un tip în vîrst\, crescut aici, care mo[tenise ferma
asta ruinat\. Înc\ mai cre[tea cîteva vaci costelive, dar cî[tiga
din traficul de cocain\. Fiind un ]\r\noi b\trîn, nu-l
b\nuia nimeni. Cu toate c\ avea gagica asta hippie [i cîinii
ei ciuda]i. Mai ]inea [i ni[te porci. Dr\gu]u’ [i Scumpica.
Dr\gu]u’ suferea de g\lbeaz\. Scumpica f\cuse pai[pe
pui - nimeni nu [tia cum. Ed a împu[cat-o pe Scumpica cu
pu[ca Winchester .30-30 [i a g\tit-o la o petrecere. Am mîncat
o gr\mad\ de carne, apoi am adormit pe bancheta din spate
a camionetei lui tata.

Tata nu voia s\ [tiu eu c\ vine la ferm\ ca s\ cumpere
cocain\ de la Ed, dar tata nu era în stare s\ ascund\ nimic.
Cred c\ mama l-a l\sat tocmai pentru c\ nu putea s\ ascund\
cît de mult o iubea [i cît\ nevoie avea de ea. Era la cina lor
aniversar\, chiar la sfîr[it, mîncau amîndoi ni[te spum\ de
ciocolat\, iar ea i-a zis c\ vrea s\ divor]eze, apoi a rîs. {i totu[i
tata a reu[it cumva s\ se smulg\ din toat\ povestea asta,
a ob]inut custodie par]ial\ pentru mine [i [i-a g\sit o tip\
care lucra într-un bar din ora[. {i, drept s\ spun, via]a din
casa noastr\ de nefamili[ti, cu tot cu ferestrele ei împu]ite,
nu era deloc rea.

Am mai aruncat o dat\ cu b\]ul, iar prietena lui Ed a ie[it
[i s-a a[ezat lîng\ mine. Era descul]\, avea picioarele înn\molite
[i p\rul lung [i blond îi atîrna pe umeri. Tata îi spunea Corona
Mary, dar nu în fa]\, din cauza cantit\]ii de bere Corona
pe care o putea îngurgita. Picta lucr\ri trompe l’oeil pe care
tata le numea Faux Pas.

Ultima dat\ o v\zusem la noi acas\. Era noapte [i ea urla
„Îl ur\sc pe nenorocitul \la de Ed.” Apoi a dat pe gît o sticl\-
ntreag\ de tequila [i a vomitat. Încerca s\ dea cu piciorul în
mingea mea de fotbal [i tot c\dea. „O s\ joc fotbal la Cupa
Mondial\”, mi-a zis. „Ce, nu m\ crezi?”. Aveam impresia c\
ar fi fost sincer jignit\ dac-a[ fi zis c\ nu, a[a c\ am zis c\
da, c\ am crezut-o mereu. Tata [i ceilal]i nu se mai opreau
din rîs. Mary s-a pus pe plîns [i-a disp\rut. A doua zi de
diminea]\ au g\sit-o le[inat\ lîng\ calea ferat\, cu nasul
spart. „A fost atacat\?” am întrebat. „Nu”, a zis tata. „Probabil
c-a alunecat pe traverse [i a c\zut cu fa]a-n jos. Noroc c\ nu
mai trec trenuri pe-aici.”

Ed avea în curte o g\leat\ cu praf amestecat cu aur [i
uneori îl cerneam printre degete. Cîinele lip\ia apa de
deasupra; nu-i p\sa nim\nui. Acum Mary, a[ezat\ lîng\
mine, î[i trecea degetele prin sedimentul fin. Îmi pl\cea cum
mirosea, a ]ig\ri [i-a bere, dar [i mirosul ei, puternic, de
dedesubt. 

- Hei, a zis, cum î]i merge b\iete? Îmi pare r\u c\ e a[a
de nevrotic cîinele, dar înainte s\-l iau eu fusese abuzat r\u. 

Apoi a zis:
- Auzi, nu m\ b\ga în seam\. Îmi pare r\u. Am tras cîteva

linii înainte s\ ajunge]i voi. 

