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mihaela [chiopu
efectul bastoanelor asupra freziilor de toamn`
(am c`zut, a[a se zice)
urgen]\. spital. o femeie greoaie, blondin\,
se tîr\[te pîn\ la u[\.
nici aicea nu conteaz\ durerea? p\i s\ [ti]i c\ ]ip, urlu,
c\-mi pocne[te capu’. lîng\ ea, un ins grijuliu aranjeaz\
tifoanele care flutur\ în jurul bra]ului umflat al femeii.
nimeni nu reac]ioneaz\.
dup\ o vreme, cineva totu[i întreab\ în scîrb\: da’ ce-a]i
p\]it, doamn\? ea r\spunde tr\snitor: am c\zut ..., a[a se
zice. b\rbatul continu\ s\ trag\ de tifoane, cu minu]ia
unui om cît de cît civilizat. copila familiei, blond\ [i ea,
zace ascult\toare lîng\ cuplul fericit.
mie îmi ies ochii din orbite [i m\ uit furibund\ la ei. o
creatur\ tîn\r\ montat\ într-un c\rucior se întoarce plin\
de în]elegere, cu un soi de bucurie în acela[i timp
dr\ceasc\ [i complice. îmi [opteste rînjind: adic\
a b\tut-o. nu i se pare nimic nefiresc, dimpotriv\, gestul
cu pricina cap\t\ în ochii ei o nuan]\ erotic\.
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White Noise, pu]in` muzic` [i mai mult`
literatur` ...................................... 30

m\ uit fix, s\ pricep [i io ce fa]\ are magnetismul \sta al
b\t\liilor aplicate regnului feminin de c\tre românul
mascul. z\resc acela[i cet\]ean imperturbabil, eventual
chiar mîndru în sinea sa de ispr\vile eroice comise pe
întinsul corp al nevestei.
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Bogdan Dumitrescu, SMS ............... 31

toat\ lumea are aerul c\ se discut\
despre transpira]ia de var\ la furnici.
trec 5 minute, iese o doamn\ cu o umfl\tur\ vine]ie,
amplasat\ cu [taif în jurul ochiului stîng, pe vremuri,
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probabil, frumos. [i ea este flancat\ de un ins apt s\ ard\
scatoalce, dar [i s\ t\bîrceasc\ saco[a doamnei. ea
prive[te cu obstina]ie în jos, av`nd grij\ s\ p\[easc\ cît
mai aproape de jum\tatea sa caftitoare.
asta-i ceva, profesoar\ mare, o [tiu io de la televizor,
comenteaz\ gale[ aceea[i duduie în c\rucior.
dup\ alte cinci minute, apare alta. mam\ de familie cu
b\iat intelectual, vîn\t de nervi c\-[i pierde vremea la spital. cineva pune aceea[i `ntrebare: da’ ce-a]i p\]it,
doamn\ drag\? respectiva, ciol\noas\ [i pitit\ în cîrpele
ei am\rîte, las\ capul în jos [i zice: nu prea [tiu, chiar nu
[tiu, decît c\ dedeam cu aspiratoru’. copilul s\u inteligent
preia firul pove[tii de dragoste sf`nt\: de ce nu recuno[ti,
domne, c\ ]i-ai luat-o pe merit, p\i dac\ sîcîi omu’ [i nu-l
la[i s\-[i bea berea la meci, ce-ai fi vrut, s\ te-acopere cu
trandafiri?
m\ holbez îngrozit\ la [iragul pedepsitelor
care nu crîcnesc.
din spate, alt\ discu]ie: las’ c\ nu te duce pe tine capu’
cum devine amoru’. p\i ce, pe eleonora duncan n-o caftea
ala în draci?
aia femeie, nu ca tine, fîlf, tu cu smiorc\iala, cu au au [i
jignetele tele de fandosit\. domne, \ia se iubeau. da’ cum
s\ pricepi tu patima, care te crezi [i-n ziua de azi o prin]es\
pe hîrtie igienic\. las\ drag\, c\ sînt [i d-\[tia: azi se
omoar\, mîine se pr\p\desc unu’ dupe altu’.
m\car \ia [tiu c\ tr\iesc. [i mai taci, c\ realmente îmi vin
dracii de la ]îfnele tale. habar n-ai ce-i via]a.
tot o sclifosit\ ai s\ cr\pi.

Revista IDEA art\ + societate, #30-31, 2008, 40 lei

D

e[i IDEA este o revist\ adresat\ prioritar comunit\]ii artistice, neîndoios
c\ poate fi citit\ cu mari delicii [i de alte categorii socio-profesionale.
Ce-i drept, nu le va c\dea bine celor care se a[teapt\ ca revistele s\ fie
o lectur\ de metrou (sau de bud\), pentru c\ fiecare num\r e de fapt o
antologie de texte [i de imagini de care e greu de imaginat c\ ai putea s\ dai pe
cont propriu dac\ nu faci parte din lumea artei contemporane. Redactorii
revistei fac îns\ o munc\ de selec]ie [i de traducere cu totul l\udabil\, al\turi de
aceea, la fel de meritorie, a a[ez\rii excelente în pagin\. Num\rul curent se deschide
cu un grupaj de texte de Walter Benjamin din care cel pu]in dou\ pot fi utile oric\rui
cititor: „Despre limbaj în genere [i despre limbajul omului” [i „Autorul ca produc\tor”
sînt dou\ teoretiz\ri ale unor chestiuni actuale [i etern dispuse dezbaterii, iar cel
din urm\, scris în 1934, ca alocu]iune la Institutul pentru Studiul Fascismului,
expune crezul marxist al „artei cu tendin]\” - [i, înainte s\ se inflameze spiritele,
anun] c\ este comentat într-un text din acela[i num\r de Boris Buden, „Recitind
Autorul ca produc\tor al lui Benjamin în Estul postcomunist”, adic\ „într-un spa]iu
hermeneutic golit cu des\vîr[ire de orice autentic\ experien]\ de stînga, de
orice fapt al realit\]ii prezente pe care l-ar putea prinde din urm\, de care s-ar
putea lega sau la care s-ar putea referi, de parc\ relectura noastr\ s-ar petrece întrun spa]iu cu totul virtual”. Mai sînt de semnalat textele semnate de Vlad
Morariu, „Pentru o art\ alienant\”, pledînd pentru o art\ care s\ în[ele permanent
a[tept\rile (inclusiv pe cele proprii), [i de G.M. Tamás, „A spune adev\rul despre
clas\”, o util\ [i documentat\ schi]\ de în]elegere a rela]iilor socio-politice de
azi. (A.C.)
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editorial

O istorie a comunismului în Româânia, Manual pentru liceu,
Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, Andrei
Muraru, Liviu Ple[a, Sorin Andreescu, Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului în România, Editura
Polirom, 2009, 25,95 lei.

F

oarte mul]i speciali[ti cunoscu]i în istoria comunismului,
dar [i foarte buni profesori de liceu [i-au dat
mîna pentru realizarea acestui manual de curs
op]ional de istorie pentru clasele a XI-a sau a XIIa. Manualul este realmente inteligent, necontaminat
de discursul justi]iar, cu foarte multe am\nunte, fragmente,
fotografii, cu analize echilibrate, [i cred c\ va fi o alegere
pe care elevii n-o vor regreta. Grafica din interior este
[i ea pl\cut\, mai pu]in coperta, foarte neinspirat\ [i
demodat\, ca de obicei la Polirom. Avînd în vedere c\
e vorba despre un manual, coperta ar fi trebuit s\
fie un atu. Nu e. Dar revenind la con]inut, înc\ o dat\,
toat\ admira]ia pentru autori, care au reu[it o treab\
exemplar\. (L.M.)

Antologia ru[inii dup\ Virgil Ierunca, Nicolae
Meri[anu, Dan Talo[ (editori), Editura
Humanitas, 2009, 55 lei

lumini]a
marcu
joburi

N

u-mi iese din minte expresia unui foarte bun scriitor român care într-un mic
interviu pe care i l-am luat pentru un proiect cultural (sper c\ o s\ pute]i citi
aceste interviuri cu 10 scriitori în num\rul urm\tor al revistei noastre)
spune cum merge um\r la um\r cu fratele lui din job în job. Iluzia tr\itului
din scris e una în[el\toare. Chiar dac\ e[ti tradus [i publicat de prestigioase
edituri str\ine, a[a cum este cazul acestui scriitor, chiar dac\ ai o cot\ de pia]\ însemnat\
[i ai ob]inut toate premiile posibile, s\ tr\ie[ti din scris cred c\ r\mîne o iluzie care se poate
adeveri doar la b\trîne]e, poate, sau în alt\ ]ar\, mai func]ional\, dac\ ai curajul s\ te mu]i
acolo definitiv, cu familie [i cu limb\. Dar cî]i pot face asta? A[adar, pe aici prin patrie, jobul
r\mîne sursa de venit a scriitorului. Jobul nesigur, jobul enervant cîteodat\, jobul extenuant, care te toac\ m\runt opt ore pe zi la cap\tul c\rora, chiar dac\ n-ai f\cut nimic [i ai stat
într-un scaun, într-o firm\, cu ochii în monitor, e[ti dezmembrat, deprimat, ostenit ca dup\
o zi de tras în jug, iritat, uimit de cum ]i se scurge via]a printre degete, dornic doar de somn
[i de lini[te. Adic\ de vid.
La cap\tul unor ani în care, muncind la un ziar, fiecare zi a mea se termina cum am zis
mai sus, am hot\rît s\ fac orice, dar s\ nu mai lucrez full-time într-un singur loc niciodat\.
Mai ales la un ziar românesc. Pentru c\, oricît de bine ar suna proiectul editorial respectiv,
se va termina într-o balt\ de rahat. Cei de la Cotidianul de azi, cei care au plecat de acolo,
ar putea s\ povesteseasc\ mai multe, poate. Am convingerea c\ pîn\ azi nici un ziar românesc nu a reu[it s\ fie un ziar adev\rat. Pe care s\-l po]i citi cu pl\cere, cu poft\, ca pe un
ziar str\in, ca pe un El Pais, ca pe un New York Times. Scris profesionist, indiferent c\
redactorul sau ziarul în ansamblu au o anumit\ orientare (apropo, la noi nici un ziar nu are
„orientare”, toate sînt „obiective”!!), un ziar în care s\ existe politic\ extern\, care s\ aib\
reporteri de teren adev\ra]i în zone minate, dar [i articole despre c\r]i, gratuite, fruEnrique Vila-Matas, Parisul nu are sfîr[it, tradumoase, scrise splendid (a se vedea articolul lui Antonio Munoz Molina despre „Marele
cere din spaniol\, prefa]\ [i note de Ileana
Gatsby” dintr-un El Pais recent!). Ziarele române[ti sînt orice altceva, dar nu ziare
Scipione, RAO International Publishing
adev\rate [i oameni de mare poten]ial creativ î[i irosesc timpul în redac]iile lor.
Company, 2006, colec]ia „RAO contemporan”,
Cred c\ cel mai frumos [i pl\cut job pentru un scriitor este acela de profesor. Rui
17,99 lei.
Zink, scriitorul portughez prezent în num\rul trecut al revistei, îmi împ\rt\[ea opinia.
Sigur, trebuie s\ ai o anumit\ disponibilitate pentru dialog, s\ nu fii cu totul anarhist, s\
carte intens\ [i ciudat\, inclasabil\, pe care
crezi c\ po]i sta de vorb\ de la în\l]imea ta de mare scriitor [i cu un ins care poate n-a
a[ recomanda-o tuturor scriitorilor aspiran]i,
citit exact c\r]ile la care te gînde[ti tu, dar în general, a fi profesor este o imens\
pentru doza de autoironie s\n\toas\ [i pentru
pl\cere. Cel pu]in pentru mine. Dar din p\cate în România acest job, ca job produc\tor
descoperirea c\, iat\, chiar [i un mare scriitor
de venituri, nu exist\. Eu îl practic ca [i cum a[ scrie o carte pe care nu mi-o cere nici o
a avut dificult\]ile lui la început de carier\ (de[i probabil
editur\. Îl practic din [i cu pl\cere, dar e ca [i cum mi-a[ mai permite înc\ un lux, în
cuvîntul „carier\” nu s-ar num\ra printre alegerile
afar\ de acela de a visa s\ scriu. Salariul unui profesor de gimnaziu sau de liceu sau al
autorului). O carte care neutralizeaz\ fricile abstracte,
unui asistent universitar în România este sub 300 de euro [i prefer s\ nu mai intru în
romantismul provincial [i dramatismele de toate felurile,
alte am\nunte financiare legate de asta pentru c\ le g\sesc stînjenitoare. La un condar care te face s\-]i dore[ti s\ scrii [i, mai ales, s\ cite[ti.
gres în Spania, la care am participat anul acesta, am f\cut tot posibilul s\ evit discu]ii
De aceea, este o carte pe care a[ recomanda-o [i scriitorilor
legate de salariul meu de asistent universitar român.
deja clasici, pentru c\, de[i nu e deloc o oper\ de tinere]e,
A traduce mi s-a p\rut iar\[i o op]iune. {tiu chiar cî]iva intelectuali tineri care au
e totu[i plin\ de empatie juvenil\ [i, înc\ o dat\, de o
încercat s\ tr\iasc\ o vreme din asta. Eu am tradus dou\ c\r]i, la un tarif care la vredeta[are care le-ar prinde bine [i clasicilor no[tri. În plus,
mea aceea era onorabil (3 euro pagina), pentru o editur\ care nu fusese înc\ infesle-a[ mai recomanda-o [i celor care vor doar s\ [tie cam
tat\ de un critic-virus care poart\ ghinion. Colaborarea mea cu editura s-a încheiat
cu ce se m\nînc\ jobul de scriitor [i mai ales cum e atmosfera
dup\ venirea acestuia. Am vrut s\ traduc în continuare, dar nu s-a mai ivit ocazia.
de la job. Nu voi dezv\lui deocamdat\ decît c\ este exuberant\.
Am propus ni[te titluri, dar n-am avut succes. Tarifele care mi se propuneau erau
(A.C.)
sub cei 3 euro pe care eu nu-i considerasem la vremea respectiv\ un privilegiu.
A traduce o carte, o munc\ de cîteva luni, de pe urma c\reia s\ te alegi cu aproximativ 400 de euro mi se pare ru[inos. Oricum, în prezent, sîntem feri]i de
George Orwell, Omagiu Cataloniei, traducere din englez\
aceast\ ru[ine, pentru c\ editurile par s\ fie serios afectate de criz\. Nu [tiu ce
de Radu Lupan, prefa]\ de Vladimir Tism\neanu, Editura
fac colegii mei care traduceau full-time, dar pentru mine [i traducerea a fost
Polirom, 2009, colec]ia „Biblioteca Polirom”, 27 lei, 320 pag.
trecut\ la categoria hobby-uri.
A lucra la o revist\ cultural\ e o op]iune, de[i veniturile sînt iar\[i, minioat\ lumea îl [tie pe Orwell pentru distopia 1984, ceea
male. În plus, trebuie s\ te lup]i cu viru[ii culturali. Cu nesfîr[ita bîrf\ proast\
ce e ok, pentru c\ este cartea lui care a avut cel mai
emis\ de min]i care, nemaifiind ocupate cu propriul scris, ]es pove[ti ieftine
mare impact. Totu[i, pentru cei care vor s\-l cunoasc\
despre colegi [i despre adversari închipui]i. Trebuie s\ te lup]i cu sinecuri[tii
mai îndeaproape pe Orwell pot s\ fac\ acest lucru citind
de profesie, care abund\ în lumea literar\ [i care au un imens talent în a acaOmagiu C ataloniei. În acest caz nu este vorba despre o
para joburi culturale pentru care apoi nu depun nici cel mai mic efort.
fic]iune, ba dimpotriv\, îl ve]i avea pe Orwell cît se poate de
Trebuie s\ te lup]i cu doamne care par rafinamentul pe dou\ picioare, delidezgolit [i de pe fa]\, pentru c\ Omagiu Cataloniei este un fel
cate [i foarte culturale, dar care apoi, cu o ur\ de neîn]eles, te toac\
de jurnal, unul cît se poate de pe bune. Aici l\s\m deoparte
m\runt, la telefon, c\tre prieteni influen]i, în [edin]e [i-n alte adun\ri,
personajele [i intr\m chiar sub pielea autorului, care s-a înrolat de
pentru c\ li s-a p\rut c\ nu le-ai salutat suficient de reveren]ios. Pentru
bun\-voie [i nesilit de nimeni într-un r\zboi pe care ni-l poveste[te
mine aceste femei b\trîne, indiferent de vîrsta lor biologic\, sînt din catdin punctul s\u de vedere [i de la firul ierbii, deci altfel decît l-a
egoria celor în fa]a c\rora bunica m\ punea s\ zic s\rumîna. Nu ziceam,
re]inut istoria oficial\. Este vorba despre implicarea lui Orwell în
chit c\ apoi st\team la col], în întuneric, o vreme.
R\zboiul Civil spaniol, iar relatarea sa în leg\tur\ cu aceast\ experien]\
De multe ori, la cap\tul puterilor fiind, îmi aud prietenii scriitori
este una cît se poate de realist\, dar în acela[i timp cap\t\ dimensiunile
zicînd: m\ duc la corpora]ie! Dar nu se duc. Eu îns\mi m\ gîndesc de
[i forma unui roman. În orice caz, pentru fanii lui Orwell Omagiu
multe ori cam cî]i bani a[ putea cî[tiga într-o multina]ional\ cu eforCataloniei este un must, atît pentru a în]elege op]iunile sale politice,
tul de diploma]ie pe care îl depun ca s\ m\ feresc de loviturile piezi[e
cît [i pentru a-l în]elege pe el mai bine, nemaivorbind de a în]elege cum
ale celor mai stili[ti dintre scriitorii României. Exact ale acelora care
arat\ îndeaproape r\zboiul, v\zut de un scriitor care avea s\
se plîng de mitoc\nia urban\ [i apoi o practic\ din greu, în culise.
conceap\ apoi una dintre cele mai cutremur\toare distopii literare. (G.D.)
S\ ne vedem cu bine luna viitoare!

P

robabil c\ aceast\ carte ar trebui cump\rat\
de cît mai mul]i oameni, cel pu]in pentru
simbolul pe care îl reprezint\, [i anume
acela al unui trecut cercetat, deschis,
asumat, chiar [i cu p\r]ile lui cele mai ru[inoase.
În acest sens, Antologia ru[inii este o carte salutar\.
Pe de alt\ parte, ca demers clarificator, nu [tiu
dac\ func]ioneaz\. Citatele ru[inoase nu sînt
puse în ordine cronologic\, ci în ordinea alfabetic\
a numelor autorilor. Perioada comunist\ n-a fost
una omogen\, iar discursul ru[inos, compromi]\tor
a avut variantele lui caracteristice în func]ie de
momentul politic. În plus, unele dintre aceste
citate sînt foarte mici, cîteodat\ o singur\ fraz\.
De dragul adev\rului istoric trebuie spus c\
am întîlnit în presa vremii articole curajoase,
foarte importante, care au schimbat cursul lucrurilor
[i care începeau deseori cu o fraz\ ritualic\ dintre
cele mai compromi]\toare. Antologia ru[inii este
o carte simbolic\, dar m\ îndoiesc c\ poate fi un
instrument de cunoa[tere a epocii. (L.M.)