Zise:
- Isuse, nu [tiu de ce-mi cer scuze, îmi pare r\u c\-mi cer

scuze. {i-a rîs. Apoi a scos o poz\ cu ea [i cu Ed [i cu cîinele
de Cr\ciun [i-a spus: „Tipul \sta e un nenorocit, dar ce dracu’,
îl iubesc”. 

Aveam unsprezece ani. La unsprezece ani începi s\ te
prinzi de chestii, dar î]i lipse[te contextul. Via]a mea avea
lini[tea aceea, t\cerea aceea cînd înc\ nu ]i-a venit momentul.
{i pe undeva în\untrul t\u [tii c\ e mai bine a[a. Te-ai putea
gîndi c\ în timp ce st\team acolo, lîng\ ]arcul gol, în tot
praful \la, m\ gîndeam la ap\, la un lac adînc cu broa[te [i
cu alge [i cu fundul adînc [i ascuns. Dar nu. Cred c\-mi era
de-ajuns cerul mare [i compania cîinelui \luia cretin. 

În curînd tata avea s\ ias\ din cas\, luat r\u, va vorbi
prea mult [i mult prea afectuos cu mine. Era complet previzibil.
Eu m\ voi sim]i stînjenit. Vom merge în ora[, s\ ne-ntîlnim
cu prietena lui la bar, tata o s-o ia în bra]e [i-o s\ se prosteasc\
[i apoi o s\ ne scoat\ s\ mînc\m paste [i-[i va pune
bra]ele în jurul nostru, cu fa]a luminat\ de droguri [i de
fericire. Mama se f\cea a dracului cînd tr\gea, dar tata
devenea siropos. Apoi vom merge acas\, eu m\ voi duce în
camera mea s\-mi fac tema sau s\ pierd vremea la calculator,
iar tata [i tipa vor sta la televizor, vor chicoti [i vor face
sex.

Dar cîinele, cîinele era în cote]. N-o s-o mai duc\ prea
mult pe lumea asta. Cu doar dou\ s\pt\mîni înainte, se
dusese [i-l mu[case la-ntîmplare de bra] pe prietenul cel
mai bun al lui Ed. Ed înc\ are pu[ca .30-30. N-ar folosi-o cît
timp înc\ o mai vrea pe Mary. Apoi ar putea s\ scape de
ea m\tr\[ind cîinele. Cîine r\u [i urît. Care se arunc\ spre
cer.

Joan Harvey a publicat proz\ [i poezie în reviste [i jurnale
precum Painted BBride QQuarterly, The TTampa RRevieww, Bomb,
Another CChicago MMagazine, Danse MMacabre, Osiris,
Global CCity RRevieww, Mountain GGazette, Pangolin PPapers,
Inkblot, Prism, Kindred SSpirit, Blue LLight RRed LLight, Mississippi
Mud, To: AA JJournal oof PPoetry, Prose aand TThe VVisual AArts,
Fiction MMonthly, The DDistillery, Artisan, Visions, West
Wind RRevieww, The SSixxteenth AAnthology, Fuel, 96 IInc.., în
antologia Penguin Betwween CC && DD, Worcester RRevieww, SSliding
Uteri, PO etc. 

FFeemmeeiiaa lluuii MMoouussaaffaa
Kyle Hemmings
(num\rul 17, iunie 2007)

O urm\resc pe femeie pisînd mei pe lîng\ cortul din piele
de capr\, în c\ldura de patruzeci de grade. Preg\te[te micul
dejun pentru mine [i Mousafa, înainte s\ ne urc\m în
SUV-ul meu. Resturile, mi-a spus el cu un rînjet strîmb,
sînt pentru ea. Roba lui Mousafa se învolbureaz\ de vînt;
chipul îi e aspru [i în[el\tor. 

Ne afl\m în ora[ul Tajae din Niger. Îl voi duce pe Mousfa
în ora[ul Illela. De acolo î[i va recupera fugara bellah, membr\
a castei sclavilor1. Noul st\pîn al femeii, mi-a spus Mousafa,
a declarat-o necorespunz\toare [i i-o d\ înapoi. Era cea de-
a cincea nevast\ a lui Mousafa. Aici o sclav\ poate fi cea
de-a cincea nevast\. 