O
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interviurile NL

trenSformers
reconstruc]ia spa]iului social

Paul Dunca, Constantin Vic\, David Schwartz

e cei de la trenSformers n-am avut norocul
s\-i întîlnim direct pe tren, în plin happening,
dar aflasem de pe bloguri despre ac]iunile
lor [i am în]eles c\ e vorba despre un fel
de teatru invizibil [i comunitar, în care
un grup de arti[ti îi provoac\ pe c\l\tori s\ comunice
între ei, s\ interac]ioneze, s\ dep\[easc\ unele bariere
- de data asta, prejudec\]ile regionale - [i s\ se cunoasc\
mai bine. Pare o chestie fun, de fapt, din povestirile
celor trei se pare c\ a[a a [i fost, dar în acela[i timp
are [i ni[te straturi serioase, mai ales cînd au
început s\ se arunce în discu]ie [i termeni grei, din
domeniul antropologiei sau al filosofiei.
Ne-am întîlnit cu ei pentru un interviu de vreo trei
ore pe terasa Green Hours; abia mai tîrziu ne-am
dat seama c\ ar fi fost mult mai potrivit\ Gara Lipscani
sau sala de a[teptare din Gara de Nord. Dar în
dup\-amiaza cu pricina pe terasa de la Green se filma
ceva, deci era agita]ie, a[a c\ se nimerise s\ avem
parte cumva [i de o atmosfer\ de gar\.
Constantin Vic\ a fost cel mai punctual [i ne a[tepta

P

trenSformers sînt:

paul dunca, zoe olaru, ioana p\un, david
schwartz, constantin vic\, kevin molin.
tania cucoreanu, andrei ioni]\ - documentare interventii, video - Veioza Arte

bloggerii miron ghiu, andra matzal, matei
schwartz.
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Ioana P\un, 25 ani, este regizor de teatru [i
performance artist. Activitatea ei este concentrat\ `n jurul problemelor sociale pe care
le diger\ printr-un mecanism creativ [i vizual.
O intereseaz\ imaginarul social, de la sunet,
obiect, imagine, poveste p`n\ la reziduuri [i
accidente. A lucrat `n proiecte interdisciplinare, comunitare, de dramaturgie contemporan\ sau site-specific. Este preocupat\ `n
primul r`nd de arta participativ\ [i de
tehnologii mixte. ~n prezent lucreaz\ cu arti[ti
tineri at`t `n România, c`t [i la Londra, `ntr-o
companie care experimenteaz\ prin sunet
diverse percep]ii despre realitate.

deja la o mas\ din spate, cît mai ferit\ de zgomotul
din curte. Cel de-al doilea a ap\rut David Schwartz,
iar ultimul Paul Dunca, pe care îl [tiam din vedere de
la multe evenimente urbane. Masa s-a umplut
repede de un arsenal greu: pe lîng\ stickere, teste [i
jocuri legate de ac]iunile trenSformers, masa era
sc\ldat\ în tot felul de alte lucruri: brichete, tabachere
vechi, seturi de chei, pachete de ]ig\ri, sticle de suc
sau de bere, e[arfe care înc\ miroseau a tren, o portavoce,
tot felul de hîr]oage [i o agend\ ro[ie veche din
care a picat la un moment dat o vedere vintage cu

Kevin Molin, 25 ani, `[i petrece majoritatea
timpului pred`nd Filosofie [i Studii Teologice
`n `nv\]\m`ntul preuniversitar din Londra.
Lucreaz\ `n cercetarea metodelor pentru a
face filosofia c`t mai accesibil\ copiilor. ~l
intereseaz\ stimularea dialogului `ntre persoane cu diferite crezuri [i opinii, prin facilitare [i participare. ~[i propune s\ disemineze
cunostin]ele sale `n proiecte creative [i
comunitare, printre care un proiect care va
avea loc `n România `ntr-un c\min de b\tr`ni.
Zoe-D
Daria Olaru, 23 ani, masterand\ la
Facultatea de Arte Plastice (Universitatea de
Arte [i Design Cluj-Napoca), sec]ia Grafic\,
studiaz\ alterarea percep]iei în imagine prin
culoare [i form\. Lucrarea de licen]\:
Oximoron vizual, joc de descompunere recompunere a spa]iului vizual prin folosirea
unor cuburi cu imagini. Expozi]ie personal\:
de interior, aprilie - mai 2009, la Maîtresse
Maison Concept Store în Cluj-Napoca; lucr\ri
de grafic\. Expozi]ie de grup la École
Supérieure des Arts în Liége, Belgia, 2007 [i la

Nadia Com\neci, pe care Paul a pus-o repede la loc,
explicînd scurt: „Nadia mea”. De fapt, toate obiectele
de pe mas\ aveau s\ fie explicate sau consumate
pe parcursul discu]iei. Portavocea, de exemplu, era
a lui Paul, care urma s\ o foloseasc\ dup\ interviu
la o filmare, dar la fel de bine ar fi putut-o folosi pentru
a le atrage aten]ia c\l\torilor din tren. E[arfele erau
tot ale lui Paul [i le folosiser\ pentru a-[i lua r\masbun de la c\l\tori. La o prim\ impresie, David p\rea
cel mai serios, un fel de manager al proiectului, foarte
implicat [i atent s\ nu lase loc de neîn]elegeri sau
de întreb\ri f\r\ r\spuns. Paul p\rea, la rîndul lui, cel
mai dezordonat, dar cel mai probabil întruchipa latura
creativ\ [i spontan\ a grupului. Iar Vic\ era o combina]ie
între cei doi, trecînd cu u[urin]\ de la teorie la rîs [i
de la pove[ti de pe tren la comentarii socio-politice.
O adevarat\ echip\ de [oc care în final, de[i nu [i-au
propus acest lucru, au ajuns s\ schimbe cumva c\l\toria
cu trenul, CFR-ul schimbînd pe ruta Bucure[ti-Cluj
c`teva vagoane vechi cu unele noi, special pentru
stewarzii arti[ti. E ceva. (G.D.)

Muzeul Na]ional de Art\ Cluj-Napoca în
2007.Paul Dunca, 25 ani, s-a n\scut, tr\ie[te [i
lucreaz\ `n Bucure[ti. A terminat cu brio
sec]ia de Coregrafie a UNATC [i nu i-a fost
de-ajuns. Pe l`ng\ dans, a jucat `n filme [i `n
spectacole de teatru, a avut pentru scurt
timp o emisiune tv [i a scris [i cîteva piese de
teatru. ~ntrebat cu ce se ocup\, `]i va
r\spunde c\ e performer. Dore[te `ntotdeauna s\ se fac\ util `n lumea `n care tr\ie[te, a[a
c\ se implic\ social [i crede c\ arta e important\ pentru toat\ lumea. ~i place s\ stropeasc\ cu diferite nuan]e de sclipici monotonia de zi cu zi.
David Schwartz, 24 de ani, absolvent al
Facult\]ii de Teatru din cadrul UNATC.
Bucure[ti, cu specializarea regie teatru. În
cadrul tangaProject a lucrat la proiectele de
art\ comunitar\ RahovaNonstop - Spectacol
în 25 de ore (Bucure[ti 2006), Construie[te-]]i
comunitatea! (Bucure[ti 2007) [i Evacuarea
Casei Studen]ilor (Bucure[ti 2008). A regizat
împreun\ cu Ioana P\un performance-urile

site-specific Let’s Food! (gr\dina Capitol,
Bucure[ti, 2006) [i Locked (în cadrul proiectului Protect - Desant Theater, Bucure[ti, 2006).
A regizat spectacolele Butoiul cu praf de
pu[c\ (dup\ textul lui Dejan Dukovski Studioul Casandra, Bucure[ti, 2007), Afar\!
(text de Mihaela Michailov, în cadrul proiectului Construie[te-]]i comunitatea! - parcul VA
URMA, Bucure[ti, 2007), Zdren]e (dramatizare
de Mihaela Michailov dup\ o povestire de
Chuck Palahniuk - Teatrul LUNI de la
GreenHours, Bucure[ti, 2008), România! Te
pup (text Bogdan Georgescu - Teatrul
Na]ional din Ia[i, 2009) [i Face]i loc! (text de
Mihaela Michailov - Teatrul LUNI de la
GreenHours, Bucure[ti 2009). A lucrat împreun\ cu Ioana P\un [i Vera Ion la performance-ul-ac]iune de solidarizare Eu reprezint
România (Gr\dina GreenHours, Bucure[ti,
2008). Are o colec]ie de bibelouri, gadgeturi
[i suveniruri pe care a expus-o în cadrul
event-ului Collecting Collectors, coordonat
de Anca Benera [i {tefan Tiron (Galeria Nou\,
Bucure[ti 2008). Are un blog personal pe care
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Pute]i citi selec]ii din acest interviu pe site-ul www.metropotam.ro
Constantin Vic\, 26 de ani, doctorand în filosofia tehnologiei [i
informa]iei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucure[ti.
În 2007 termin\ un master în filosofie, Université Paris XII, cu o
tez\ despre mediul epistemic [i modelul democratic pe inter-

Un workshop permanent
Ana Chiri]oiu: Cum a început proiectul trenS
Sformers?
David Schwartz: De la un articol de pe site-ul Realitatea,
g\sit de Ioana P\un, colega mea din tangaProject, despre
cum în ziarele din Cluj bucure[tenii sînt numi]i „mitici”, pe
care mi l-a ar\tat [i mie. Sub articol erau sute de
comentarii ale cititorilor. Ioana e din Cluj, a f\cut [coala în
Bucure[ti, eu sînt n\scut în Bucure[ti, dar am umblat mult
prin Cluj [i am locuit un timp la Timi[oara, [i ne-a surprins
agresivitatea mesajelor de acolo, a[a c\ ne-am gîndit s\
facem ceva prin care s\ punem în discu]ie aceste lucruri.
Nu ne-am propus neap\rat s\ schimb\m mentalit\]i, în
Muntenia [i în Ardeal tr\iesc în total vreo 15 milioane de
oameni, era imposibil s\ vorbim despre schimb\ri, cel mai
important a fost pentru noi s\ descoperim ceva despre
toate astea, s\ document\m aceste diferen]e. Pasul
urm\tor a fost s\ g\sim o solu]ie ca s\ prindem [i oameni
din Cluj, [i din Bucure[ti, [i a[a ne-a venit ideea cu trenul,
plus c\ în tren puteam s\ urm\rim [i cum interac]ioneaz\
unii cu al]ii. De aici lucrurile s-au dezvoltat în alte direc]ii,
i-am implicat [i pe ceilal]i [i proiectul a devenit colectiv.
Constantin Vic\: N-am avut deloc scopul de a schimba
ceva, e o interven]ie [i o investiga]ie. O c\utare. E un
proiect în beta.
A..C..: {i dac\ ar fi s\-l delimita]i teoretic?
C.V.: Demersul nostru se poate formula ca reconstruc]ie a
spa]iului social, transformarea trenului din non-spa]iu sau
non-loc în spa]iu public. Conceptul de non-loc îi apar]ine
lui Marc Augé [i a fost reluat de Zygmunt Bauman, care
spune c\ trenul e un non-loc fiindc\ nu ofer\ spa]ialitate
corpului, pentru c\ pe tren e[ti un c\l\tor în tranzit,
indistinct de ceilal]i c\l\tori. Dar cînd noi am pus c\l\torii
fa]\ în fa]\, ei nu mai erau indistinc]i, se crea un loc de
discu]ie, unde oamenii inserau cît mai mult input, dar [i
preluau input-ul altora.
A..C..: Cî]i a]i fost în total?
D.S.: Am fost cinci oameni care am lucrat efectiv: eu, Ioana
P\un, Constantin Vic\, Paul Dunca [i Zoe Olaru, care s-a
ocupat de partea vizual\ [i care a f\cut tot ce ]ine de
grafic\, de la digital pîn\ la cusut. {i au mai venit cu noi
cî]iva bloggeri [i jurnali[ti.
C.V.: A mai fost cu noi [i Kevin Molin, prietenul Ioanei,
c\ruia la început i-a luat un pic pîn\ s\ intre în joc, fiindc\
noi vorbeam în român\, îns\ el prindea foarte bine, iar în
ultimele zile a început [i el s\ vorbeasc\ cu oamenii, s\
fac\ jocuri [i conversa]ii.
Paul Dunca: Plus c\ au mai fost tot felul de oameni care
ne-au sprijinit, care au venit cu ceva la proiect [i c\rora le
mul]umim pe aceast\ cale. De exemplu, bunica Ioanei,
care ne-a g\tit în timpul workshop-ului de zece zile pe
care l-am f\cut la Cluj. Am stat la Ioana acas\, la Zoe [i la
al]i prieteni, cînd am stabilit ce urma s\ facem pe trenuri [i
am dezb\tut tot felul de lucruri. Pe mine m-a ajutat faptul
c\ am stat aproape dou\ s\pt\mîni la Cluj, fiindc\ eu n-am
nici o problem\ cu povestea asta Ardeal-Muntenia [i nu
[tiam prea multe despre asta. Ai mei sînt din Maramure[ [i
am auzit de nenum\rate ori la maic\-mea expresia „vai,
reg\]enii”, dar niciodat\ n-am în]eles care era problema.
Iar acum, vorbind cu atî]ia oameni pe tren, cu tot felul de
cucoane, care mai de care mai simandicoase, mi se pare c\
încep s\ în]eleg [i cumva îmi place c\ ai mei sînt din
Ardeal. Plus c\ a fost important s\ st\m acolo pentru c\
am v\zut pur [i simplu cum sînt oamenii, cum tr\iesc, cum
m\nînc\, ce fac cînd ies în ora[ etc.
A..C..: A]i avut vreo sponsorizare?
D.S.: Nu tocmai. Am f\cut rost de un fel de sponsorizare de
la ai mei [i deocamdat\ am preferat s\ facem a[a în loc s\
raport\m toate cheltuielile m\runte. Sînt dou\
posibilit\]i: fie s\ a[tept\m o finan]are [i s\ nu facem
nimic între timp, fie s\ pun\ fiecare ce are - unul bani, altul
casa, altul firma la care lucreaz\ - [i s\ facem ce putem.
Gruia Dragomir: CFR-ul nu v-a sprijinit nicicum?
D.S.: Cei de la CFR ne-au dat hîrtia de parteneriat [i ne-au
dat voie s\ facem acest proiect pe trenuri, pentru c\ ei
pentru chestii de genul \sta cer chirie.
C.V.: Biletele ni le-am pl\tit singuri.
P.D.: Ini]ial trebuia s\ facem mai multe drumuri Bucure[tiCluj [i retur, a[a c\ îi tot sunam [i ne-au spus c\ tocmai le
mai ceruse o asocia]ie de handicapa]i bilete gratis [i n-au
putut s\ le dea nici lor, a[a c\ nu ne dau nici nou\.
D.S.: Plus c\ tocmai le t\iaser\ ni[te subven]ii de la guvern
[i alte lucruri de felul \sta. CFR e în faliment, nu mai ia bani

net. În 2009 a colaborat cu artista Irina Botea pentru filmul
Before a National Anthem din expozi]ia Un instant de citoyenneté, Jeu de Paume, Paris. Tot în 2009 scrie A hypothesis
about piracy as a mutually profitable alternative economy in
Eastern Europe and the Balkans în bad times/good times, catalog al expozi]iei omonime desf\[urate la FUTURA Center For

Contemporary Art, Praga. Jurnalist cultural pentru Suplimentul
de cultur\ [i Dilema Veche, columnist la Dilemateca (rubrica
„Tehnodrom”), cronic\ de carte, cronic\ de arte vizuale [i arte
performative în Suplimentul de cultur\ [i în Observator cultural. Între 2005 [i 2006 a fost PR al editurii Polirom. Între 2003 [i
2004 a realizat [i prezentat o emisiune pentru TVR 2.

de la stat, deci cumva îi în]elegem. Mai ales c\ vrem s\ mai
facem parteneriate în continuare.
C.V.: Un parteneriat ar fi o situa]ie win-win, pentru c\ au [i
ei de cî[tigat, avem [i noi, arti[tii, dar [i publicul - sau, mai
bine spus, c\l\torii, fiindc\ noi nu ne-am dus acolo s\ le
ar\t\m ceva, am lucrat împreun\. N-a existat distinc]ia
actor-spectator.
D.S.: Asta e [i diferen]a fa]\ de un spectacol clasic de
teatru. Sînt ni[te lucruri [i ni[te metode pe care le
propunem [i pe care le experiment\m împreun\ cu
oamenii.
C.V.: Ca un workshop permanent.
A..C..: Care a fost framework-ul general?
P.D.: Ideea era s\ fim un fel de stewarzi ai trenului, de aici
[i e[arfele. Iar e[arfele au o poveste a lor: le-am luat
pentru Kostea [i David, c\ fusese ziua lor, am intrat într-un
second-hand, am g\sit aceste e[arfe foarte ieftine, le-am
luat dou\ lor, mi-am mai luat [i mie dou\, [i dup-aia m-am
gîndit c\ e foarte tare s\ le folosim pe tren. De dragul artei
am [i pierdut prima tran[\ de e[arfe, pentru c\ la Ciucea,
dup\ ce terminaser\m interven]iile, am legat toate
e[arfele [i le-am scos pe geam a[a legate s\ le film\m din
fiecare compartiment, numai c\ eu le-am sc\pat; Ioana
filma [i la un moment dat a v\zut cum e[arfele î[i iau
zborul. A[a c\ am luat altele. Noroc cu second-hand-urile
din Cluj, mult mai ieftine decît cele din Bucure[ti. Deci, am
mers pe ideea c\ sîntem ni[te entertaineri, eram mereu
zîmbitori [i dr\gu]i [i chiar ne f\cea pl\cere s\ facem toate
astea, dar am încercat s\ ridic\m [i ni[te probleme, pentru
c\ nu era vorba doar despre entertainment, voiam s\
lans\m o provocare, s\ stimul\m îndoielile sau
diversitatea. Plus c\ aveam [i o p\pu[\ Ken pe care o
puteam da copiilor s\ se joace cu ea în timp ce noi
vorbeam cu p\rin]ii. I l-am [i dat unui b\ie]el s\ se joace
cu el [i maic\-sa i-a zis imediat: „Drag\, spune-i c\ tu e[ti
b\iat, tu nu te joci cu a[a ceva”.
C.V.: Dac\ ar fi s\ punem o etichet\, ar fi o interven]ie
pentru diversitate.
P.D.: Iar pe lîng\ asta, eu am acoperit partea de fashion [i
Kostea partea de book review.
A..C..: Chiar, ce se cite[te în tren?
C.V.: Am dat peste o tip\ care citea Idiotul de Dostoievski
[i zicea c\ e chill, e o lectur\ numai bun\ pentru tren. Era
din colec]ia „Adev\rul”, deci trebuia s-o termine în
s\pt\mîna aia. Se cite[te Eliade la greu, mai ales de c\tre
oameni din genera]ia noastr\.
P.D.: Eu am g\sit un tip ungur care citea ceva Ravenhill,
dar nu Mark Ravenhill, ci altcineva, o carte despre religie.
Mai era o gagic\ foarte dam\, ro[cat\, rimelat\, cu mult
aur, care citea un roman englezesc [i cu care am vorbit
despre Elisabeth Bibescu [i despre Virginia Woolf.
C.V.: Am prins [i ceva din colec]ia „Romanul de dragoste”,
aia din anii ’80, dar nu mai re]in titlul.
P.D.: {i altcineva citea Valurile de Virginia Woolf.

de pe forumul Realitatea, de la articolul pomenit - o
metod\ ceva mai incisiv\. Oamenii se încingeau, începeau
s\ vorbeasc\, apoi treceam la pasul doi cu cei care erau
dispu[i s\ vorbeasc\ [i care erau mai pu]in analitici,
fiindc\ erau [i mul]i care spuneau c\ nu trebuie s\
generaliz\m, c\ lumea nu e a[a, c\ sîntem români to]i. Cei
mai tineri de exemplu erau mult mai critici [i nu prea
puneau botul la generaliz\ri.
D.S.: Trebuie spus c\ toate datele pe care putem noi s\ le
strîngem din explorarea asta subiectiv\ sînt irelevante
sociologic. Dar ce e bun la chestionarul \sta e c\ pe cei mai
agresivi îi stîrne[te, a[a c\ po]i s\ legi discu]ii, s\ dezba]i,
iar pe cei care sînt mai modera]i îi face sceptici la
generaliz\ri [i po]i s\ porne[ti discu]ia cu ei din partea
cealalt\.
P.D.: Pe forumul Realitatea era o chestie pe care am pus-o
pe unul dintre cartoane [i care a perturbat mult\ lume:
mesajul c\ treizeci la sut\ dintre bucure[teni sînt ardeleni.