- Faci poze doar cu mine sau cu peisajul, da vere?
- Fac doar poze pe care s\ le iau cu mine la Londra. S\ i

le ar\t lui tata.
- F\r\ scorneli pe care s\ le exploateze BBC-ul. Se duce

vorba. Oamenii comenteaz\. 
- F\r\ scorneli. Fac poze în toat\ lumea. Pe astea n-o

s\ le vînd. Sînt pentru familie.
Trecem pe lîng\ un labirint de cocioabe de chirpici pe

str\zile de nisip, pe lîng\ m\gari înc\rca]i cu paie, un hausa2

îndesat st\ lîng\ o femeie care mulge o c\mil\. P\r\sim
Tajae.

În SUV îmi
aprind ultima
]igar\ mento-
lat\. Îmi zboar\
gîndul cu vreo
opt ani în urm\:
aveam nou\-
sprezece ani [i
familia lui Mou-
safa a venit în
vizit\ la ai mei,
în Soho. Tat\l
lui Mousafa
rîdea de încer-
c\rile mele
nereu[ite de-
a vorbi fran-
cez\. Am încer-
cat s\-l înv\]
pe Mousafa s\
joace [ah pe

podeaua aspr\ a camerei de zi. Muta nebunul ca pe pioni.
De fiecare dat\ cînd rosteam „[ah mat” ridica din umeri [i
rînjea. Am renun]at s\-l mai înv\] [ah. 

Mama g\tea miel la cin\. Tat\l meu [i tat\l lui Mousafa
rîdeau adesea la mas\, vorbeau hausa. Mousafa m-a întrebat
cum era la facultate. Mama s-a b\gat în vorb\, spunînd c\
sînt prea r\f\]at, c\ ar fi trebuit s\ m\ fac electrician sau
instalator. Acestea sînt meseriile necesare, zicea ea. Artele,
spunea în timp ce lustruia o crati]\ de teflon, sînt pentru
trîntorii cu bani. 

- Mi-e dor de m\tu[a Timizgida, zice Mousafa cu ochii
pe geam. Sper ca opera]ia s\-i redea vederea.

- Doctorii zic c\ sînt 90% [anse ca opera]ia s\ reu[easc\,
spun eu. 

- 90% e mai bine decît 50% sau 40%. Aici trebuie s\ te
descurci cu un singur ochi. 

Îmi venea s\-i spun c\ ochiul mamei e mai pre]ios pentru
mine decît pre]ul pr\jiturilor galbene3 de uraniu, atît de
abundente aici. 

Ajungem la periferia ora[ului Illela. Z\resc vite cu coarne
lungi, capre [i oi care rumeg\. Sînt [i cî]iva copaci, iar mie
îmi zboar\ gîndul la l\custe care devoreaz\ recoltele. De
fiecare dat\ cînd încerc s\ aduc vorba despre concubina  lui
fugar\, chipul i se crispeaz\. 

- Mi-a adus o mare ru[ine [i nu vreau s\ spun mai
mult. Spune c\ au trecut cîteva luni pîn\ s\-l caute noul
st\pîn al femeii. 

- Kadi, trage pe treapta, spune. Sta]ion\m în fa]a unei
cl\diri cu pere]i de chirpici, al\turi de al]i b\rba]i care stau
pe jos, în nisip, cu picioarele încruci[ate. 

Îmi cere s\-l a[tept pîn\ rezolv\ treaba. Coboar\ din
ma[in\. Îl urm\resc vorbind cu un b\rbat care poart\ un
[irag de m\t\nii [i o rob\ aurie. Apoi Mousafa dispare
într-o cl\dire întins\. 

Pe lîng\ SUV trec b\rba]i cu voalurile desf\cute pe
cap [i-mi arunc\ priviri sup\rate. Nu m\ simt în largul
meu ca str\in; în str\ini nu trebuie s\ ai încredere. M\ uit
atent la copiii goi care se tîr\sc [i se opintesc pe lîng\ adul]i,
ai c\ror pa[i sînt mai hot\rî]i [i eman\ un aer de încredere
în sine. O femeie în vîrst\ se holbeaz\ cu un singur ochi la
ma[ina mea. 