N-a
am intrat în zona “Borat”, ne-a
am ferit de
pedagogeal\ [i de alte rela]ii ierarhice
A..C..: De ce a]i optat pentru trenuri personal [i accelerat?
C.V.: Pentru c\ trenul intercity era mult mai scump. {i
pentru c\ pe intercity politica este de lini[te [i intimitate.
Plus c\ pe intercity cred c\ circul\ oamenii cei mai
apropia]i de noi ca studii [i ca via]\ social\, a[a c\ era mai
important [i mai interesant s\ mergem pe ni[te zone pe
care nu le frecvent\m de obicei, fiindc\ n-a fost doar un
proiect pentru oamenii de-acolo, a fost [i pentru
curiozit\]ile noastre.
A..C..: Cum se desf\[urau practic interven]iile voastre?
C.V.: Hai s\ v\ povestim o intrare în tren, ca s\ vede]i cum
cream frame-ul. Dup\ ce f\ceam cu e[arfele, la plecarea
trenului, [i era clar c\ oamenii ne v\zuser\ [i se gîndiser\
„uite ni[te ciuda]i”, ne aliniam - de obicei nu eram
niciodat\ mai pu]in de [apte, iar cel mai mult am fost 12,
cînd au venit cu noi [i bloggerii - [i traversam tot trenul, cu
insignele f\cute de Zoe [i cu e[arfe, salutam lumea,
spuneam cine sîntem [i ce facem [i începeam s\ vorbim cu
ei. Plus c\ am ajutat oameni s\ coboare din tren, am avut
grij\ de copii etc. Dup\ ce f\ceam chestia asta de
introducere, începeam s\ abord\m oamenii. Aveam mai
multe metode: una era un chestionar-fulger, care n-are
nici o relevan]\ sociologic\ [i care era menit s\-i
stîrneasc\ pe oameni, iar alta era s\ le ar\t\m ni[te
cartoane pe care scriseser\m între ghilimele cîteva citate

D.S.: Deci se pare c\ Bucure[tiul e a doua capital\ dup\
Budapesta care are cei mai mul]i maghiari: vreo dou\ sute
de mii de bucure[teni sînt maghiari.
C.V.: Apropo de asta, mai f\ceam un joc: eram trei
persoane, dou\ vorbeau, alta nu, [i cei doi îi invitau pe cei
din vagon s\-i construiasc\ identitatea celui din mijloc, de
la nume pîn\ la preocup\ri, iar timp de zece minute
oamenii î[i adorau personajul - Pygmalion pe fa]\. {i
atunci începeai s\ bagi chestii perturbatoare în mesajul
lor - între timp aflai de unde sînt oamenii - [i le spuneai:
„Personajul nostru ur\[te ardelenii pentru c\ crede c\ sînt
nesp\la]i”. Oamenii se revoltau, „nu se poate, trebuie s\-l
convingem c\ nu e a[a”, iar unul dintre ultimele
argumente la care apelau era c\ „to]i sîntem români”.
D.S.: Am întrebat [i cî]iva ardeleni ce cred despre
maghiari, iar r\spunsul a fost c\ „maghiarii sînt [i ei
români, trebuie s\ ne descurc\m cu ei”. Sau erau oameni
care într-o prim\ faz\ se ar\taser\ destul de antimaghiari, dar, pe m\sur\ ce vorbeam, ajungeam de fapt la
nuan]\ri. De exemplu, era un tip pe care l-am întrebat ce
p\rere are despre unguri; ne-a zis c\ nu-i plac; l-am
întrebat dac\ are ceva cu ungurii în mod deosebit, [i zice:
„Ei, nu, dac\ stau a[a s\ m\ gîndesc, am [i prieteni unguri,
[i vecini. Dar pe politicienii unguri i-a[ împu[ca”. „{i pe
politicienii români nu?” îl întreb\m. {i el zice: „Ba da, pe ei
primii.”
P.D.: Dar opiniile astea preluate de pe forum, pe care le-am
pus în ghilimele, au fost gîndite tocmai ca s\ fac\ parte
dintr-un happening. Ideea era ca oamenii s\ înceap\ s\
vorbeasc\. Iar atunci le explicam c\ nu sînt p\rerile
noastre, c\ le-am g\sit pe un forum.
G..D..: {i alte metode de interac]iune?
C.V.: Alte d\]i începeam direct cu un joc. A[a am f\cut pe
trenul de la Cluj la Bucure[ti - unde CFR-ul b\gase un
vagon cu locuri pentru biciclete [i schiuri - în col]ul \la am
înregistrat cu cî]iva oameni un cîntecel despre mitici [i
ardeleni. Cîntecul poate p\rea stupizel, dar la Eurovision
cred c\ am fi luat un loc cinci sau [ase.
P.D.: Cei cu care am f\cut cîntecelul erau ni[te oameni
interesan]i, gagica era hiperactiv\, mai folk, avea [i o
chitar\ la ea, iar tipul nu prea zicea nimic, avea o voce
cumva bisericeasc\, [i am cîntat de vreo [ase-[apte ori,
aproape o or\, pentru c\ nu erau mul]umi]i de cum ie[ea.
D.S.: Erau ni[te oameni foarte mi[to, c\rora le-am luat [i
interviuri [i care ziceau c\ au în]eles foarte bine ce facem
noi, povestea asta cu interac]iunea [i de lucrat cu oamenii
[i le-a pl\cut foarte tare. Iar în timp ce ei lucrau la cîntec,
unii dintre noi au adunat al]i oameni ca s\ încerc\m s\
facem videoclipul cîntecului; pîn\ la urm\ n-a ie[it chiar
un videoclip, ci mai degrab\ un scurtmetraj, pornind de la
ideile oamenilor, pentru c\ aveau idei de scenariu, [i
dialoguri inventate pe loc: era un bunic cu o nepo]ic\, o
fat\ pe la 30 de ani [i o doamn\ pe la 50 de ani care era
plecat\ în Germania [i venise în vacan]\ în România. S-au
integrat to]i, au lucrat împreun\, a fost foarte tare.
C.V.: Am mai f\cut [i ceva la limita teatrului invizibil, tot în
ideea de a lega oamenii între ei: unul dintre noi se
pref\cea c\ [i-a pierdut ceva. {i oamenii începeau: „La noi
în tren nu se fur\”. Le spuneam c\ nu s-a furat, c\ ne
c\zuse din gre[eal\, [i ei începeau s\ caute, s\ vorbeasc\
între ei, [i cumva asta îi lega, rela]ionau unii cu al]ii. Nui l\sam s\ caute o or\, dup\ cîteva minute le spuneam c\
l-am g\sit. Dar asta era frumos, c\ to]i ziceau c\ n-are
cum s\ se fure, a[a c\ se apucau s\ caute. Dar vibe-ul dac\ pot s\ spun a[a - a diferit de la tren la tren. Nu putem
spune c\ un tren a sem\nat cu altul, chiar [i pe aceea[i
rut\. Una e s\ iei un tren la 11 diminea]a [i alta e s\-l iei la

interviurile NL

documenteaz\ toate c\l\toriile pe care le face în afara
Bucure[tiului, http://tzestoasatraseista.blogspot.com/.
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C.V.: Îi provocam s\ vorbeasc\, apoi încercam s\-i
aducem spre povestea noastr\, cum e cu diferen]ele
regionale, de ce îi percep a[a pe ceilal]i, începeam s\ le
facem jocuri - cel mai tare era cînd g\seam un trenSformer
adev\rat, care ne l\sa s\-l leg\m la ochi [i s\-l plimb\m de
mîn\ prin tren ca s\ fac\ un fel de inventariere de
mirosuri.
P.D.: Mai erau [i cîte unii care nu intrau în joc, dar voiau s\
vorbeasc\, a[a c\ îi l\sam s\ spun\ ce voiau, pentru c\ eu
oricum nu [tiam prea multe lucruri despre Ardeal [i era
fun s\-i ascult povestind de exemplu cum fac ei palinc\.
C.V.: Au fost la un moment dat doi b\rba]i, unul din sud [i
altul din Ardeal, care au vorbit pe tema ]uic\ versus
palinc\. Unul zicea: „Noi o tragem de dou\ ori prin cazan,
ba chiar de trei ori”, cel\lalt: „Da’ las\ c\ [i a nostr\ e
bun\, c\ bem toat\ ziua”.
G..D..: A]i întîlnit [i reac]ii negative - la camera de filmat, de
exemplu?
P.D.: Au fost mai multe tipuri de reac]ii, erau oamenii care
vor s\ fie staruri, dar mai era [i reac]ia „nu m\ filma”, iar
acestora trebuia s\ le explici c\ nu-i dai la televizor; unii
î[i doresc s\ fie la televizor, al]ii se bucurau c\ nu eram de
la televiziune.
D.S.: Nu veneam cu camera în ochii lor, mergeam la ei,
începeam s\ st\m de vorb\, mai venea cineva cu camera
care trecea pe acolo. Nu voiam s\ facem un reportaj, ci
practic s\ document\m procesul nostru.
G..D..: Momente awkward?
C.V.: Au mai fost, de exemplu cînd voiam s\ intr\m într-un
compartiment [i un tip ]inea la u[\ [i tot zicea „No, no, go
away”, m\ [i întrebam, ce dracu’ vorbe[te \sta englez\ pe
personalul de Ciucea? Pîn\ la urm\, dup\ ce am intrat, am
aflat c\ domnul se întorcea cu doamna din Statele Unite
dup\ nu [tiu cî]i ani [i, cînd el a ie[it, doamna [i-a cerut
scuze, ne-a spus c\ se panicaser\, c\ [ti]i, România, c\ de
fapt e foarte dr\gu] ce face]i.
P.D.: Cred c\ de fapt noi cînd am construit interven]ia ne-am
gîndit prea mult la posibilele reac]ii negative.
C.V.: Adev\rul e c\ ne-am dus în necunoscut, pentru c\, în
afar\ de faptul c\ to]i mergem mult cu trenul [i intr\m în
vorb\ cu oamenii, nu aveam la dispozi]ie nici situa]ii
demografice, nici rapoarte de c\l\tori, s\ [tim c\ treizeci
la sut\ sînt intelectuali, dou\zeci la sut\ elevi de liceu [i
patruzeci la sut\ pensionari. Dar nici dac\ le-am fi avut nu
cred c\ ne-ar fi ajutat.
D.S.: Noi nu încerc\m s\ facem o chestie statistic\ sau s\
scriem un raport, facem o chestie strict subiectiv\,
modelat\ de oamenii pe care i-am întîlnit.
C.V.: N-am intrat niciodat\ în zona „Borat”, nu ne duceam
s\ c\ut\m pitorescul, personajele, nu asta era miza.
A..C..: În timpul c\l\toriilor cu trenul, v-a]i sim]it cumva
observa]i? De exemplu, uitîndu-m\ la pozele de pe blog [i nu vreau s\ sune ca o critic\ - voi era]i îmbr\ca]i într-un
fel, cu haine scumpe, tricouri mi[to, iar mul]i dintre
oameni erau în haine vechi, r\spurtate. E un clash vizual
- eram curioas\ dac\ el s-a f\cut sim]it [i la fa]a locului.
D.S.: Nu ne-am propus s\ blend in. Le-am spus de la
început oamenilor c\ sîntem arti[ti, nu ne pref\ceam c\
sîntem ni[te oameni din Ciucea care merg la munc\ în
Huedin. Plus c\ interven]ia noastr\ începea cu e[arfele,
deci ne plasam de la bun început într-o conven]ie. Ideea
era s\ vedem cum se raporteaz\ oamenii la noi cinstit. {i
nimeni n-a f\cut observa]ii despre cum eram îmbr\ca]i.
Plus c\ aveam [i camere de filmat, deci din start eram din
afar\. {i de obicei mul]i se prindeau de unde e fiecare
dup\ accent.

Ideea ar fi s\ ducem mai departe metoda [i
principiul de a recî[tiga spa]iul public al
trenului
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A..C..: B\nuiesc c\ ave]i foarte mult material, chiar scria]i
pe blog „avem tone de material [i nu avem ce face cu el”.
D.S.: Avem interviuri, o mare parte pe reportofon, film\ri,
fotografii cu jocul cu hainele, plus ce ne-a r\mas nou\
dup\ acest lucru.
A..C..: A]i ]inut cumva [i un „jurnal de teren”?

C.V.: Ne-am bazat foarte mult pe faptul c\ am
documentat toate chestiile astea prin înregistr\ri,
fotografii [i alte materiale, a[a c\ n-am mai stat s\ le
relu\m, mai ales c\ zilnic plecam de acas\ pe la ora 12 [i
ne întorceam la 9 seara.
G..D..: Acum proiectul s-a încheiat?
P.D.: Cît\ vreme exist\ trenul Bucure[ti-Cluj, nu se va
încheia niciodat\.
C.V.: Toat\ re]eaua de cale ferat\ din România are
unsprezece mii de kilometri, e imens\, sînt atîtea regiuni,
atîtea straturi, deci dac\ o s\ aplic\m pentru o finan]are [i trebuie s\ aplic\m, c\ ne-am sim]it prea bine ca s\ nu
continu\m - va trebui s\ lu\m totul bucat\ cu bucat\ [i
poate se va putea vorbi despre o comunitate în cî]iva ani,
comunitatea celor care practic\ trenSforming.
A..C..: De la trainspotting la trenS
Sforming. Ce urmeaz\?
Care e produsul finit?
C.V.: Tu te referi la un produs post-eveniment, dar s\ nu
uit\m c\ un produs e chiar evenimentul, intersti]iul social
creat timp de 2-3 ore în care oamenilor li se perturb\
realitatea, lor le place, intr\ în joc [i construim împreun\
o alt\ realitate, noi le oferim doar cadrul. Nu le spuneam
cum trebuie s\ se raporteze la toate astea, nu era un curs
de educa]ie civic\, le spuneam doar s\ se exprime.
D.S.: În etapa asta vrem s\ organiz\m tot materialul [i
apoi s\ facem o expozi]ie sau o instala]ie - dup\ ce vom
avea tot materialul ne vom gîndi la forma cea mai
potrivit\. Ideea e s\ facem cel pu]in dou\ evenimente,
unul la Bucure[ti, altul la Cluj. Al doilea pas ar fi s\ c\ut\m
o finan]are pentru anul urm\tor, iar vara viitoare s\ ne

care au ap\rut pe parcurs. Cred c\ dac\ tot e beta,
trebuie s\ fie [i meta.
C.V.: Eu nu [tiu dac\ a[ vrea neap\rat s\ vad\ oamenii c\
am mai [i f\cut o expozi]ie dup-aia. Pentru ei e important
ce a fost acolo [i atunci.
A..C..: {i nu e un public prea restrîns?
C.V.: Nu e restrîns deloc. Am lucrat cu 300 de oameni - cu
unii mai mult, cu al]ii mai pu]in.
A..C..: Dar pe voi în ce m\sur\ v-au schimbat drumurile
astea?
D.S.: Am aflat lucruri noi despre oameni. Mie nu mi-au
schimbat idei sau prejudec\]i, pentru c\ nu prea aveam,
iar dac\ aveam am uitat de ele înainte de a porni, \sta a
fost unul dintre principii. Plus c\ de multe ori nici nu
[tiam dinainte de unde sînt oamenii, chiar dac\ erau în
trenul de Cluj, unii erau moldoveni, al]ii erau din
Petro[ani.
P.D.: Pe mine m-a ajutat pentru c\ mi se pare c\ ce fac eu
în general e foarte egoist, iar cînd m\ duc cu un proiect de
felul \sta [i it’s not about me anymore, uit de mine, m\
transpun în povestea lui [i asta m\ hr\ne[te.
C.V.: Eu cred c\ aveam o imagine un pic gre[it\ despre
români. C\ nu se bag\ în discu]ii de felul \sta, c\ se feresc
s\-[i dea cu p\rerea. Iar dup\ primul drum mi-am dat
seama c\ tr\im într-o ]ar\ extraordinar\, în care singura
problem\ a oamenilor e c\ nu le-a spus nimeni c\ e
vremea s\ vorbeasc\.
D.S.: Problema e a noastr\, c\ nu mergem s\ vorbim cu ei.
C.V.: {i toleran]a e maxim\, chiar dac\ la început zic c\

plimb\m prin toat\ ]ara, inclusiv prin Moldova, mai ales
c\ exist\ trenul acela, Timi[oara-Ia[i, i se spune „trenul
groazei”, care face 18 ore, plus un Suceava-Craiova,
Constan]a-Timi[oara, ceva de felul \sta.
G..D..: Ar fi tare s\ face]i expozi]ii în s\lile de a[teptare.
C.V.: Ne-am tot gîndit cum s\ facem. Ideea ar fi s\ ducem
mai departe metoda [i principiul de a recî[tiga spa]iul
public al trenului, care e [i nu e public, pentru c\ ]ine de o
societate na]ional\ cu propriile reguli, dar e [i un nonspa]iu, pentru c\ e un spa]iu de tranzit, n-ai nici o
leg\tur\ afectiv\ cu el, dar noi cumva f\cînd asta deja am
creat un spa]iu public. Nu în sensul c\ am fi f\cut acolo
arta str\zii, c\ nu ne-am dus peste oameni s\ le dans\m
sau s\-i oblig\m s\ participe, am p\strat limita intimit\]ii
[i i-am l\sat s\ intervin\ exact în m\sura în care au vrut s-o
fac\.
A..C..: Pentru etapa urm\toare, expozi]ie sau happening,
care o s\ fie publicul?
D.S.: Am vrea în primul rînd s\ construim un cadru în care
s\ ne prezent\m metoda, a[a încît al]i arti[ti [i oameni
care au f\cut lucruri similare s\ vad\ ce-am f\cut noi [i
poate, dac\ îi intereseaz\ ideea, s\ fac\ [i ei.
P.D.: Am vrea ca povestea trenSformers s\ ajung\ [i la al]i
oameni decît cei din zona noastr\.
D.S.: Dac\ facem expozi]ia într-un spa]iu gen galerie sau
muzeu, vor veni urbanii; ca s\ vin\ al]i oameni trebuie
f\cut într-un spa]iu neconven]ional - cum ziceai tu, într-o
sal\ de a[teptare sau în gar\.
A..C..: Cred c\ e important s\ documenta]i inclusiv
povestea voastr\, cum a func]ionat grupul, cum s-au
legat lucrurile, pentru c\ poate fi important pentru cineva
c\ruia îi place ideea [i vrea s-o preia, dar se love[te poate
de ni[te practicalit\]i legate de cum a evoluat dinamica
grupului [i de cum au manageriat al]ii diferite probleme

unul e a[a [i altul e a[a, dar dac\ te duci cu un strat mai jos
în]elegi c\ oamenii sînt închista]i în ni[te idei de felul \sta
pentru c\ nu i-a perturbat nimic, dar ei sînt dispu[i la
schimbare.
D.S.: Problema e cum vorbe[ti cu oamenii, c\ dac\ îi faci
s\-[i argumenteze afirma]iile pas cu pas, de cele mai
multe ori le deconstruiesc chiar ei. De exemplu, unul a zis
c\ „s-au ]iganizat bucure[tenii” [i l-am întrebat dac\ la
Cluj nu sînt ]igani, a zis c\ sînt [i acolo, apoi am l\rgit
cadrul discu]iei [i în felul \sta î]i dai seama c\ oamenii nu
sînt chiar atît de na]ionali[ti cum par cînd trîntesc o
chestie dintr-asta. Ideea noastr\ a fost s\ cre\m un
context de deschidere [i de egalitate, ne-am ferit de
pedagogeal\ [i de alte rela]ii ierarhice.

trenSformers: paul dunca, zoe olaru, ioana
p\un, david schwartz, constantin vic\
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7 seara, de[i vagoanele sînt acelea[i, dar în cel de la 7
seara nu prea erau copii, iar oamenii cam miroseau a
alcool.
P.D.: Cînd ne-am întors de la Bistri]a era pe sear\, lumea
se întorcea de la serviciu, erau mai pe dram\, a[a am zis
noi, pu]in be]i, [i cînd ne vedeau cu camera de filmat
începeau „c\ sînt salariile mici, c\ via]a e grea”, c\utau un
canal în care s\ bage tot felul de porc\rii [i drame [i care
s\ le dea mai departe. {i era o tanti foarte frumoas\, cu
ochii alba[tri, care a început s\ plîng\, i-am dat eu
[erve]ele, s-a [ters la ochi [i a început s\ ne spun\ cum
nu-[i iube[te ea b\rbatul.

trenSformers e genul de proiect pe care îl
poate face oricine are bun\voin]\ [i interes
A..C..: Da, trenul e un spa]iu cu foarte multe straturi,
aproape ca o eprubet\, în care po]i s\ investighezi tot
felul de pove[ti. De la politic\ [i lingvistic\ pîn\ la pove[ti
de via]\.
C.V.: Da, din punct de vedere politic trenul e calea
tehnologic\ prin care s-a creat România mare. Statul
na]ional n-ar fi existat f\r\ re]eaua de comunicare
telegraf-telefon [i f\r\ tren. În asta s-a investit cel mai
mult [i în interbelic, [i în comunism.
A..C..: Da, plus c\ drumurile - în special autostr\zile, dar
cred c\ intr\ [i trenurile în politica asta - au fost f\cute de
sisteme dictatoriale: romanii au f\cut primele drumuri,
Mussolini [i Hitler au investit major în autostr\zi, iar cele
care se deschid azi se justific\ prin rutele economice. A[a
c\ se adaug\ [i un layer politic la toat\ povestea asta.
C.V.: Da, e un mijloc de a [terge diferen]ele, de a crea
românul. Aici trebuie s\ ne mai gîndim.
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bun\voin]\ [i interes. {i con[tiin]a c\ are ceva de cî[tigat
din asta, pentru c\ eu unul nu m-a[ b\ga în nimic dac\ nu
se poate cî[tiga ceva. Totul e s\ con[tientizezi ce cî[tigi,
ce dai în schimb [i ce cî[tig\ ceilal]i. Dar în nici un caz nu
e vorba despre munc\ patriotic\ sau despre un
voluntariat stupid, eu nu cred în asta.
C.V.: Iar cî[tigurile sînt diverse: cu cinci personaje de pe
trenul \la se poate scrie un roman bun. Nu trebuie decît
s\-i înregistrezi, dup\ care î]i ia vreo trei s\pt\mîni s\-l
scrii [i cred c\ s-ar vinde în vreo dou\ mii de exemplare.
G..D..: V-a]i gîndit s\ [i publica]i ceva în urma acestui
proiect?
C.V.: Ne-am gîndit s\ public\m ceva legat de metod\, s\
prezent\m exerci]iile, s\ ar\t\m ce am f\cut, pentru ca
dac\ cineva va vrea s\ fac\ ceva similar s\ aib\ un punct
de plecare. Totul e opensource, îl vom licen]ia creative
commons. Am avut patru principii: creativ, participativ,
colectiv [i egalitate informa]ional\. Adic\ input-ul e
nediscriminat în compunerea evenimentului, toat\
lumea poate aduce input [i nu exist\ o pozi]ie ierarhic\.
Poate „egalitarism informa]ional” sun\ prost, dar e vorba
despre faptul c\ [i unii, [i al]ii contribuim [i cre\m ceva
împreun\. Nu bloc\m input-ul nim\nui, a se vedea
versurile alea, care sînt a[a cum sînt. Dac\ vine un poet
român din genera]ia 2000 [i spune c\ sînt proaste, îi vom
r\spunde: „Drag\ poet român din genera]ia 2000, nu asta
era miza”.
D.S.: Miza nu era s\ facem un mare spectacol sau marea
oper\.
A..C..: {i, din nou, care e publicul?
D.S.: Nu exist\ public, exist\ participan]i.
A..C..: Dar în afar\ de ace[tia, spre ce public vre]i s\ duce]i
povestea?
D.S.: Povestea asta se adreseaz\ în primul rînd oamenilor

cu care lucr\m. Atunci cînd propui o interven]ie într-un
spa]iu public, ea le este adresat\ oamenilor care se afl\ în
spa]iul public respectiv. E art\ pentru comunitatea
respectiv\, împreun\ cu comunitatea respectiv\.
C.V.: Am f\cut [i live blogging de pe tren. {i am avut 600
de vizualiz\ri în ziua aia, dup\ ce pîn\ atunci media
fusese de dou\ sute cincizeci. Problema a fost c\ între
Cîmpia Turzii [i Bra[ov n-a mers nici o re]ea de telefonie.
Lumea scria [i nu putea posta.
G..D..: Zicea]i c\ au venit [i ni[te bloggeri cu voi. Care?
C.V.: Bloggeri din re]eaua noastr\ social\: Matei
Schwartz, fratele lui David, Miron Ghiu [i Andra Matzal,
care sînt cu to]ii jurnali[ti, [i Andrei Ioni]\ cu Tania
Cucoreanu, de la Veioza Arte. Ei au filmat totul. N-am vrut
s\ facem un tren special cu jurnali[ti, pentru c\ ni s-a
p\rut c\ falsific\ momentul. Plus c\ era vorba despre
ni[te oameni care s\ pun\ un input artistic egal cu al
nostru. Pentru noi era mai important c\ scriam pe blog,
era o abordare mai personal\ decît cea jurnalistic\
obi[nuit\. Dac\ ne apropiam de tabloidizare, d\deam în
„Borat”. Era foarte simplu s\ faci asta [i era [i useless. {i nar mai fi fost pentru oamenii din tren.
A..C..: Eu m\ întreb pur [i simplu cum poate acest proiect
s\ ajung\ la cît mai mul]i oameni, pentru c\ în mintea
mea ideea de teatru social se leag\ de ideea de raising
awareness.
D.S.: Eu cred c\ singura solu]ie pentru asta e s-o fac\ cît
mai mul]i oameni. Nu vrem s\ [tie toat\ ]ara c\ s-a
întîmplat trenSformers, ci vrem s\ mai apar\ înc\ treizeci
de grupuri care s\ fac\ acela[i lucru. În Londra exist\
peste o sut\ de companii de teatru comunitar. Diferen]a
dintre teatrul social [i cel comunitar e c\ primul lucreaz\
pentru societate, pentru o problem\ de acolo, dar e strict
o p\rere [i un aport al arti[tilor, iar teatrul comunitar se
construie[te în timp împreun\ cu comunitatea respectiv\.
C.V.: La arta comunitar\ trebuie întîi de toate s\ ai o bun\
rela]ie cu comunitatea în mijlocul c\reia lucrezi. Îns\ nu
cred c\ în cazul trenSformers se poate vorbi despre o
comunitate, în tren nu se formeaz\ comunit\]i, ci cel mult
grupuri, am tot dezb\tut asta [i am v\zut c\ ce s-a
întîmplat pe tren are mai multe dintre caracteristicile
re]elei. Dac\ am continua s\ lucr\m o lun\ sau dou\ sau
trei, s-ar crea o comunitate. {i poate c\ peste trei ani
comunitatea aceea se va duce ea singur\ pe tren, s\
continue proiectul, f\r\ nici un artist.
A..C..: Adic\ rolul artistului ar fi doar s\ dea scînteia de
început.
D.S.: Da, în teatrul comunitar cam a[a e. De obicei, arti[tii
de teatru comunitar nu stau cu anii într-o comunitate, ci
vin, implementeaz\ - prin liderii comunit\]ii - [i dau
proiecul mai departe. Mi se pare cea mai onest\
posibilitate.

Institu]iile [i teatrele române[ti nu merg pe
modelul anglo-ssaxon, în care teatrul nu
mai are treab\ cu cl\direa teatrului
A..C..: Ce proiecte mai ave]i, împreun\ sau separat, [i care
e big picture-ul acestor proiecte?
D.S.: Trebuie spus c\ trenSformers a fost un proiect tanga,
eu [i Ioana P\un sîntem doi dintre ini]iatorii tangaProject.
tangaProject este un grup de teatru independent pe care
l-am pornit cu al]i patru colegi de la regie de teatru din
acela[i an cu mine, Bogdan Georgescu, Vera Ion, Miruna
Dinu, Ioana P\un. De la început ne-am focusat mai mult
pe explorarea unor noi mijloace de teatru, pe teatrul în
afara scenei [i a spa]iului conven]ional, pe interactiv, pe
teatrul comunitar. Bogdan a fost un an de zile în America,
la studii, iar în vara dinainte s\ se întoarc\ a lucrat la
Cornerstone Institute, care e un institut de teatru
comunitar. Avînd o burs\ Soros, cînd s-a întors în
România avea de f\cut un proiect, a[a c\ a propus un
atelier de teatru. Am decis s\ lucr\m împreun\ [i primul
proiect a fost un proiect de descoperire de dramaturgi,
un atelier de dramaturgie, pentru c\ pe vremea aia nu
exista [coal\ de dramaturgie în România; acum exist\ un
master de playwriting la UNATC. Ideea era s\ trainuim
dramaturgi - dar nu printr-un concurs de piese, cum era
dramAcum, ci mai degrab\ printr-un training de
persoane. Atunci a aplicat [i Paul. Asta era în 2005. Din
asta a ap\rut primul proiect, un spectacol de piese de 10
minute, scrise de patru dramaturgi care nu mai scriseser\
niciodat\; spectacolul a fost produs de Bogdan
Georgescu [i piesele au fost regizate de noi, ceilal]i patru.
Am tot turneiat acest proiect, am fost [i la Comedie, la
Foarte mic, am fost [i la festivalul de la Sibiu cu el. Iar din
2006 am început proiectele de art\ comunitar\ [i de
documentare. La invita]ia proiectului Harta sensibil\, de
care se ocupau Maria Dr\ghici, Irina Gâdiu]\ [i Bogdan,
am ajuns s\ lucr\m [i în zona Rahova-Uranus.
A..C..: Care a fost reac]ia institu]iilor la genul vostru de
teatru? A teatrelor?
C.V.: Institu]iile [i teatrele române[ti nu merg pe modelul
anglo-saxon, în care teatrul nu mai are treab\ cu cl\direa

teatrului - pentru c\, folosind metode din teatru, [i pe
trenSformers se producea teatru. În Sco]ia ei au a[a-zisul
teatru na]ional care e de fapt un oficiu care finan]eaz\
diverse proiecte care se întîmpl\ în diferite locuri: în tren,
în cîrcium\, pe malul m\rii, online, unde vrei.
D.S.: Iar în Europa de Est, din cîte [tiu, s-au creat centre
paralele de art\ contemporan\, care produc chestii
alternative - în România nu exist\. Centrul Dansului e
punctul maximum de alternativ la care poate ajunge o
institu]ie de stat.
A..C..: La o conferin]\ de la Sociologie din vara asta a fost o
prezentare a unor sociologi care au lucrat - cel pu]in pîn\
la un punct - împreun\ cu Ofensiva generozit\]ii la
proiectul din Rahova [i care spuneau c\ proiectele de
felul \sta contribuie la gentrificarea zonei.
D.S.: Mie mi se pare ciudat c\ ei ca sociologi nu sînt mai
pragmatici. Zona aia oricum se modific\, e inevitabil,
pentru c\ interesele sînt imense. {i e mult mai important
s\ vezi ce faci cu oamenii care tr\iesc acolo [i cum faci ca
în perioada asta s\ fie mai bine pentru ei, decît s\ te
chinui s\ g\se[ti solu]ii, ceea ce este evident utopic [i
imposibil la nivelul la care e România în momentul \sta.
C.V.: {i e efectul faptului c\ au fost patru legi ale propriet\]ii în dou\zeci de ani. Nici acum regimul propriet\]ii nu
e clar.
D.S.: Nu e clar tocmai pentru ca ei s\ poat\ s\-[i fac\ toate
interesele. {i nici sistemul educa]ional nu te preg\te[te s\
intervii [i nu-]i spune pentru ce po]i s\ intervii, care sînt
drepturile tale de cet\]ean.
C.V.: Nimeni nu-]i explic\ de exemplu ce înseamn\
nesupunerea civil\ [i cît de important\ e ea în anumite
momente. Bine, au trecut doar dou\zeci de ani de la „anul
zero”.

interviurile NL

A..C..: {i cred c\ interviurile f\cute de voi merit\ puse fa]\
în fa]\ cu bancurile regionale care circul\ intens în toate
mediile [i de care nu scapi cînd te întreab\ cineva de
unde e[ti.
C.V.: Da, ni s-a întîmplat [i nou\ pe trenul de la Beclean,
trenul „dramatic”, am întîlnit o echip\ de muncitori romi
de la Sighetu Marma]iei care mergeau la Timi[oara la
s\p\turi, ni[te oameni foarte ok [i deschi[i. {i unul dintre
ei, glume]ul grupului, a fost chemat s\ spun\ bancurile cu
bucure[teni.
A..C..: Dar te po]i întreba de ce, în ciuda politicilor
na]ionaliste ale statului, diferen]ele astea se activeaz\ de
fiecare dat\ cînd cineva deschide subiectul.
D.S.: Pentru c\, în ciuda încerc\rilor de armonizare, statul
român a fost creat artificial, din trei regiuni diferite, a[a c\
sînt multe diferen]e. {i nu se întîmpl\ doar la noi: dac\ te
duci în Germania [i-i întrebi pe bavarezi ce p\rere au
despre saxoni, de la cum se îmbrac\ la cum m\nînc\, te
îngroze[ti, sînt ni[te prejudec\]i uria[e.
C.V.: La noi na]iunea s-a suprapus peste etnicitate, pentru
c\ la 1918 România era un stat multicultural dup\ toate
legile conceptului, iar în 1990 ne-am trezit cu un stat
decimat, unicultural. {i, dincolo de asta, trenul e un spa]iu
atît de virgin, mai ales pentru oameni din zona noastr\, încît
ne-am bucura foarte mult dac\ anul viitor s-ar mai apuca [i
al]ii s\ fac\ ceva similar. De ce s\ vin\ oamenii aceia la
noi, cînd putem s\ mergem noi la ei? Ce am f\cut noi este
pîn\ la urm\ foarte simplu, orice absolvent de studii
umaniste poate s\ fac\ asta.
D.S.: E genul de proiect pe care îl poate face oricine are

Ana Chiri]oiu, Gruia Dragomir

trenSformers timeline:
- cu ideea proiectului au venit Ioana P\un [i David
Schwartz în iarna ’08-’09, la Berlin. Apoi ne-au prins [i
pe noi, Zoe Olaru, Paul Dunca [i Constantin Vic\.
- mai - iulie: am tot discutat [i scris la proiect, am
ad\ugat componen]a de new media/live blogging
etc. A durat vreo lun\ p`n\ am ob]inut un acord de
principiu de la CFR, care apoi ne-au fost al\turi [i nu
ne-au impus nici o condi]ie, `n afar\ de cea a pl\]ii
biletelor.
- 1-9 august: workshop la Cluj în care am preg\tit
jocurile, exerci]iile [i identitatea noastr\ (ce tip de performeri s`ntem acolo, ce rela]ie vom avea cu c\l\torii).
Pe 1 august am deschis blogul cu `ntrebarea pe care
am pus-o pe toat\ perioad\ workshop-ului: „Din ce
ora[ s`nt ace[ti oameni?” (respectiv noi).
Pe 2 august am mers la S\sarm/Beclean pentru spectacolul oferit de colegii de la tangaProject, I am Special
din cadrul proiectului Turneu la ]ar\ (mai multe pe
http://turneulatara.blogspot.com/).
În perioada workshop-ului am f\cut c`teva interven]ii
în Cluj (la Gr\dina Botanic\, de exemplu), prin Gara
Mic\, la S\sarm etc.
Pe 9 august seara: happening spontan în fa]a statuii
lui Matei Corvin din Cluj, cu cartoanele de statement.
Lumea a fost calm\.
- 10-17 august: interven]ii pe trenuri, programul pe
http://trensformers.wordpress.com/mersul-ttrenurilor/
- 17 august: am mai avut un happening în Pia]a
Roman\ cu acelea[i cartoane de statement. O reac]ie
a venit imediat de la un domn: „S`nte]i o diversiune
maghiaro-jidoveasc\ cu influen]e ]ig\ne[ti care destabilizeaz\ România!”.
- octombrie 2009: realizarea unei instala]ii din materialul filmat, audio [i fotografic (plus elementele din
jocuri) care s\ fie plimbat\ la Cluj [i Bucure[ti.

http://trensformers.wordpress.com/
t a g

c l o u d :

accent arta arta activa beclean bistrita blogging
botanica bucuresti cetatuia CFR ciucea Cluj colectiv concept digital fashion gara harta huedin interviu investigatie sociala sociala joc limba live local
mashup opinie perceptie photo portret robot
regional reprezentare vizuala retea reteta romania
social tren trensformers video
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c`r]i

ana
chiri]oiu

indysociabil
lumea a treia merge \n vacan]`

ana maria

sandu
obi[nuin]e

N

-o lua]i doar în sens figurat, ci [i în sens propriu. Pentru c\, oricît
ar p\rea de ciudat, [i Liviu Bîrsan procedeaz\ la fel în romanul lui,
Asylant. Atîta doar c\ ordinea e invers\: mai întîi vine sensul figurat, prima jum\tate a c\r]ii pune în scen\ extrem de reu[it
„vacan]ele” imigran]ilor sosi]i în Berlin din lumea a treia în
c\utare de mijloace de via]\, care, în loc de vederi, trimit acas\ bani [i care,
în loc s\ fotografieze obiectivele turistice, cer[esc, fur\ sau cînt\ pe lîng\
ele. Apoi, printr-o r\sturnare de situa]ie complet neplauzibil\, trecem la
sensul propriu, pentru c\ low-lifer-ii din prima parte chiar pleac\ în vacan]\
la bordul unui iaht. Artificiul care face posibil\ r\sturnarea se nume[te
Günther [i e un neam] b\trîn, putred de bogat [i, am spune, excentric, de
vreme ce-[i petrece ultimii ani din via]\ pe un iaht, în vacan]e de lux, înso]it
de o superb\ femeie de culoare (pe care, fiind generos, o împrumut\ [i prietenilor, în schimbul înso]itoarelor acestora). Dar înainte de scurtul „purgatoriu” spaniol [i de telenovela dominican\ care pare s\ treac\ drept paradis
pentru protagoni[ti [i care `ncheie romanul, citim aproape trei sute de pagini de proz\ excelent\ întruchipînd, pesemne, infernul - c\ci Liviu Bîrsan are
intui]ia de a localiza cunoscutul panseu sartrian, „l’enfer c’est les autres”, în
imigra]ia berlinez\ din anii ’90.