Încep s\-mi transpire palmele. Îmi transpir\ de fiecare
dat\ cînd imagina]ia mi se înv\lm\[e[te [i m\tur\ totul în
cale, ca o furtun\ de nisip. Poate c-o s-o bat\ [i-o s-o biciuiasc\.
{i n-o s\-i dea s\ m\nînce cu zilele. Îi va fi mai mil\ de m\garii
din b\t\tur\ decît de ea.

Rumeg un gînd. Poate s\-i ofer lui Mousafa ni[te bani.
S\ iau femeia cu mine în Anglia. Mamei îi vor str\luci ochii
la gîndul unei fiice noi, iar mie, la gîndul unei alte surori.
A[ înv\]a-o englez\ ore întregi, i-a[ spune ce s\ spun\ la
restaurant, în magazinele de haine. Ce întreb\ri s\ pun\
la galeriile de art\. 

Sau doar visez? A[a cum f\ceam pe vremuri la cursurile
de art\ predate de profesori cu chipurile împietrite unor
studen]i naivi, ner\bd\tori s\ asculte pove[ti de manual
despre col]uri de lume îndep\rtate.

Pornesc motorul. M\ gîndesc la camera mea de hotel
din Niamey. În diminea]a asta se anun]a o furtun\ de
nisip [i a[ vrea s\ m\ îndrept spre ea. Vreau ca furtuna s\-mi
r\suceasc\ SUV-ul pîn\ o s\ fiu prea ame]it ca s\ mai simt
frica. 

Îl urm\resc pe Mousafa venind încet spre ma[in\. Are
capul aplecat într-o parte [i vine cu mîna goal\. Deschide
u[a [i-[i d\ jos o sanda. Î[i freac\ degetul mare [i-[i arat\
din]ii mari [i albi de parc\ între ei ar ]ine un cu]it. Se a[az\
cu spatele drept [i se holbeaz\ la o turm\ de capre din
fa]a noastr\.

- A fugit din nou, spune Mousafa, acum dou\ ore. 
O lu\m din loc [i claxonez o capr\. Mi-o imaginez pe

femeie umblînd cu ochii str\lucitori, o str\lucire care r\zbate
de pe fa]a acoperit\ de praf. O s\ se tîrasc\ kilometri întregi
prin nisipul br\zdat ca o mare ro[ie, pîn\ se va pr\bu[i, iar
corpul ei nu va fi decît o virgul\ minuscul\ pe foaia nesfîr[it\
a de[ertului. 

De la geamul acoperit de praf m\ uit la dou\ femei, poate
mam\ [i fiic\, în mantii lungi, care-[i vînd bunurile de lut.
Fiica se uit\ lung la mine cu ochii curio[i [i emo]iona]i. Cobor,
c\utînd conversa]ie. Îmi zîmbe[te vag [i ridic\ o caraf\
proasp\t sm\l]uit\ de teracot\. Femeia mai în vîrst\ îmi
studiaz\ atent chipul, apoi î[i coboar\ privirea [i-mi urm\re[te
ghetele caramel din piele de capr\, vr\jit\ de parc\ ar fi
v\zut un miraj. 

Apoi se întoarce [i pleac\. 

Kyle HHemmings a absolvit un masterat de art\ la
Universitatea Na]ional\ La Joule din California. Lucreaz\ ca
îngrijitor medical. Mai e pasionat [i de g\tit, de copt, de
benzi desenate [i de discurile vechi cu Beach Boys. 

__________
1 Bellah este numele pe care îl poart\ urma[ii fo[tilor sclavi ai [efilor

de trib din ]\ri precum Mali [i Niger. (n.t.)
2 Hausa, popula]ie saharian\ vest-african\ care tr\ie[te `n ]\ri precum

Niger [i Neogeria. (n.t.)
3 Amestec de concentrate de uraniu ob]inute prin extrac]ie dintr-un

amestec ce con]ine oxizi de uraniu.