Prima parte a romanului, {obolanii de hipermarket din Spandau, este de fapt un roman în sine,
unul foarte bun, printre pu]inele romane
române[ti recente cu totul neprovinciale, cu o mentalitate dezinhibat\ [i cu mijloace pe m\sur\.
Singura sa sc\dere e c\ nu avea nevoie de o
încheiere atît de triumfalist\ [i revan[ard\ cum e
-am întors acas\. Am l\sat Berlinul s\ se l\f\ie la cafenele, s\ se îndoape
aceea desf\[urat\ pe mai bine de o sut\ de pagini, în
în fiecare sear\ cu mîncare chinezeasc\, vietnamez\ sau indian\ condimentat\,
Republica Dominican\, în care eroii sînt cumva
s\ savureze tone de sushi, s\ bea bere la orice or\ din zi [i din noapte în
r\zbuna]i pentru suferin]ele lor din Berlin, ci de una la
toate locurile posibile. Am umblat f\r\ hart\, haotic, l-am descoperit pas
fel de tranzitiv\ ca [i tema sa, migra]ia. „Identitatea pe
cu pas. Cînd nu cau]i ceva anume î]i r\sar în drum tot felul de lucruri. Mi-a fost mai greu
care o ai dureaz\ pu]in”, scrie Liviu Bîrsan despre imipîn\ am prins curaj, pîn\ m-am ab\tut pe drumurile ocolite [i am sc\pat de str\zile
gran]ii ilegali, care fac rost de pa[apoarte false de la
mari, care învelesc inima ora[ului. O ascund bine, sînt urîte [i reci, parc\ o fac dinadins
ni[te b\ie]i descurc\re]i din Kudamm ca s\ se fereasc\
s\ te sperie, s\ te fac\ s\ renun]i.
cu ajutorul lor de Rauss-ul oficialit\]ilor. Tocmai de
Am avut timp, cel mai lung timp petrecut într-un ora[ str\in, [i nu m-am dat
aceea nu-i prinde deloc ipostaza de nouveaux riches. Pot
b\tut\.
s\ în]eleg c\ partea a doua a fost gîndit\ ca un contraLa cafeneaua Szimpla din Friedrichshain a[a am ajuns, din întîmplare, m-am
punct al primeia, ca o schem\ de tipul „m\rirea [i
uitat întîi în\untru [i apoi la pl\cu]a cu nume. Acolo urma s\ am o lectur\ peste o
c\derea...” - sau invers - care poate p\rea rotund\ [i
s\pt\mîn\, [tiam c\ este a unor unguri [i c\ organizeaz\ de obicei tot felul de
justi]iar\, dar care, fic]ional vorbind, stric\ frumuse]e de
evenimente culturale. Dar fiind var\, n-am putut s\ nu m\ gîndesc c\, probabil,
efect construit cu mult\ migal\ [i talent în primele 250 de
n-o s\ vin\ nimeni (în afar\ de cunoscu]i) la seara unei autoare românce.
pagini. Pentru amatorii de teme contemporane, a[ aminti
În s\pt\mîna cu pricina s-au întîmplat multe, am colindat cu o amic\ magazinele
deschiderea prefe]ei lui Zoltán Rostás la volumul Tur-rretur,
din Shöneberg s\-[i caute o p\l\rie. Am ochit un anticariat în care toate obiectele
vol. I. Convorbiri despre munca în str\in\tate1: „Cred c\ nu
erau din anii ’30-’40. Inclusiv vînz\torul p\rea r\mas de-atunci printre noi, cu
gre[esc c`nd afirm c\ pentru majoritatea oamenilor nu
freza lui spilcuit\, cu bretelele late [i cu pantofii maro de lac. Ne-am învîrtit
Liviu Bîrsan, Asylant, Editura
alegerile libere, nu apari]ia întreprinz\torilor [i a
prin cele dou\ înc\peri, a probat cîteva, pîn\ a g\sit-o pe cea care îi venea cel
Curtea Veche, 2009, colec]ia „Un
comercian]ilor str\ini, nu programele de televiziune prin cablu,
mai bine.
roman”, 424 pag.
ci posibilitatea de a c\l\tori în str\in\tate a însemnat marea
Din joac\ m-am apucat [i eu s\ încerc [i mi-am [i g\sit în urm\toarea
schimbare de dup\ 1989”. O mare problem\ a felului în care se
pr\v\lie o p\l\rie potrivit\, dar f\r\ blazon. Scrie pe c\ptu[eala din interior
scrie despre imigran]i e tratarea lor globalist\ [i, în consecin]\, dezumanizarea lor2, c\reia Liviu
doar „Firenzi, superiore qualita”, e neagr\, b\rb\teasc\, cu boruri înguste.
Bîrsan îi aduce o binevenit\ repara]ie fic]ional\ creînd un personaj memorabil, de a[ezat al\turi
Acum a e[uat într-o pung\ de plastic, la Berlin a avut perioada ei de
de Vitali din romanul omonim al lui Adrian Sângeorzan.
glorie, cînd am purtat-o în fiecare zi [i m-am sim]it la fel de liber\ ca un
De fapt, în peisajul atîtor c\r]i care fie refuz\ temele contemporane [i imediate, fie le literaCharlot.
turizeaz\ excesiv cînd se decid s\ le atace, a început s\ treac\ drept un act de curaj abordarea
Mi-am ]inut-o pe cap [i la lectur\, i-am privit de sub marginile ei
unei teme înc\rcate politic precum migra]ia. Cu atît mai mult aceea ilegal\. Liviu Bîrsan are intui]ia
pe cei care umpluser\ înc\perea din Szimpla. Cum Eva a citit cel mai
s\ nu problematizeze tema mai mult decît este cazul, prin scurte comentarii la obiect, pe jum\tate
mult în german\, eu nu prea aveam ce s\ fac decît s\ le urm\resc
în glum\, ci s-o expun\ aproape nud, povestind-o, într-un amestec reu[it de patetism re]inut [i cinprivirile celor din public [i s\ r\spund la întreb\rile de dup\. Pe sub
ism lucid, de ironie [i c\ldur\, ca [i cînd ar fi vorba despre o carte dedicat\ unor fo[ti prieteni - nelipp\l\rie îmi treceau tot felul de gînduri [i întrebarea fireasc\, de ce
sit\ deci [i de un aer picaresc, fie el [i dezvr\jit. Iat\ povestea concis\ a lui Yasoumbe, un senegalez
oare veniser\ to]i oamenii \ia într-o sear\ de iulie, într-o cafenea
cazat cu tot cu familie în c\minul de azilan]i în care î[i a[teapt\ cu to]ii expulzarea iar între timp î[i fac
berlinez\, s\ asculte ni[te pagini dintr-un text scris de mine?
de lucru în marginea legii nem]e[ti: „Ca s\ ajung\ în Europa, Yasoumbe a f\cut raliul Paris-Dakar în
De[i nu mai în]elegeam cuvintele mele, m\ sim]eam norocoas\,
sens invers. Bineîn]eles, nu într-un jeep cu climatizare. Erau 48 de grade la umbr\, dar se pare c\
ascuns\ sub o p\l\rie neagr\, cu boruri înguste…
Yasoumbe era prea întunecat la piele ca s\ se poat\ bronza. Au plecat patru: el, nevast\-sa [i cei doi
b\ie]i de zece [i [ase ani. Negri[orul cel mic a cr\pat pe drum, de foame, de sete sau, precum cîinele, de
drum lung.” Dup\ încerc\ri de ob]inere a azilului politic în Spania [i în Fran]a, Yasoumbe [i ai lui ajung în
Ana Maria Sandu, 33 de ani. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri
Poeme în tranzit la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul
Berlin, dar nici aici n-au noroc: „Ca întotdeauna cînd mizezi pe ultima carte, ghinionul î]i face cu ochiul.
D i n A m i n t i r i l e u n u i C h e l b a s a n . Primul ei roman, F a t a d i n c a s a v a g o n ,
Vede]i dumneavoastr\, în Senegal nu mai e dictatur\. Au avut alegeri libere. Bineîn]eles, sînt mai s\raci caap\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
nainte, dar pentru asta nu se d\ azil politic. Dac\ sînt s\raci, dar democra]i, n-au decît s\ crape de foame. S\
C\rt\rescu, Dan C. Mih\ilescu, Cornel Ungureanu, Alina Mihai [.a.) - s\
crape de foame în libertate.” În mod vizibil, Liviu Bîrsan nu se fere[te s\ exploreze ideologic tema migra]iei,
reprezinte România la Tîrgul Interna]ional de Carte de la Budapesta, `n
iar aceast\ putere de reac]ie necenzurat\, personal\, e înc\ un cî[tig al c\r]ii. Cel pu]in pîn\ în partea a treia,
cadrul First Novel Festival.
unde ideologia se transform\ în panseuri de bonton strecurate în replici rostite pe iaht, cu un cocktail în mîn\,

o lectur` [i-o p`l`rie
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c`r]i

[tefania
select all
sporturi de var`
u sînt mare fan al introducerii oamenilor în categorii, dar nu pot
s\ nu constat prezen]a (repetitiv\) în anumite combina]ii a unor
tr\s\turi, care, inevitabil, d\ patternuri.
De exemplu, o s\ v\ întreb, a]i întîlnit adesea scriitori/ umani[ti/
intelectuali care s\ aib\ o alur\, preocup\ri [i, mai ales, talente intens sportive?
Sau pe cî]i dintre ei îi [ti]i de foarte buni [oferi?
ceea ce le face cumva gratuite, deci sup\r\toare, dar, în fine, poate este un fel de conSigur, cunoa[te]i una-dou\ excep]ii ([i eu cunosc), dar nu despre ele va fi vorba
secven]\ cu sine a autorului. {i, din nou, dat fiind vidul de politizare din proza
aici, ci despre rela]ia uneori conflictual\ ([i vai, cît de filozofic\) dintre minte [i trup
româneasc\ nou\, faptul c\ Liviu Bîrsan risc\ s\ le fac\ e ca o gur\ de aer proasp\t.
la categoriile men]ionate. {i despre mine.
Partea întîi nu este îns\ o simpl\ în[iruire de necazuri institu]ionale cît s\ descrie
Am avut scutire la sport din clasa a VII-a [i eram olimpic\ la român\. Dou\ lucruri
temeinic situa]ia „refugia]ilor economici” veni]i din a[a-zisa Lume a Treia care au
m\ tulburau cînd venea vorba despre sport: caracterul colectiv al exerci]iilor [i caracterul
cotropit ]\rile occidentale - mai ales Germania, ]ara care a primit cei mai mul]i refucompetitiv al probelor. În vreme ce niciodat\ nu m-a deranjat vreo competi]ie teoretic\,
gia]i de toate felurile3 - în prima jum\tate a anilor ’90. Liviu Bîrsan complic\ peisajul
cele care cereau coordonarea mu[chilor [i întrecerea lor cu alte perechi de mu[chi
acesta cu alte cîteva pove[ti cu intensitate [i b\taie diferite. Una dintre ele e orbirea
încordate s\ cî[tige, m\ aruncau în panic\. Probele de vitez\ erau o provocare pe care
personajului principal, o tem\ veche, dar de mare fine]e literar\, a c\rei istorie nobil\
nu
reu[eam s-o trec: de la „pe locuri, fi]i gata, start!” mu[chii mi se înmuiau, cu atît mai
e scurtcircuitat\ de porecla Orbison, [i de asemenea un mijloc de a simboliza relamult cu cît nu puteam s\ m\ ab]in de la a-mi privi partenerii de competi]ie - atît de
tivismul moral `n care se zbat personajele din lumea descris\. O alt\ poveste este
concentra]i, gata s\ zvîcneasc\. Pîn\ la urm\, m\ întrecea [i cea mai gras\ fat\ din
reg\sirea într-un bordel a unei foste iubiri din adolescen]\, pe care pl\nuie[te s-o
clas\, iar eu eram printre cele mai slabe.
r\peasc\ exact cum a procedat Paris cu Elena, c\ci Orbison cite[te Iliada în Braille Au trecut ani, cum spune [i cîntecul, [i am dezvoltat o carier\ umanist\, iar acum dou\
nu e amintit întîmpl\tor mitul fondator al Europei („Pentru moment, îns\, Europa
veri
m-am urcat, dup\ doisprezece ani, din nou pe biciclet\ - trebuie spus c\ asta [tiam
r\mîne, la 2400 de ani de la inventarea ei, un mit”, spune Marius Babias, în
s\ fac destul de bine în copil\rie. Iat\-ne, deci, în Bavaria, vrem s\ mergem, pentru plaj\
Na[terea culturii pop); citînd [i comentînd Iliada, autorul cultiv\ o intertextuali[i baie, la ni[te lacuri. Str\batem un s\tuc încînt\tor, cu str\du]e mici, miraculos asfaltate,
tate f\r\ mari preten]ii culturale, dar delectabil\, a[a cum compune [i simulacrul
[i piste de biciclete (bineîn]eles) cu pante speciale pentru coborîre. Eu, într-un echilibru
de poveste de dragoste, într-o lume în care parc\ rela]iile ilicite sînt singurul shot
oarecum precar, dar totu[i echilibru. Mersul pe biciclet\ nu se uit\ niciodat\, nu? Apropo,
at love posibil. Înc\ o poveste e, în fine, g\selni]a sexual\, pentru c\ Orbison nu
cine
o fi inventînd zicalele astea tîmpite?
fur\ din supermarketuri de foame, ci pentru a-[i satisface nevoia de sex cu o
Din cînd în cînd trece cîte-o ma[in\ [i m\ apuc\ groaza, [i m\ uit în spate. M\ dezechilibrez.
Domina, o prostituat\ BDSM - o g\selni]\ poate u[or neverosimil\ printre celeNu te mai uita, îmi strig\ Mircea, c\ ei te v\d [i te feresc. Da, sigur, cum ar fi s\ m\ bazez eu
lalte pove[ti de disperare financiar\, dar nimerit\ cu contextul mizerabilist, abupe asta. Acum trebuie s\ travers\m. Vino larg dup\ mine, mai spune Mircea, dar eu nu-l aud,
lic [i în care-[i duc via]a personajele („transpira]ie de mascul // jeg // ciorapi betocupat\ s\ fixez cu privirea strada goal\ pe care ar putea totu[i, oricînd, s\ apar\ vreo ma[in\.
ona]i // tutun // cîrna]i pr\ji]i // chilo]i nesp\la]i // sperm\ uscat\ // za] de cafea //
Întorc capul, la timp ca s\-mi dau seama c\ am ratat panta de urcare pe trotuar [i m\ îndrept
timp [i energie pierdute // vise de trei lei bucata // scrumiere umplute”); în plus,
cu toat\ viteza spre bordura destul de înalt\. O analiz\ rapid\ m\ face s\ elimin [ansele
cine poate hot\rî unde se opresc nevoile altcuiva?
de-a urca bordura, dar iat\, din fericire, [i solu]ia de avarie: renun] [i m\ pr\bu[esc pe-o
Pove[tile de mai sus, plus altele, mai m\runte, se ]in din paragrafe alerte, care
parte.
schimb\ frecvent planurile [i persoana (naratorul folose[te cu pricepere [i rarÎntr-o clip\ Mircea e lîng\ mine, m\ scutur\, m\ [terge de sînge, m\ ceart\ teribil. Mintea
întîlnita persoan\ a doua vorbind despre sine). De[i dimensiunile n-o recomand\
îmi
ofer\ [i acum ajutor. Plîng.
neap\rat ca atare, prima parte se cite[te ca o proz\ scurt\, e cinematografic\ [i
Doi ani mai tîrziu, vara aceasta, pe acelea[i str\du]e, tot în Bavaria, tot c\tre lacuri. Eu
precis\, iar dac\ povestea s-ar fi petrecut în Londra, [i nu în Berlin, cred c\ Guy
[i Mircea, pe jos. El, cu o figur\ trist-resemnat\. În fond, e doar o plimbare de 4 kilometri.
Richie ar fi fost interesat de drepturile de autor pentru un scenariu. Construc]ia
Ne dep\[esc, pe biciclet\, persoane cu vîrste cuprinse între 4 [i 80 de ani, to]i privindu-ne
cinematic\ se hr\ne[te [i din subiecte: mici ho]i de supermarket, imigran]i alunciudat. Îi observ pe jum\tate, ocupat\ acum s\ m\ dispre]uiesc în gînd. Sau s\ fantazez:
ga]i de soart\ de pe un meridian pe altul, prostituate, pe[ti, costume Armani, o
ce minunat ar fi s\ practic [i eu un sport - s\ pot vorbi despre accesoriile respective (cl\pari,
r\pire cu tot cu sechestrare, b\t\i [i multe dialoguri amuzante. Unele dintre
schiuri, sau hamuri [i corzi, sau mingi [i rachete) ca [i cum ele ar fi puncte de referin]\ în
glumi]ele care împ\neaz\ atît replicile cît [i relatarea pot p\rea chinuite sau
via]a mea, s\ fiu cunosc\toare de branduri în domeniu [.a.m.d. S\ m\ „descarc”, s\ uit
fumate, îns\ sînt suficient de numeroase [i de variate încît î[i fac bine treaba de
de toate, s\ m\ recompenseze acel sport pentru nepl\cerile zilei. S\ pot schimba impresii
dinamizare a povestirii. Iar în ce prive[te personajele, e aproape o galerie de tipuri
cu practican]i ai aceluia[i sport care îi în]eleg filozofia [i bucuriile. S\ apar]in. S\ am
umane recente pe care istoria mare va uita cu siguran]\ s\ le expun\ pe pere]i de
gesturi sigure, legitime, coordonate, con[tiente de sine, [i chip zîmbitor, împlinit de
muzeu [i în enciclopedii, dar care au pus-o în mi[care în nenum\rate feluri subterane.
efortul fizic.
4
{obolanii de hipermarket din Spandau sînt figurile subterane ale istoriei, imigran]ii,
Sîntem, tot vara aceasta, în Sardinia, paradisul sporturilor de ap\: iachting, canoe,
azilan]ii, refugia]ii [i refuza]ii pe care i-a f\cut posibili împ\r]irea politic\ [i financiar\
surf. Îmi place apa, nu m\ tem de ea. {i-mi place s\ m\ uit la competi]iile de surf. {i [tiu
a lumii în teritorii altfel „globalizate”, dar în care bun\starea prisose[te, respectiv
s\ înot. A[a c\ Mircea m\ înva]\ s\ fac snorkeling. Avem [i accesorii: casca pentru ochi,
lipse[te: „Sîntem ca [obolanii care vin dintr-o camer\ jegoas\ [i, din p\cate, învecinat\.
tubul pentru respirat, labele pentru înotat. Sînt emo]ionat\. Îmi pun labele [i m\
Le dai cu flitul, dar revin la atac.” Cam a[a se petrec lucrurile cînd lumea a treia merge
dezechilibrez, încerc s\ calc apa cu ele dar nu prea merge. Nu le pune pe nisip, înoat\.
în vacan]\.
Mircea îmi pune [i casca, iar tubul aproape c\ m\ sufoc\. Respiri pe gur\. Bag\-]i
capul în ap\, haide. Fac asta, dar respir [i pe nas [i pe gur\, a[a c\ înghit ap\. Ies
__________
repede la suprafa]\, scot tubul. }i-am zis s\ respiri numai pe gur\. Înc\ o dat\.
Zoltán Rostás, Sorin Stoica: Tur-rretur, vol. I. Convorbiri despre munca în str\in\tate, Editura Curtea Veche,
Hai, hai. Trebuie s\ reu[esc. Hai, hai. Î]i place apa. Îmi fixez din nou tubul în gur\,
2007, Seria „Actual”.
„Refugees stop being specific persons and become pure victims in general: universal man, universal woman,
[i bag capul sub ap\. M\ calmez. Respir pe gur\. Îmi reglez respira]ia. E puternic\,
universal child, and, taken together, universal family (Barthes 1980). Of course, refugee populations usually consist
aproape c\ o aud. Brusc îmi dau seama c\ sînt în alt\ lume. Respir al\turi de pe[ti
of people in urgent need who have been victimized in numerous ways. The problem is that the necessary delivery of
de multe culori, de tufi[uri ]epoase sau m\t\soase mîngîiate de o lumin\ albastr\
relief and also longterm assistance is accompanied by a host of other, unannounced social processes and practices that
are dehistoricizing. This dehistoricizing universalism creates a context in which it is difficult for people in the refugee
filtrat\ de raze de soare. M\ mi[c printre scoici [i arici de mare. Sînt fluid\ [i
category to be approached as historical actors rather than simply as mute victims. It can strip from them the authority
respir adînc, îmi simt mintea coborînd în sine, în adîncime [i într-o t\cere
to give credible narrative evidence or testimony about their own condition in politically and institutionally consequencare nu exist\ nic\ieri în lumea de deasupra. Unde nici nu [tii dac\ ai vrea s\
tial forum.” În Malkki L. 1996. ‘Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization’. Cultural
Anthropology, 11(3): 377-404.
mai urci. Sînt cu pe[tii [i cu lumina alb\struie [i g\sesc [i în mine un fel de
Dar care nu le-a acordat imigran]ilor un statut legal, ci i-a expulzat pe majoritatea. „Peck (1995) has successfully
t\cere despre care nu [tiam c\ exist\. Poate e felul în care apa din mine intr\
argued that in the attempt to link the Nazi past to present-day xenophobia, the political and legal discourse in Germany,
în armonie cu apa dinafara mea.
struggles to develop a politically correct attitude towards refugees and asylum-seekers. My research in Berlin support Peck’s
argument that even though Germany’s liberal asylum policy was based on the inequities and horrors of its past, it has been
Ies la suprafa]\. E fantastic, e minunat. Fac snorkeling. „Am f\cut
unable to cope with the influx of refugees. Moreover, the German state has dealt inadequately with the need to develop laws
snorkeling”, m\ imaginez povestind. Te-ai prins repede, zice Mircea, [i eu
that would accommodate the complex reality of contemporary Germany by recognizing the different experiences of being a
clipesc din ochi, mîndr\. Îmi fixez tubul [i casca, [i m\ avînt din nou
foreigner, refugee, asylum seeker, guest worker, or immigrant (Peck, 1995: 105)” în Rozita Dimova, ‘From Strategic
Remembrance to Politics of Tolerance: Memories of the Srebrenica Massacre among the Bosnians in Berlin’. Disponibil online la
sub ap\.
http://www.migrationonline.cz/e-llibrary/?x=2064514.
adresa:h
O s\ spune]i c\ snorkelingul nu e un sport. A[a, [i?
„It is a historicizing (and politicizing) humanism that would require us, politically and analytically, to examine our cherished
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notions of mankind and the human community, humanitarianism and humanitarian ‘crises’, human rights and international justice.
For if humanism can only constitute itself on the bodies of dehistoricized, archetypal refugees and other similarly styled victims - if
clinical and philanthropic modes of humanitarianism are the only options - then citizenship in this human community itself remains
curiously, indecently, outside of history.” În Malkki L. 1996. op.cit.

Ana Chiri]oiu , 25 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la SNSPA. A tradus din
Z\pada, de Donald Barthelme, [i Labirintul,
englez\ Jurnal pe motociclet\, de Che Guevara, Sexul cire[ilor, de Jeanette Winterson, Alb\-cca-Z
de Panos Karnezis. Coautoare a romanului colectiv Rubik (Editura Polirom, 2008).

{tefania Mihalache, 30 de ani, n\scut\ în Bra[ov, emigrat\ la Bucure[ti. A debutat
în volumul colectiv Junii 03, Antologia tinerilor prozatori bra[oveni, iar în 2004 a publicat
romanul Est-ffalia, 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 Est-ffalia
a fost tradus [i publicat în num\rul special dedicat literaturii române al reviste
poloneze Lampa, num\r ap\rut cu sprijinul Institutului Cultural Român. A colaborat
cu eseuri [i cu cronici de carte în Vatra, Observator Cultural, iar în prezent colaboreaz\
la Time out [i la Dilemateca. De curînd a terminat al doilea roman, din care au
ap\rut cîteva fragmente în foileton în revista Pana mea.

9

noua literatur`.............................................................................................august 2009..............................................................................................num`rul 27

c`r]i

r`zvan mihai
n`stase

(o)chei
de lectur`
poezie simpl`
oce cunoscut\ de radio (la RFI,
BBC, Europa Liber\ sau Radio
România Cultural), [i publicist\,
Marina Dumitrescu Baconsky se
afl\ deja la cel de-al treilea volum de poezie.
Volumul de debut Caiet Roman, ap\rut la
Editura Aritmos, în 2002, a fost urmat în 2006
de C\l\torind în marea interioar\, publicat
la Editura Vinea, o carte în care r\sunau
influen]e din Blaga [i din Arghezi iar tonul
general era vag filosofic, u[or melancolic,
un mozaic
delicat [i cuminte. Fragmente dintr-u
necunoscut se înscrie oarecum în aceea[i
linie, mizînd îns\ mult mai mult pe ceva ce
în volumele anterioare era doar un filon,
printre multe altele: lirica religios-confesiv\.
Cartea cuprinde aproape o sut\ de poeme
scurte, printre care se afl\ inserate pasaje
din Vechiul [i Noul Testament sau versete
din rug\ciuni. Formula aleas\ este una
concis\, apropiat\ uneori de haiku. Pe spa]ii
scurte, Marina Dumitrescu reu[e[te s\
surprind\ pl\cut,
producînd efecte
nea[teptate care îns\
se dilueaz\ sau chiar
se pierd cu totul atunci
cînd textul se lunge[te
mai mult. Compara]i
de pild\ un poem
precum „Pustia din
versuri/ frângând
noaptea/ gr\din\re[te
raiul” (p. 52) cu „E târziu
iar/ lumea de afar\
se mi[c\ întruna/ se
mi[c\ singur\,/ fa]\ de
împ\r\]ia din\untru/
nu pot decât spune
adio/ cântecelor de
siren\,/ mai mult ca
niciodat\/ nu plâng”
Marina Dumitrescu, F r a g m e n t e (p. 87).
dintr-u
un mozaic necunoscut, Editura
Poemele Marinei
Vinea, Bucure[ti, 2009, 114 pag.
Dumitrescu nu uimesc
prin formul\, nu aduc
nimic nou unui curent
literar sau unei mi[c\ri, dar reu[esc totu[i
performan]a de-a nu fi simple pasti[e sau
prelucr\ri ale unui soi de a face poezie tot
mai rar în zilele noastre. Avem de-a face în
ansamblu cu un volum scris cu sinceritate,
f\r\ preten]ii, f\r\ ifose [i f\r\ cusururi prea
stridente. Teme precum credin]a, îndoiala,
curajul, revela]ia, supunerea, toate puse sub
umbrela mai larg\ a tr\irilor religioase, r\zbat
din aproape orice vers: „Din vina cui se r\ce[te
inima/ ca zgura iernii pe geamuri/ din ce pol
uscat [uier\ p\r\sirea?/ Pip\i degeaba treapta unde sunt/ ast\zi, cu mâini de fum” (p.
45) sau „Cine-mi spune ce spun,/ cine-mi
[opte[te ce scriu,/ cine-mi ]ine capul alb/
f\r\ pete, catifelat,/ a[a încât s\ pot scutura
din greu/ pomul meu de cuvinte?” (p. 65).
Nu la fel de reu[ite sînt îns\ poemele
care trec dincolo de lirica religioas\. Aici
scrisul Marinei Dumitrescu pare s\-[i piard\
[i directe]ea, [i delicate]ea. Poemele retoricofilozofice sînt u[or desuete „Ce semn curios
c\ somnul/ (aceast\ fals\ moarte)/ se poate
îmboln\vi/ torurat de p\catele/ celor dorminzi”
(p. 74), [i abuzeaz\ de cuvinte mari, golite
de un sens foarte precis: „De-a[ fi din nou
f\t/ a[ scormoni alchimia/ de la neant la
via]\” (p. 68). Tot la capitolul de nereu[ite
ar trebui trecut\ [i tendin]a c\tre dialoguri
declamative. Atîta vreme cît interlocutorul
este Dumnezeu iar dialogul cap\t\ aspectul
unui soi de spovedanie în care „p\catele”
credinciosului mai degrab\ se intuiesc,
versurile conving. Nu la fel stau îns\ lucrurile
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atunci cînd dialogul liric devine o simpl\
în[irare de banalit\]i: „Ce nu ai b\nuit din
mine/ poate vei afla/ disecând cadavre de
stele/ uscate în de[ertul/ dinspre zodia mea
spre zodia ta” (p. 64). Dezam\gitoare sînt [i
pasajele în care poeta pare s\ dialogheze
direct cu cititorii, uneori încercînd s\ practice
un tip de metascriitur\, iar alteori e[uînd în
cuvinte care atrag aten]ia prin ciud\]enia
alegerii dar al c\ror ermetism pare un gest
gratuit: „Intra]i în armura/ pove[tii mele
nemuritoare/ va înflori fastuos/ precum
bujorul sideral” (p. 38). Cînd îns\ Marina
Dumitrescu î[i tempereaz\ concep]iile despre
cum ar trebui s\ fie scris\ poezia, [i scrie pur
[i simplu, confesiv [i, poate, terapeutic, apar
poeme remarcabile („Fac\-se voia Ta/ e pu]in
spus,/ fie-]i pasul oricât de greu/ pe marea
mea,/ tulbure-i vâltoarea/ împotmoleasc\i valul/ fie-mi oricât de frânt\ aplecarea/ sub
înaintarea coloanelor de îngeri”) sau versuri
ingenioase, care surprind pl\cut prin
prospe]imea compara]iilor („Vremea nu st\
s\ o cânt/ se zbate ca un copil la fotograf”).
F\r\ a face parte din nici o grupare literar\
[i, în general, p\rînd s\ adopte o atitudine
de extrem\ discre]ie fa]\ de c\r]ile ei de
poezie, Marina Dumitrescu propune celor
c\rora le pic\ în mîn\ versurile ei forme lirice
simple, uneori poate u[or demodate, dar
întotdeauna sincere, pe potriva sensibilit\]ii
un mozaic necunoscut
sale. Fragmente dintr-u
nu-i va aduce autoarei sale nici faim\, nici
fani. Cititorii care vor parcurge totu[i volumul
nu vor avea parte de nici un gust amar sau
dezam\gire, ci doar de senza]ia pl\cut\
c\, scris\ cu sinceritate [i chiar folosind
formule simple, poezia mai poate înc\ stîrni
emo]ii vii.
R\zvan Mihai N\stase, 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 Joc [i a[teptare (Editura Metafora, Constan]a).
Colaboreaz\ la Rom<nia literar\ [i ]ine rubrica de cronic\
a traducerilor `n Contrafort.

cosmin

manolache
mizilicuri
proces-verbal +
note
iar despre Mizil
entru c\ sîntem în vacan]\ - înc\
- îmi permit s\-mi u[urez munca
transcriind un proces-verbal din
1920 care concentreaz\ ceva
istorie local\. Savura]i parfumul epocii
[i închipui]i-v\ ce-ar fi ie[it dac\ un scriitor
ar fi fost prin preajm\ în momentul consum\rii
evenimentului:
„Subsemna]ii, cet\]eni din Mizil, adeverim
prin aceasta urm\toarele:
În ziua de 17 ianuarie a. c., regimentul
72 infanterie cu concursul unui comitet în
frunte cu d-l Victor Gotsman, a dat o serbare
artistic\ în scop de a se completa fondul
trebuincios pentru înfiin]area unei muzici
militare la acest regiment. Act frumos,
nobil [i patriotic, care merit\ lauda [i
aprobarea general\. S’a cântat la vioar\,
pian, s’a declamat [i s’a jucat [i dou\ piese
de teatru. Programul a fost cât se poate
de bine executat [i a avut o reu[it\ des\vâr[it\.
Întreaga asisten]\ r\m\sese pe deplin
mul]umit\ de modul cum a fost distrat\
timp de câteva ore. La finele serb\rii îns\,
apare pe scen\ elevul Anastasiu I. din cl.
IV a liceului Hajd\u [i începe s\ cânte ni[te
cuplete originale, prin care a jignit [i
(insultat) ofensat pe unele persoane serioase
din localitate, în special biserica [i pe
reprezentan]ii s\i. Ca prob\ reproducem
cîteva din ele:
1. „Mizilul vrea Mitropolie [i popi f\r\
pr\v\lie”;
2. „Vara trecut\ o serbare s’a dat ca s\
se cumpere clopot la catedral\; clopot nu
s’a cump\rat, dar banii poate s’au p\pat
ori nu sunt sfori ca s\ fie tras”;
3. „Nelu primar vrea s\ fie, dac\ va mai
schimba un partid, are s\ fie primar negre[it.”
Am reprodus cele de mai sus numai
ca idei, c\ci forma (versurile) nu le-am
putut re]ine. Dup\ câte [tim aceste cuplete
au fost cântate de elevul Anastasiu I.
f\r\ voia dlui Comandant al regimentului
[i a comitetului organizator al serb\rii. (A
se vedea în pag. 2 explicarea cupletelor
de mai sus)
(ss) Preot M. Preo]escu, paroh. bis.
S. Ioan
(ss) Ioan I. {tef\nescu, avocat
(ss) Paraschiv R\dulescu, comerciant
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(ss) Gh. I. Tisescu, directorul [coalei
„Cr\ciunescu”
ss) Victor Gotsman
(ss) L Colonel Ml\dinescu, Comandantul
Reg. 72 Inf.
1. Unul din preo]ii din acest ora[ are 2
fii comercian]i. Acest om [i-a f\cut complect
datoria de român având trei fii în r\zboiu;
azi are înc\ 2 pe front, iar cel demobilizat
este comerciant. Credem c\ nu este o ru[ine
dac\ cineva î[i îndreapt\ azi copiii spre
ocupa]iile practice, pe care în ]ara noastr\
le îndeplinesc mai mult streinii.
2. Nem]ii au luat un clopot [i dela
Catedrala din Mizil. În vara anului trecut
Epitropia Catedralei a dat o serbare cu
concursul fiului d-lui Gotsman spre a strânge
un prim fond, la care adaogându-se [i alte
sume care s’ar mai dona, s\ se cumpere
un clopot în locul celui luat de Nem]i. Din
aceast\ serbare a rezultat dup\ cum reese
din procesul verbal suma de 1.870 lei, sum\
care s-a operat în Registrul de încas\ri al
Epitropiei bisericii [i care se poate controla
de oricine. Nu s’a cump\rat clopot pân\
în prezent deoarece pentru aceasta trebue
suma de cel pu]in 4.500 lei. Când se va
strânge suma trebuincioas\, Epitropia î[i
va face datoria cu prisosin]\ [i va cump\ra
clopotul ce lipse[te.
3. Aluzie r\ut\cioas\ la Dl I. {tef\nescu,
cunoscutul avocat [i om de bine din localitate,
care a donat Ministerului Cultelor suma
de 3.000 de lei pentru a se cump\ra
instrumentele necesare atelierului [coalei
de ]es\toare.
1920 Febr I Mizil”
Voi continua cu alte cîteva note ce pot
întregi tabloul, dup\ cum urmeaz\:
4. Prima aluzie a elevului Anastasiu
poate fi pus\ în leg\tur\ cu textul lui
Caragiale, O zi solemn\, din care afl\m c\
primarul Mizilului, de la cump\na dintre
secole, XIX-XX, [i-ar fi dorit, dup\ posibilit\]ile
urbei, dar [i dup\ acceptul autorit\]ilor,
s\ mute la Mizil Facultatea de medicin\
de la Ia[i, s\ str\mute episcopia de Buz\u
ori regimentul 32, s\ ridice un teatru
na]ional, s\ fac\ tot la Mizil un pod
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marieva
ionescu
cartea de poezie
chip chirip
hipurile, volumul de debut al
lui Stoian G. Bogdan - alias, mai
scurt, SGB - (Editura Cartea
Româneasc\, 2009), are deopotriv\
un titlu [i un con]inut „[mecher”. Pot
doar s\ ghicesc în ce sens a folosit autorul
acest cuvînt într-un interviu pentru a-[i autocaracteriza titlul (poate [i volumul), îns\
re]eta [mecheriei din Chipurile, cum o
v\d eu, ar fi urm\toarea: o idee simpl\,
dar eficient\ pentru a lega între ele poemele,
evitarea, în propor]ie de 80%, a capcanelor
poeziei debutante [i, nu în ultimul rînd,
atitudinea demn\ de un juc\tor de poker
care tri[eaz\ cu mare art\, dar cu cea mai
nevinovat\... figur\ din lume.
S\ explic\m, chipurile. Cartea pare un
album în care sînt capsate, în m\rime natural\,
personaje alc\tuind o galerie demn\ de
Florile de mucegai ale lui Arghezi, poate nu
întîmpl\tor pasti[at în cîteva versuri din
poemul Vînd BMW 318. Vocea din off sau
mîna care întoarce filele acestui album este
îns\ rud\ bun\ cu „majestatea sa Goric\,
Goric\ Pirgu”; lui i se face, de altfel, înc\ din
motto [i în... chip de util\ cheie de lectur\,
o „asimptotic\ reveren]\”. Nu lipsesc din
galeria de chipuri marginali de toate felurile:
prieteni ajun[i în pu[c\rie sau tineri de
familie bun\ deveni]i cer[etori, „jigodii
de ras\”, capete „în care gîndurile au încremenit
ca fotografiate”, o „curv\ alcoolic\ student\
la drept” [i ajuns\ apoi la tribunal în boxa
acuza]ilor, „cea mai frumoas\ femeie din
lume”, care, întrebat\ „ce faci?”, r\spunde
„simplu, cu o voce de vat\,/ «depinde cît
dai»”; în plus, un tat\ vizitat la închisoare
chiar în ajunul revelionului [i o mam\ „strîns\-n c\ma[\ de for]\” în sanatoriul unde
„zac cei care-au trecut prin zidurile realit\]ii”;
[i o mul]ime de mor]i: „]in pe balcon un
ghiveci cu p\mînt din [apte morminte/ în
care-am s\dit ur\” (primele versuri din
poemul de început). Formula de album foto,
care d\ coeren]\ volumului, este, într-adev\r,
abil aleas\, cum spuneam la început, îns\
reu[ita ei este capacitatea poetului de a
intra în pielea celor pe care îi zugr\ve[te,
de a-i l\sa pe unii dintre ei chiar s\ vorbeasc\
[i s\ se prezinte singuri, ca într-un roman,
asimilîndu-le chipurile cu tot atîtea m\[ti,
unele deloc u[or de purtat. Într-unul dintre
poemele care mi-au pl\cut cel mai mult,
a[ezat în centrul volumului, Costumul, toate
m\[tile acestea par a se a[eza, sub form\
de petice, pe un unic costum, „pricopsit
cu nuan]ele p\mîntului”, „atît de cîrpit,/ c\
fiecare cus\tur\ ascunde alta,/ c\ într-o lume
de cîrp\ ar trebui s\ poarte masc\”.
Totu[i, amintirile [i chipurile sînt parc\
uneori for]ate de-a dreptul s\ intre în poem,
în vers, iar acestea, ar\tate cu degetul, sar
în ochi pu]in agresiv, ca un spot publicitar.
Este o mare diferen]\ între artificii foarte
originale de felul: „mi-am ars buricele
degetelor cu ]igara/ fac flic-flacuri pîn\-n
vis/ [i-napoi, ca s\ te trag în poem/ a[a cum
e[ti” [i prea desele apari]ii ale cuvintelor
„poem”, „poet”, „amintire” sau comentarii
ca: „ea e un fel de femeie pe care-am recunoscut-o în boxa acuza]ilor, din care s\r\cia [ialcoolul au f\cut un personaj de Chipurile”,
„chipul? chipul ei m-a l\sat f\r\ versuri/ m\
jur/ [...] iar sînii ei, ah, sînii ei/ i-a[ putea
acoperi cu-acest poem numai pe jum\tate”.
Aceea[i impresie, a unui fel de ner\bdare
de a scrie [i de a încheia poemul o creeaz\
[i unele dintre finalurile sub form\ de sentin]\:
„restul e istorie literar\”, „soarta mai face
mi[to uneori”, „moartea lui îmi aminte[te
de moartea mea/ [i moartea mea îmi aminte[te
c\/ eu scriu poeme cînd a[ putea fi/ fericit”.
Solu]ii mai bune, în schimb, [i mai de
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peste Dun\re sau chiar port la mare. M\car
atît. Mizilenii îl [tiau bine pe Caragiale, doar
se b\tea pe burt\ cu fostul primar, Leonida
Condeescu, la conacul acestuia dintr-un
sat învecinat.
5. Anastasiu este un nume cunoscut în
Mizil. Ora[ul a avut în cîteva rînduri,
chiar la începutul secolului XX, un primar
Gh. Sp. Anastasiu Soreanu, iar dup\ momentul
scrierii procesului-verbal, func]ia de primar
a mai exercitat-o Spiric\ Anastasiu, c\ruia
{tefan B\nulescu îi face un scurt portret
în Scrisori provinciale.
6. Subterfugiul elevului Anastasiu, a
c\rui filia]ie e mai dificil de stabilit acum,
la 90 de ani dup\, a fost apartenen]a la un
liceu din Buz\u, dup\ practica negustorilor
mizileni de a-[i trimite copii s\ studieze
la Ploie[ti, Buz\u sau chiar la Bucure[ti.
Juca, deci, pe un teren neutru, î[i permitea
s\ persifleze. Din unele informa]ii ce se cer
verificate, chiar fostul primar portretizat
de {t. B\nulescu ar fi înv\]at la liceu Ha[deu
din Buz\u.
7. Obiceiul oamenilor politici de la
centru sau din teritoriu era [i atunci, ca [i
acum, o regul\ a politicii române[ti. Umoristul
George Ranetti, defel din Mizil, a surprins
în Romeo [i Julieta la Mizil o astfel de rocad\.
Conu Naie l-a schimbat la fotoliul de primar
pe dom’ Ghi]\, schimbînd îns\ [i partidele:
Nae trece de la conservatori la liberali,
iar Ghi]\ invers. Se poate presupune c\ atît

ei, dup\ puteri, cît [i copiii lor proasp\t
c\s\tori]i, Mi[u [i Veta, au tr\it bine. Pîn\
la venirea comunismului.
8. Despre negustorul evreu Gotsman,
cu tat\l sosit în Principatele Unite deodat\
cu alaiul lui Carol I, [i al c\rui fiu a devenit
farmacist între timp, cît [i despre nem]ii
care au furat clopotul, pentru care poate
c\ au pl\tit cu via]a, în Cimitirul din Mizil
fiind o parcel\ mic[orat\ mult cu timpul
pe care înc\ mai sînt cruci [i-o piatr\ pe
care scrie Im Leben Sein, Im Tod vereind,
numai de bine.
9. S\-l amintim aici [i Matei Eminescu,
fratele poetului. Vreme bunicic\, el a fost
comandant al Regimentului 72, f\r\ a se
[ti îns\ cu ce deosebite realiz\ri. A fost
c\s\torit cu fiica fostului primar Leonida
Condeescu.