Traducere ddin eenglez\ dde AAna CChiri]oiu

SmokeLong este o revist\ trimestrial\ care public\ proz\
scurt\ (flash fiction). Termenul vine din limba chinez\ [i
se refer\ la timpul necesar citirii unui semnal luminos -
cît ai fuma o ]igar\. Editorii revistei propun, deci, proze
care se pot citi în intervalul unei ]ig\ri. {i, indiferent dac\
e vorba despre o ]igar\ slim sau despre una de foi,
majoritatea prozelor pe care le-am citit în cele dou\zeci
[i cinci de numere ap\rute pîn\ acum constituie o
pledoarie conving\toare pentru microfic]iune. Am
tradus dou\ dintre ele, alese aproape la-ntîmplare. Pe
celelalte le g\si]i la adresa http://www.smokelong.com.
(A.C.)
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 Microfic]iune g\sim [i în revista
Quick FFiction(http://www.quickfiction.org/),
care-[i propune s\ publice proze de
maximum 500 de cuvinte. Fondat\ în
2001, revista a ajuns la num\rul 15 [i
figureaz\ în top 100 al revistelor literare
din New England. Al\turi de pledoaria
implicit\ ([i extrem de conving\toare)
în favoarea fic]iunii de dimensiuni
reduse, revista propune [i o ilustra]ie
foarte reu[it\. În plus, al\turi de prozele
disponibile în varianta tip\rit\ (dintre
care unele se g\sesc online), site-ul
revistei con]ine [i recenzii de carte,
prezent\ri de scriitori [i interviuri. {i,
cu toate c\ recomand\ brevitatea, revista
merit\ mai mult decît a quick look.

 Tot proz\ scurt\ se g\se[te [i în revista
The NNew AAbsurdist (http://www.absurdist.cc/),
„o colonie de scriitori experimentali [i de rebeli
dedica]i anihil\rii complexului literar/industrial”.
A[ propune s\ strîngem bani [i s\-i chem\m în
turneu prin România, fiindc\ sun\ ca un program
s\n\tos. Varianta tip\rit\, Absurdist MMonthly
Review, la adresa http://amr.obook.org/, de
unde poate fi [i desc\rcat\, con]ine articole
vioaie [i neconven]ionale legate într-un fel sau
altul de supratema revistei - de la recenzii de
volume despre literatura absurdului pîn\ la
articole de opinie [i portrete ale unor clasici
ai absurdului. În plus, aspectul grafic al revistei

e mai mult decît conving\tor. Revista are [i un
forum online foarte activ, pe care se discut\ tot felul de lucruri legate de
scris, de la concursuri literare p`n\ la metode [i teme. Worth a second
look, de asemenea.  (A.C.)

- ... Sînt Alina Ol\caru [i urm\ri]i jurnalul News TV, [tirile
care v\ aduc lumea în cas\.

Pe monitoarele din studio ap\ru genericul [tirilor, cu
imagini de pe mapamond [i o bucat\ muzical\ dinamic\
[i grav\, ca un imn na]ional la vitez\ dubl\. Crainica, o tîn\r\
cu priviri iu]i [i cu p\r negru, tuns scurt, un pic deasupra
umerilor, î[i drese repede vocea [i î[i flex\ [i ]uguie
buzele. Apoi reveni în direct.

- Avem o [tire de ultim\ or\! începu ea grav\ [i plin\
de însufle]ire. Un depozit de substan]e chimice a luat foc în
Cluj-Napoca în aceast\ sear\. Depozitul este plasat într-o
zon\ populat\, iar locatarii caselor din jur risc\ s\ sar\ în aer
odat\ cu depozitul. Pompierii au intervenit în for]\ [i fac
eforturi disperate s\ elimine riscul unei explozii cu consecin]e
incalculabile, dar deocamdat\ nu se [tie cu certitudine dac\
vor reu[i, turui crainica. 

Dup\ ce încheie fraza, f\cu o pauz\ semnificativ\,
propor]ional\ cu pericolul care-i amenin]a pe clujenii de
lîng\ depozitul de substan]e chimice. Apoi relu\, pe acela[i
ton dinamic [i profesionist:

- Sîntem acum în leg\tur\ direct\ cu corespondentul
nostru din Cluj-Napoca, Cornelia Soreanu. Cornelia, ce ne
po]i spune despre incendiul de la depozitul de chimicale?
Ce [tii, exist\ vreun risc de explozie?

Pe ecran ap\ru o alt\ tîn\r\, la fel de grav\ [i tuns\
cam la fel ca domni[oara Ol\caru, îns\ cu p\rul blond. În
spatele ei se vede scena descris\ anterior de crainica de la
News TV: dou\ ma[ini ro[ii, cî]iva pompieri care alearg\ în
fundal, dar nu foarte repede, [i undeva, în plan îndep\rtat,
un nor de fum.

- Bun\ seara, Alina. Bun\ seara, stima]i telespectatori,
începu ea a[ezat. Da, avem de-a face cu un incendiu izbucnit
într-un depozit de produse chimice de la marginea Clujului.
Pompierii au intervenit rapid, cu trei autospeciale, iar acum,
din cele declarate de [eful echipei de interven]ie, incendiul
este sub control. Alina...

- Da, Cornelia, am preluat leg\tura, interveni repede
crainica. Spune-ne, te rog, dac\ exist\ victime ale incendiului.

- Nu, Alina, deocamdat\ nu exist\ nici o victim\. Depozitul
a luat foc seara, cînd în complexul de hale nu mai era decît
un paznic - cel care a dat alarma.

Bruneta t\cu o frac]iune de secund\, apoi relu\:
- E vorba totu[i despre un depozit de substan]e chimice

periculoase, Cornelia. Ce ne po]i spune despre posibilitatea...
adic\ despre riscul de explozie?

- Din cîte ne-a informat [eful pompierilor, deocamdat\
nu exist\ nici un risc de explozie, veni r\spunsul t\r\g\nat
al blondei din fa]a depozitului cu pricina.

În spatele corespondentei de la Cluj ap\ru un pompier
care trecu lini[tit prin cadru cu un topor în mîn\.

- {i ce se întîmpl\ cu substan]ele chimice din depozit?
insist\ bruneta. Se [tie dac\ acolo sînt [i substan]e inflamabile
sau materiale explozive?

- Nu, deocamdat\ nu se [tie exact. Mi s-a spus îns\ c\
zona incendiului a fost izolat\, pentru a se împiedica extinderea
acestuia.

Crainica din studio se încrunt\.
- {i ce se întîmpl\ cu locuitorii din zon\? Au fost evacua]i

de autorit\]i? relu\ ea agitat\.
- Nu, din cîte am fost informa]i, nu a fost cazul s\ fie

evacua]i. 
- Deci nu au fost evacua]i? se însufle]i Alina Ol\caru.

Autorit\]ile nu au luat înc\ m\suri?
- Nu, dar am fost asigura]i c\ nu e cazul. Pîn\ în acest

moment incendiul nu s-a întins pîn\ în zona de case.
- Nu s-a întins? întreb\, parc\ mirat\, crainica. Dar exist\

riscul extinderii lui, a[a-i?
- Pompierii m-au asigurat c\ deocamdat\ nu exist\ acest

risc, dar c\, dac\ va fi cazul, ei sînt preg\ti]i.
- Ce ne po]i spune despre riscul de explozie? insist\

bruneta, acum parc\ sup\rat\ de-a binelea.
P\rea c\ mai are un pic [i o s-o întrebe de-a dreptul

pe corespondenta din Cluj cu cine ]ine: cu incendiul sau cu
colega ei de la Bucure[ti. Cornelia, care mai avea înc\ leg\tura,
nu d\du îns\ nici un semn c\ ar b\nui a[a ceva.

- Din cîte mi s-a spus, la ora actual\ nu exist\ nici un
risc de explozie, explic\ iar, agale, blonda din fa]a ma[inilor
ro[ii, cu tulumbe.

Prin spatele ei trecu iar pompierul cu toporul în mîn\,
de data asta traversînd cadrul în sens invers. Reporteri]a
continu\ la fel de calm\:

- Focul a fost izolat [i pompierii ac]ioneaz\ acum în
vederea stingerii lui.

Crainica brunet\ p\rea de-a dreptul descump\nit\.
- Cornelia, ai vorbit cumva [i cu locuitorii din zon\? Au

fost cumva afecta]i de incendiu?
- Da, Alina, am vorbit cu cî]iva dintre locatarii caselor

din preajma depozitului. Din cîte se pare, incendiul nu a
ajuns pîn\ la ei.