Cosmin Manolache, 35 de ani, scriitor, muzeograf la
Muzeul }\ranului Român. A publicat romanul Ce
fa]\ cumplit\ am, Editura Polirom, 2004, [i a colaborat
la volumele colective Arca lui Noe. De la neolitic la
Coca-C
Cola (2002, 2008); Anii '80 [i bucure[tenii (2004);
Povestiri mici [i mijlocii (2004) - al\turi de Sorin Stoica,
C\lin Torsan [i Ciprian Voicil\; Cartea cu EUri (2005) cu Sorin Stoica, C\lin Torsan, Roxana Moro[anu [i
ngeri, zmei [i joim\ri]e. Mitologie
Ciprian Voicil\; În
popular\ pe în]elesul copiilor (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.

efect sînt finalurile-poant\, de un cinism în
mare parte mimat: „Acum, pentru el nu-mi
iau gîtul [n.m. pentru un [obolan îngrijit
în celula din închisoare],/ fiindc\ n-a[ vrea
s\ se vagabon]easc\ prin subsolurile blocului/
[i s\-i frîng\ inima vreo [oricioaic\ mai
flu[turatic\”.
În sfîr[it, poate ceea ce d\ cel mai
mult farmec acestui volum este atitudinea,
poza pe care o ia cel care vorbe[te: el ]ine,
înc\ din scurta biografie introductiv\ sub
form\ de poem, s\ ne fac\ s\ credem c\ nu
e „un poet care-ar putea scrie cu sînge-/ le
lui”: „Sunt mai degrab\ un copil care-a
îmb\trînit prea devreme./ Nu mi-am propus
niciodat\ s\ cobor arta în strad\,/ dar am
pavat cîteva str\zi cu poemele mele./ Nu
sunt s\rac; am avut [i perioade cînd n-aveam/
ce mînca [i uneori înc\ mai am zile cu
buzunarele goale,/ îns\ atunci evit s\ scriu,
fiindc\ nu-mi place s-o dau în suspine./ A[
fi în mod sigur un om cu credin]\, smerit,
dac\ n-a[ [ti/ c\ Dumnezeu e un produs al
gîndirii./ Am absolvit toate [colile elementare.
Sunt un om care se simte/ bine în pielea lui,
chiar [i-atunci cînd
pielea lui are pl\gi”.
Personajul (nu poetul) SGB, cel care
se amestec\ printre personajele pe
care le aduce în scen\, este, într-adev\r,
o ciudat-frumoas\
combina]ie de, cum
spuneam, cinism
afi[at [i delicate]e:
de Oliviu, colegul
lui de general\ care
a aruncat de la
dou\zeci de metri
cu un ou în geamul
liceului vecin, omo- Stoian G. Bogdan, Chipurile,
rînd o fat\, î[i amin- Editura Cartea Româneasc\,
te[te, de[i aproape 2009, 72 pag.
sub forma unui proces-verbal, „într-o
superb\ livad\ de m\slini” (v. titlul!); în
poemul Jairica, despre o femeie care „o dat\
la cin[pe minute î[i pierde min]ile”, afirm\:
„Cît sunt eu de canibal/ era s\-mi scape o
lacrim\/ cînd am v\zut-o izbindu-[i capul/
în geamurile unei [aormerii/ de parc\-n locul
pieptului de pui/ s-ar fi perpelit un înger”; iar
în ultimul poem, reîntors în satul de acas\,
reg\se[te, ca în Tinere]e f\r\ b\trîne]e [i
via]\ f\r\ de moarte, casa p\rinteasc\ aproape
în ruin\: „cobori din ma[in\ pe ]\rîna în care
]i s-a terfelit copil\ria/ acum e[ti om în toat\
firea nu ca atunci cînd ai plecat/ jumate tu
jumate hainele lu’ tac-tu/ trînte[ti portiera
în urm\ tragi din ]igar\ fum dup\ fum/ î]i
faci curaj de[i-n\untru nu te mai a[teapt\
nimeni/ o ga[c\ de ani ]i-a pîng\rit casa/
dar carul mare e tot între nuci limpede”.
SGB de]ine o impresionant\ siguran]\
de sine, [i în felul cum scrie, [i în interiorul
a ceea ce scrie: las\ de în]eles, mereu, mai
mult decît spune, sau mai bine zis poveste[te
tot felul de catastrofe mai mici sau mai mari
de care ghicim, f\r\ s\ ne arate (sau ar\tîndu-ne doar cînd vrea el), c\ îi pas\. Joaca
aceasta cu o limit\ extrem de fin\ este cea
care face în primul rînd din Chipurile un
volum de debut reu[it.
Marieva Ionescu, 24 de ani, masterand\ `n Studii literare
române[ti la Facultatea de Litere din Bucure[ti. Este
prezent\ în antologiile Rimbaud 2006 [i Rimbaud 2007
ale tinerilor poe]i de expresie francez\, publicate la
Maison de poésie, Paris. A tradus din limba francez\
romanele Incest [i Rendez-vvous, de Christine Angot.
Coautoare a romanului colectiv Rubik.
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c`r]i

paul b`descu

florin irimia

cezar

c`r]i traduse
seduc`torul scrisului

n Seduc\toarea din Floren]a, cel mai
recent roman al lui Salman Rushdie, autorul
ne propune o descindere la curtea împ\ratului Akbar, personaj istoric, unul
dintre cei mai importan]i membri ai dinastiei
Mugalilor.
Romanul debuteaz\ cu apari]ia în Fatehpur
Sikri, re[edin]a regal\ a Marelui Akbar, a unui
str\in cu plete lungi [i blonde, european dup\
port [i fizionomie, care, odat\ ajuns în fa]a
împ\ratului, pretinde c\ se afl\ în posesia
unei povestiri ce va dovedi f\r\ doar [i poate
c\ naratorul ei este, nici mai mult, nici mai
pu]in, rud\ de sînge cu însu[i distinsul principe
hindus. Ultragiat la auzul acestei cutezan]e,
Marele Padi[ah are dou\ variante: s\-l omoare
pe loc pe acest venetic neobr\zat sau s\-i asculte povestea. În]elept
[i tolerant cum este, monarhul alege varianta a
doua, oferindu-ne în
acest fel privilegiul de
a fi martorii aventurilor
celui ce se autointituleaz\
Mogor dell’Amore
(Mugalul n\scut din dragoste), pe numele s\u
adev\rat, Niccolò Vespucci. Astfel, urcînd pe
covorul fermecat al scriiturii, ne l\sam purta]i
înapoi în timp, în plin\
Rena[tere italian\, c\ci
dac\ la plecare ne aflam
în 1582, povestirea
acestui b\rbat n\scut
în America începe cu
o sut\ de ani înainte, pe
Salman Rushdie. Seduc\toarea din
vremea lui Lorenzo de
Floren]a, traducere de Dana Cr\ciun,
Medici [i a lui Niccolò
Editura Polirom, 2009, colec]ia
Machiavelli, într-o Flo„Biblioteca Polirom”, 376 pag.
ren]\ plin\ de senzualitate, dispus\ oricînd
s\ se abandoneze farmecelor iscusitelor sale
vr\jitoare, dintre care, cu adev\rat des\vîr[it\
este doar Qara Köz, culmea, nu o florentin\,
ci sora mai mic\ a str\mo[ului lui Akbar, Babur,
nimeni altul decît fondatorul imperiului mugal! Cum va ajunge Qara Köz, alias Angelica,
din Hindustan în Persia [i de-acolo în Turcia
[i Floren]a pentru a sfîr[i, în aparen]\ doar,
tocmai în noua descoperit\ Americ\, este o
poveste mult prea captivant\ pentru a v\ r\pi
pl\cerea de-a o savura pe cont propriu,
cum nici identitatea genetic\ a pretinsului
unchi al lui Akbar cel Mare nu are rost s\ o
dezv\luim aici. Ce trebuie îns\ s\ spunem
este c\ Seduc\toarea d in F loren]a , prin
virtuozitatea estetic\ de care d\ dovad\,
confirm\ pe deplin revirimentul scriiturii
britanicului, anun]at de Shalimar, clovnul,
romanul s\u din 2005.
Un basm postmodern populat de mai
vechile dar beneficele obsesii ale autorului
(hibriditatea culturilor, ambivalen]a [i dualitatea personajelor, predilec]ia pentru lumi în
care grani]ele dintre vis [i realitate, ra]iune
[i supersiti]ie, real [i imaginar, istorie [i fic]iune
se destram\ pe m\sur\ ce firul narativ se
consolideaz\), Seduc\toarea din Floren]a las\
impresia c\ se ]ese singur\, pagin\ dup\
pagin\, formînd o tapiserie epic\ pe cît de
complex\ pe atît de halucinant\ ce ne aminte[te

Î
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de lumea profetului Mohamed descris\ în
Versetele satanice.
Tr\im timpuri mitice, supranaturale, „cînd
realul [i irealul nu fuseser\ înc\ segrega]i
pentru totdeauna [i for]a]i s\ tr\iasc\ desp\r]i]i
sub monarhi diferi]i [i sistemele legale separate”.
Sikri, ora[ul-re[edin]\ al împ\ratului [i al suitei
sale este nici mai mult nici mai pu]in decît o
minciun\ frumoas\, a beautiful lie, un ora[
construit pe o perioad\ de doisprezece ani
as if by sorcery. Prin urmare nu e de mirare
c\ aici exist\ un om care cunoa[te povestea
adev\rat\ a cre\rii lumii, spus\ chiar din gura
îngerilor, un artist care, îndr\gostindu-se
de prin]esa pe care trebuia s\ o picteze, ajunge
parte din propriul tablou, iar un rege înconjurat
de sute de amante alege s-o ia de so]ie pe
Jodna, o f\ptur\ z\mislit\ din vis, „o fantezie
a perfec]iunii”, „o c\l\toare venit\ de pe
t\rîmul imagina]iei [i pe care el o trecuse
grani]a lumii reale”. Nu doar por]ile dintre
oniric [i concret sînt înc\ deschise, ci [i cele
dintre lumea noastr\ [i cea de dincolo, ceea
ce face ca în anumite împrejur\ri, mor]ii s\
poat\ [i chiar s\ fie readu[i la via]\. Îns\ nu
doar India se afl\ sub vraja supranaturalului,
ci lumea întreag\, incluzînd aici nu doar
Floren]a dar [i aceast\ Mundus Novus unde,
înainte de venirea europenilor, timpul nici
m\car nu existase, fiind adus pe vasele spaniole,
italiene[ti [i fran]uze[ti laolalt\ cu bolile ce
aveau s\ fac\ ravagii în rîndul popula]iei locale.
Seduc\toarea din Floren]a este o bijuterie literar\ a c\rei [lefuire, recunoa[te creatorul
ei, a necesitat o munc\ îndelungat\ de cercetare,
îns\ rezultatul a meritat cu prisosin]\ a[teptarea.
Dar aten]ie, Rushdie nu este doar un seduc\tor
al scrisului. În spatele lumii mirobolante
z\mislit\ de britanic se afl\ prezentul nostru
violent [i lipsit total de magie în care inclusiv
scriitorul tr\ie[te [i creeaz\. La sfîr[itul romanului,
cînd apa lacului seac\ [i împ\ratul este for]at
s\ abandoneze ora[ul, Akbar are revela]ia
naturii blestemului aruncat de Mogor, cel care
[i-a spus povestea dar n-a fost pîn\ la urm\
crezut. Nu prezentul, ci viitorul fusese cel
blestemat: „Acum ar putea construi [i zece
Sikri dac\ ar avea chef. Dar odat\ ce el nu
va mai fi, toat\ gîndirea lui, toat\ lucrarea lui,
filozofia sa [i felul lui de-a tr\i, toate acestea
se vor evapora asemenea apei. Viitorul nu va
fi ce sperase el, ci un un loc arid, ostil [i plin
de antagonisme unde oamenii vor supravie]ui
a[a cum vor putea [i-[i vor urî vecinii [i le vor
distruge locurile de închin\ciune [i se vor
omorî din nou unii pe al]ii în fierbin]eala
ren\scut\ a marii dispute c\reia el c\utase
s\-i pun\ cap\t pentru totdeauna, disputa cu
privire la Dumnezeu. În viitor, cruzimea [i nu
civiliza]ia va fi cea care va conduce”. Cu alte
cuvinte, nu dragostea, ci invidia, nu toleran]a,
ci discordia. În acest fel, Seduc\toarea... de]ine
[i toate tr\s\turile unei profe]ii sumbre
care avertizeaz\ c\ frumosul, asemenea
unicornului, va disp\rea din lumea real\ doar
pentru a fi g\sit exclusiv în paginile c\r]ilor.
Ceea ce, o dovede[te oarecum ironic chiar
romanul de fa]\, deja s-a întîmplat.
Florin Irimia, 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 D i l e m a t e c a , D i l e m a V e c h e ,
Observator cultural [i Suplimentul de cultur\.

deloc literatur`
#inadolescenta
xplicat pe scurt, Twitter e un sistem
de microblogging, unde post-urile
(numite „tweets”) pot avea maximum
140 de caractere. Cuvintele sau
expresiile scrise cu un diez înainte se numesc
„hastags”, iar „#inadolescenta” a fost la un
moment dat o tem\ de succes, ini]iat\ de Adrian
Ciubotaru. La jum\tate de or\ dup\ ce a fost
lansat\, #inadolescenta primea cam 100 de
tweets pe minut. Oamenii erau frenetici s\
scrie lucruri pe care le f\ceau în adolescen]\
sau despre cum erau atunci. Iat\ cîteva dintre
aceste post-uri (la început este scris autorul,
iar tweetul trebuie s\ con]in\ hastagul
#inadolescenta).

E

- dansandu buna dimineata, popor de
singuratici! #inadolescenta scriam poezii si
toate fetele ma placeau. mai putin cea de care
eram indragostit :)
- manafu A, #inadolescenta am infiintat
primul fanclub Sepultura.
- exarhu #inadolescenta aveam doi hamsteri
pe care ii chema Menumorut si Moartea lui
Ipu. Le puneam Iron Maiden la maxim si dormeau
in rumegus.
- ccriveteanu #inadolescenta nu cantau
astia manele noaptea ca sa ma trezeasca pa
mine. ardiiarpematzesaiarza.... dar stai, mi sa terminat adolescenta?
- adriansoare #inadolescenta jucam lepse
stupide ca asta. Now im old and boring
- alinajijau ma simt pregatita sa trec acum
la marturisiri mai grele: #inadolescenta termenul
generic pe care il foloseam pentru barbati era
„animale” :D
- ruxandra_em i wanna be a kid forever
:) #inadolescenta vroiam sa schimb lumea.
Acum vreau sa nu ma schimbe ea pe mine.
- just_trapped #inadolescenta fumam iarba
pe acoperis si ma credeam un mic cioran razvratit
pe lumea dintr-un glob de sticla
- TituMaiorescu #inadolescenta am aflat
ce e dragostea si de ce ne ferim de ea.
- Iulian_Brudiu #inadolescenta Aveam deja
un portofoliu artistic impresionant, mestecam
Centre Shock si eram virgin. Unele lucruri nu
se schimba niciodata.
- adrianciubotaru #inadolescenta am trait
un Maitreyi intors: eu român, ea americanca
de origine romano-iraniana
- paulbadescu # inadolescenta F\ceam
alpinism, karate [i cîntam la chitar\ electric\.
Totul - numai s\ ies în eviden]\ [i s\ m\
plac\ fetele.
- UrbanJedi #inadolescenta jucam fotbal
in zapada la maieu si pantaloni scurti cu gashca
de nebuni :D ah ce vremuri ...
- raducea #inadolescenta ma scobeam in
nas
- cristianlupsa #inadolescenta culcatul la
1:15 AM insemna ca scrisesem toata seara
scenarii pentru meciuri de wrestling. Acum
inseamna o dimineata grea.
- nupotsacred # inadolescenta jucam
LastNinja pe HC90... sa va vad acum ...
- RalucaTopala #inadolescenta nu aveam
niciodata destui centi sa sun. dadeam bip :))
acum stau cu orele la telefon :D
- adrianciubotaru #inadolescenta aveam
niste bermude cu Testoasele Ninja, iar Maestrul
(Sobolanul) era fix in in fata, in mijloc
- Rezistenta #inadolescenta imbatam fete
ca sa ma culc cu ele
- gabi_dobre # inadolescenta purtam
pantaloni albastri scurti si stramti si cantam
„lasa-ma papa la mare” cu fetele de la bloc
- gabi_dobre #inadolescenta citeam eliade
si visam la geografia sacra a Buc. Apoi m-am
mutat in drumul taberei.acum injur ca n-am
metrou
- carmen_rusu #inadolescenta scriam in
jurnal in fiecare seara; eram fascinata de
romanele surorilor Bronte; visam sa ajung
scriitoare :)