- Au fost cumva emisii de gaze toxice? A fost afectat
cineva? se îndîrji crainica.

- Da, Alina, incendiul a provocat apari]ia unui val de fum
negru, gros, care s-a în\l]at deasupra ora[ului, ced\ parc\
blonda presiunii venite din studio.

- S-au înregistrat [i victime ale gazelor toxice? se
repezi bruneta.

- Din cîte [tim noi, pîn\ în prezent nu au fost nici un fel
de victime. 

- {i fumul? sc\p\ bruneta printre buze.
- Fumul s-a ridicat deasupra ora[ului, repet\ colega ei

de pe teren.
În spatele ei pompierul cu toporul - dac\ o fi fost acela[i

- travers\ iar cadrul, la fel de încet [i de zîmbitor.
- A... ! Mul]umim, Cornelia. Stima]i telespectatori, a fost

Cornelia Soreanu, în direct de la Cluj-Napoca, unde un
incendiu la un depozit de chimicale pune în grav pericol
via]a locuitorilor din zon\. Pompierii au intervenit în for]\
[i fac eforturi disperate s\ elimine riscul unei explozii cu
consecin]e incalculabile. Vom reveni pe m\sur\ ce vom avea
noi informa]ii de la fa]a locului.

Apoi, în timp ce pe ecran se derula o înregistrare cu o
[tire despre c\s\toria unui personaj monden dubios, în
studioul [tirilor Alina izbucni înspre cameraman:

- De unde dracu’ au mai scos-o [i pe bleaga asta? Ce,
n-a înv\]at-o nimeni cum se face o [tire? Uite cum mi-a futut
acum directul cu explozia!
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CCoonnccuurrss ppeennttrruu aaccoorrddaarreeaa PPrreemmiiuulluuii
LLiitteerraarr IInntteerrnnaa]]iioonnaall
„„IINNSSUULLAA EEUURROOPPEEAA””

Scriitorii cu v`rsta sub 35 de ani, cet\]eni ai Uniunii Europene, care au publicat în ]ara de origine,
dup\ 31 ianuarie 2008, o oper\ în proz\ (roman sau culegere de povestiri), scris\ într-una dintre limbile
oficiale ale UE [i care nu a ap\rut sau nu se afl\ în curs de traducere în Italia, s`nt invita]i s\ participe
la prima edi]ie a premiului interna]ional literar „Insula Europea”.

Premiul este organizat de Asocia]ia „Pro Loco” di Bastia Umbra, în colaborare cu Asocia]iile
„NUBE - Nuova Biblioteca Europea” [i „Voci di Babele”. Juriul concursului va fi format în principal din
tineri speciali[ti ai universit\]ilor din Padova [i Perugia, membri ai asocia]iilor colaboratoare
(doctori [i cercet\tori la facult\]ile de limbi [i literaturi str\ine).

Înscrierea la concurs este gratuit\, cu men]iunea c\ un autor se poate înscrie doar cu o singur\
oper\.

Opera (în trei exemplare) se va trimite p`n\ în data de 31 iulie 2009 la urm\toarea adres\:

Premio lletterario „„Insula EEuropea” 
c/o CCarlo PPulsoni
Facoltà ddi LLettere
Piazza MMorlacchi 111
06123 PPerugia 
Italia 

Numele c`[tig\torului va fi anun]at la Perugia, pe 9 octombrie, în deschiderea manifest\rii „Lectura
[i scrisul între mai multe culturi: c\r]i [i biblioteci din Uniunea European\”.

Festivitatea de decernare a Premiului (în valoare de 1.000 euro) va avea loc pe 30 octombrie.

Organizatorii italieni î[i propun ca, prin intermediul acestui premiu, s\ creeze o re]ea de valori
ale tinerei literaturi din Europa. Ulterior, în promovarea concursului [i a c`[tig\torilor s\i se va
implica [i Institutul Român de Cultur\ [i Cercetare Umanistic\ de la Vene]ia.

Pentru informa]ii suplimentare, v\ rug\m s\ consulta]i www.insulaeuropea.eu.