- catalinabanica #inadolescenta Nu pierdeam
Merloce Place ...unde toti se cuplau intre ei :)
- idah0 #inadolescenta eram complexata
si traiam cu Sting, Mike Oldfield si The Police
- doipe2 #inadolescenta ma masturbam
dupa Infractoarea Mov, jucam table cu unchiu’
si fumam snagovul necartonat al tatei.
- Marketosaurus #inadolescenta nu stiam
sa imi maschez timiditatea (coping) decat cu
actiuni violente si cu tot felul de fapte de vitejie.
- just_trapped #inadolescenta m-am ras
in cap si m-am indragostit de sosia autohtona
si minora a lui kurt cobain
- paulbadescu #inadolescenta voiam s\
fiu cineva [i eram de fapt un biet pu]oi - asta
era drama.
- kittynel #inadolescenta ma indragosteam
de toti baietii cu parul lung care cantau la
chitara :P
- OvidiuMiron #inadolescenta traiam intrun oras condus de baroni locali
- AlinaMarin #inadolescenta foloseam un
caiet de conversatie cu colega de banca si
nu numai ca sa nu mai vorbim in timpul orelor
- eusuntioana #inadolescenta imi placea
slash de la guns n roses :)
- calinvd #inadolescenta imi aducea vecinul
tirist coca cola la doza, aveam o colectie de
cutii de suc
- cristianlupsa #inadolescenta stateam cu
orele pe mirc si apoi pe un chat din CJ (TWF?)
unde imi facusem o multime de cunostiinte
care s-au pierdut.
- paulbadescu #inadolescenta auzeam c\
unii colegi [i unele colege î[i începuser\ via]a
sexual\. [i eram invidios.
- gabimacovei #inadolescenta am inceput
sa scriu un roman. m-am oprit cand am inceput
sa citesc Romanul Adolescentului Miop.
- cristianlupsa #inadolescenta am avut o
prietena imaginara. O chema Laura si ne-am
cunoscut pe drumul dintre Ludus si Targu
Mures. Nu intrebati :-)
- adrianciubotaru # inadolescenta imi
reprosam multe chestii dupa ce ma masturbam
- gabimacovei # inadolescenta nu ma
masturbam
- paulbadescu #inadolescenta Mi se p\rea
o mare reu[it\ dac\ m\ plimbam cu o fat\
de mîn\ [i, în cele din urm\, o s\rutam.
- predictablekid # inadolescenta rulam
filtrul de la tigara intre degete (dupa ce fumam)
ca sa vedem cu ce litera incepe numele baiatului
care ne iubeste. :))
- eusuntioana #inadolescenta credeam ca
daca te uiti la ceas la fix te iubeste cineva,
sau se gandeste la tine, ceva pe acolo
- predictablekid #inadolescenta compuneam
des cantece la chitara. cam cat de des ma si
indragosteam.
- adrianciubotaru #inadolescenta credeam
ca „fetele sunt ca niste integrame: le completezi
si apoi le arunci”
- raulnecesar # inadolescenta MTV era
Dumnezeu, iar Ray Cokes pastorul lui
- adrianciubotaru #inadolescenta am inceput
sa dorm din ce in ce mai putin, imitandu-l pe
Eliade (pana am lesinat intr-o zi)
- blueanka # inadolescenta imi doream
foarte tare sa cresc mare. nah ca am facut-o
si pe asta, si la ce bun?

Cezar Paul-B
B\descu, 40 de ani, colaboreaz\
în presa scris\ [i audio-vizual\, la revistele 22,
Secolul X XI, Observator c ultural, Adev\rul
literar [i artistic, Radio Europa Liber\ [.a., iar
în prezent este redactor la Dilema veche [i
redactor-[ef la Adev\rul literar [i artistic. A
debutat în 1995 în volumul colectiv Tablou de
familie. Este coordonatorul antologiei de
publicistic\ intitulate Cazul Eminescu (Editura
Paralela 45, Pite[ti, 1999). A mai publicat:
Tinere]ile lui Daniel Abagiu (2004) [i Lumini]a,
mon amour (2006).
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în\untru”.
De-aici, din acest „exterior” nedefinit,
se reface puzzle-ul propriei deveniri.
Rezultatul este un amestec de cronic\
realist\ [i relatare subiectiv\, iar Daisy mai degrab\ un pretext epic. „Oriunde
merge, povestea ei o precede. O anun]\.
O declar\ [i îi anuleaz\ identitatea. Oh, ea
î[i dorea s\ fie fericit\, dar avea oare de
ales, p\[ind în urma acestei pove[ti încurcate?”.
Punctînd momente-cheie în evolu]ia femeii,
cartea reface [i traseul familiei extinse,
ce ofer\ nenum\rate ocazii de investigare
[i de manipulare a (auto)biograficului.
Însemn\rile includ medita]ii asupra clipelor
[i emo]iilor private, cu valoare intrinsec\,
greu cuantificabil\, conferit\ de participan]i.
Shields î[i compune romanul din variante,
din puncte de vedere, din modalit\]i de
interpretare. Fiecare expune un anumit tip
de sensibilitate, o reac]ie aparte, un r\spuns
posibil la provoc\ri esen]iale pentru individ.
Trei elemente stau la baza tabloului
genera]iilor, însufle]it de personaje în tonuri
vii. F\r\ patetisme, dragostea (sau lipsa
ei), timpul [i memoria formeaz\ nucleul
[irului de note personale. Fiecare destin
e memorabil prin succesiunea de resemn\ri,
de renun]\ri, de r\t\ciri înregistrate f\r\
tragism [i punctate de mici victorii de
parcurs. Seria o deschid p\rin]ii lui Daisy:
Cuyler Goodwill, un b\rbat atras irezistibil
de trupul voluptuos al unei femei [i ea,
Mercy Stone, considerat\ de ceilal]i obez\
[i neatr\g\toare. Femeia moare la na[terea
feti]ei pe care nu [tia c\ o a[teapt\, partenerul
cl\de[te în memoria ei un turn de piatr\,
iar soarta lor devine legend\ local\. Crescut\
de m\tu[a Clarentine, care-[i p\r\se[te,
aparent inexplicabil, c\minul, orfana tr\ie[te
propria dram\ timpurie: primul so] cade
pe fereastra hotelului unde î[i petreceau

luna de miere. Femeia r\mâne singur\,
c\snicia - neconsumat\, faptele - niciodat\
împ\rt\[ite. Despre construirea biografiilor
(riguroase sau roman]ate) din spuse [i
nespuse este, de fapt, vorba în Jurnal în
piatr\.
Versiunea autorizat\ a subiectului
implicat e dublat\ de m\rturii, de supozi]ii,
de amintiri ale pleiadei de actori secundari,
observatori permanen]i sau de ocazie.
Pentru a crea iluzia unei reconstituiri
existen]iale complete, Shields recurge la
varii trucuri. Sec]iunile epistolare sînt
completate de fotografii de epoc\; dezbateri
asupra credibilit\]ii discursurilor personale
se reg\sesc al\turi de teorii [i de specula]ii
multiple referitoare la depresia protagonistei.
Modalit\]ile de exprimare tipice fiec\rui
personaj [i tranzi]iile alerte între voci
dau ritm [i prospe]ime unei pove[ti înv\luite
în monotonia de suprafa]\ a conven]ionalei
clase de mijloc. Shields critic\, alint\,
ironizeaz\ folosind documente investite
cu puteri simbolice. Re]ete, însemn\ri,
articole de ziar, necrologuri, coresponden]\:
în caden]a travers\rii unui veac, toate
cuprind adev\ruri pe care Daisy nu vrea
sau nu poate s\ le articuleze. Neconcordan]e,
sc\p\ri, fabula]ii sînt inserate cu bun\ [tiin]\
într-un roman plin de farmecul dulce-am\rui
al trecerii anilor, gîndurilor, oamenilor.

cristina
chevere[an

c`r]i

î[tig\tor al premiului Pulitzer
1995, prezent în programe de
studiu, în cercuri de lectur\ etc.,
Jurnal î n p iatr\ este romanul
unei vie]i. Al unor vie]i, de fapt, a[a cum
preveste[te r\murosul arbore genealogic
ce ocup\ primele pagini. În centrul lui, Daisy
Goodwill Flett, o femeie ce traverseaz\
secolul XX în ritmul propriilor tr\iri: f\r\
excese, f\r\ încrîncen\ri, f\r\ ambi]ii
exagerate sau împliniri remarcabile.
Între 1905 [i 199..., între Manitoba, Canada
[i Sarasota (Florida, SUA), via]a i se întîmpl\
pur [i simplu. Cu un amestec de curiozitate
[i obedien]\, o prive[te, o înregistreaz\, o
inspecteaz\, o înfrumuse]eaz\; se caut\
necontenit printre tot mai multele momente
[i personaje care o definesc. P\rin]i, so]i,
copii, amici o ajut\ s\ scrie cele zece capitole
ale unei existen]e cu sui[uri [i cu coborî[uri
inevitabile.
Adolescen]a, c\s\toria, na[terea copiilor,
munca [i relaxarea, triste]ea, bucuria, boala
sînt etape [i st\ri aproape obligatorii, pe
care Daisy le parcurge cu r\bdare con[tiincioas\.
Al\turi îi st\ o scriitoare de excep]ie: Carol
Shields, disputat\ [i îmbr\]i[at\ de americani
[i de canadieni deopotriv\, devotat\
destinelor m\runte ce alc\tuiesc, aproape
insesizabil, istoria. „Cînd b\rba]ii scriu
despre «oameni obi[nui]i», sînt considera]i
subtili [i sensibili. Cînd femeile fac acest
lucru, romanele sînt etichetate drept
«domestice»”, remarca scriitoarea într-un
interviui. Chiar în contextul unor asemenea
cli[ee, Jurnal în piatr\ nu ar putea trece
drept un simplu roman „de cas\”. Autoarea
are grij\ s\ incite, s\ surprind\, s\-[i tachineze
constant cititorul, anticipîndu-i abil a[tept\rile.
Ea nu îi ofer\, de fapt, jurnalul promis.
Nu unul tipic, cel pu]in, întrucît protagonista
„tr\ie[te [i în afara pove[tii ei, nu numai

bookalert
un secol de pove[ti

_____________

i
Barbara Ellen, Human Shields. The Observer,
28.04.2002.
http://www.guardian.co.uk/books/2002/apr/28/ficti
on.carolshields

Cristina Chevere[an 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 Orizont,
doctor în filologie, autoare a dou\ volume de studii
[i cronici [i a trei c\r]i traduse, ultima împreun\ cu
{erban Foar]\.

Carol Shields,
Jurnal în piatr\,
traducere de
Ariadna
Gr\dinaru,
Editura
Humanitas
Fiction, 2008,
colec]ia „Raftul
Denisei”,
328 pag.

maria

manolescu

nesigurantze
Sf\nta Maria Mare

eri a fost Sfînta Marie Mare, [i am primit
o gr\mad\ de mesaje [i de telefoane
de la foarte mul]i oameni... cu care n-am
mai vorbit de ani de zile. Sau mesaje „din
obliga]ie”. În schimb, am primit foarte pu]ine
felicit\ri de la prieteni. Tata m-a sunat
scurt s\-mi reaminteasc\ „Sînt\ M\rie
Mare e Adormirea... Deci f\r\ „La mul]i ani!”
[i cadouri...”. Cît despre mine: n-am ie[it la o
bere, pentru c\ e criz\. M-am certat cu iubitul
meu - pentru c\ am a[teptat toat\ s\pt\mîna
ziua mea de nume, [i a[tept\rile nu s-au
concretizat nicicum. Poate [i pentru c\
m-a luat în serios c\ „nu a[tept nici un cadou”.
Am dormitat toat\ ziua, a[teptînd s\ treac\
marea s\rb\toare. M-am gîndit c\ mai bine
a[ fi avut alt nume, unul care s\ nu fie s\rb\torit
de 2 ori, o dat\ mare dar trist [i o dat\ vesel
dar mic. {i apoi m-am gîndit cît de mult am
sem\nat eu, ca Maria, ieri, cu eu ca scriitor în
vreme de criz\. P\i: prietenii nu m\ mai
întreab\ de mult ce scriu, ci ce mai fac. Întreb\rile
legate de scris mi le pun doar cuno[tin]ele
cu care vorbesc rar. Nu primesc nici un cadou,
[i chiar dac\ îmi repet c\ „nu scriu pentru
cadouri” sînt sup\rat\ c\ nu le primesc. Scriu
rar [i a[tept s\ treac\, adic\ s\ termin cît mai
repede. M\ cert cu iubitul meu - pentru c\
de cîte ori (rar) m\ apuc s\ scriu, îmi dau
seama c\ nu am timp s\ scriu, c\ nu am bani
s\ scriu [i c\ sînt frustrat\ c\ nu am timp [i
bani s\ scriu mai mult. Cînd scriu, m\ simt
obligat\ s\ o fac într-un anume fel. Cînd nu
scriu, m\ simt vinovat\ c\ nu o fac, [i
a[tept cu ner\bdare „s\rb\toarea”. {i apropo
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de „mi-a[ fi dorit alt nume”, mereu m\ gîndesc
c\ e mult mai u[or [i mai bine s\ fii orice
altceva decît scriitor. A[adar, exact ca [i Sfînta
Maria Mare, scrisul a devenit pentru mine
din s\rb\toare, obliga]ie. Obliga]ie de care
nu am chef, care nu mai e nici m\car pentru
prieteni, pe care n-o pot onora pentru c\ e
criz\, [i care nu-mi aduce nici un cadou.
{i care, ca orice s\rb\toare popular\ în
contextul vremurilor în care tr\im (sic!) [i al
pierderii adev\ratei credin]e, vine cu o mare
depresie. A[a c\ ieri m-am îmb\tat singur\
[i am bocit mult, totul cu voluptatea c\
„It’s my party, and I’ll cry if I want to”. Acela[i
lucru îl fac acum în acest articol, cu con[tiin]a
deplin\ a patetismului [i cu voluptatea c\
mi-l permit, fiind o vreme de post-s\rb\toare.
{i pentru c\ totu[i înc\ mai trag n\dejde c\
o s\ primesc un mic cadou de Sînt\ Marie,
dac\ [antajul meu emo]ional a prins la vreun
cititor al revistei, mi-a[ dori s\ primesc sfatul
de a citi o anume carte. Cartea aia, anume
acea carte [i nu alta, care v-a f\cut pe voi s\
v\ readuce]i aminte de cum cititul, scrisul
[i via]a în general sînt o mare, curat\ [i
adev\rat\ s\rb\toare. O carte luminoas\, cu
for]a unei revela]ii. Promit s\ revin cu recenzia
(mai pu]in patetic\, sper) într-un num\r viitor.
Poate pe 8 septembrie.
Maria Manolescu, 28 de ani, masterand\ în playwriting
la UNATC. Se num\r\ printre cî[tig\torii concursului dramAcum
3 (edi]ia 2006), cu piesa With a little help from my friends.
Debut editorial: Halterofilul din Vitan, Editura Polirom, 2006.
În 2007, la Teatrul foarte Mic s-a pus în scen\ piesa SadoMaso Blues Bar, în regia Gianinei C\rbunariu.
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purcaru
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inette Nuc\ este o balabust\. În]eleag\ fiecare ce-o
vrea.
Tipul de femeie care î[i pune p\rul pe bigudiuri,
care se epileaz\ o dat\ pe s\pt\mîn\ cu aparatul
de ras al so]ului, care î[i las\ flocii s\ creasc\, uita]i
de lume, [i care toarn\ pe ea, în prostie, parfum ieftin, cump\rat
de la ]iganii din pia]\.
Eter\u Juval\ poart\ barb\. Este fonf, î[i cump\ne[te fiecare
cuvînt, iar gesticula]ia care îi înso]e[te vorbele graseiate pare
menit\ s\ atrag\ aten]ia c\ el este un om cultivat.
Ninette are patruzeci [i opt de ani, iar Eter\u, cincizeci [i
[ase.
Afar\ plou\. O ploaie dintr-aia înc\p\]înat\ care transform\
norii în b\l]i.
În coaforul din col]ul str\zii Panaitescu, doamna Nuc\ st\
pe scaun cu picioarele întinse. Are ni[te pantofi s\ te caci în ei,
na[parlii r\u, numa’ la Cenu[\reasa, în Disney, am mai v\zut
a[a ceva. Glezne mari, cît ou\le de stru]. St\ pe cap cu casca aia,
care îi usuc\ p\rul, [i tr\nc\ne[te cu coafeza. Printre altele,
angajata în halat alb este destul de bun\ de pul\.
- A]i v\zut ce-au zis asear\, la [tiri?
- Nu... La ce v\ referi]i?
- C\ o s\ plou\ toat\ s\pt\mîna, dup\ care cic\ vin ne[te
c\lduri, de s\ te ]ii!
- Ce s\ spun\ [i ei? N-a]i v\zut, c\ ba o nimeresc, ba nu o
nimeresc.
- {i iau o gr\mad\ de bani, doamn\! V\ spun eu, din surs\
sigur\, pentru c\ am un vecin care lucreaz\ la Televiziune.
Vecinul este chiar domnul Juval\. Lucreaz\... E un fel de-a
spune. El este un simplu pîrlit care d\ invita]ii cu maglavais pe
fa]\ înainte de-a intra în emisie, ca s\ nu le luceasc\ obrajii. {i
fruntea. Nasul, de asemenea.
Coafeza cu pieptul bombat, de care st\ ag\]at\ o etichet\
pe care scrie Geta, se tot rote[te cu oglinda în mîn\. Ninette
se arat\ mul]umit\, de[i arat\ ca un coi. Pl\te[te, dar vai!,
cum s\ ias\ afar\ pe a[a o vreme? S-ar strica permanentul.
- Mai a[tepta]i pu]in, poate se opre[te. Lua]i loc aici, c\ nu
ne deranja]i, spune Geta, de o bun\tate suspect\, declan[at\
brusc [i de bac[i[ul primit. Lua]i [i r\sfoi]i o revist\.
Degetele groase, cît crenvur[tii \ia pe care îi h\p\ie muncitorii,
nu pot da paginile ca lumea. Se împotmolesc. Pîn\ la urm\, ochii
c\prui ai doamnei Ninette r\sfrîng literele unui articol interesant,
despre castraveciori mura]i. Arunc\ ceva priviri [i peste paginile
de educa]ie sexual\, dar cu grij\, cu frica de-a nu fi v\zut\ de
Geta [i de colegele ei. O vede în schimb Dumnezeu, de-acolo
de sus, din ceruri. Printre stropii agasan]i de ploaie, tot opera
Lui, Domnul dibuie[te nevoia de tandre]e a pachidermului. {i
mut\ nebunul la h5. Pe Eter\u Juval\.
A[a c\ \sta se treze[te, f\r\ s\ [tie cum [i de ce, în dreptul
coaforului de pe strada Panaitescu. Poart\ umbrel\ [i pung\.
În pung\, simpl\ justificare a situa]iei sale, are mai multe cutii
cu crem\ [terpelite din cabina de machiaj a televiziunii. Încearc\
s\ le plaseze doamnelor de la pedichiur\.
- Bun\ ziua!
Clopo]elul de la intrare a z\ng\nit con[tiincios.
- Bun\ ziua, îi r\spunde [efa. Ce dori]i?
- Am ne[te... [i mîinile lui încep s\ fojg\iasc\ prin plasa din
plastic. Am ne[te creme, dac\ doresc doamnele. Sînt fran]uze[ti,
le dau ieftin.
Angajatele, toate în halate albe, toate înc\l]ate cu [lapi [i
cu ciorapi, de asemenea, albi, îl înconjoar\ pe b\rbat. Instantaneu.
G\ini c\rora li s-a aruncat un pumn de grîu. Ninette, hop [i ea,
b\l\b\nindu-se pe cele dou\ ou\ de stru].
- Domnu’ Juval\! Da’ ce surpriz\!
Apoi, ochii ei îi caut\ pe aceia orbi]i de cutioarele lui Eter\u,
ai Getei:
- Incredibil, el este vecinul de care v\ vorbeam mai devreme!
Cel din Televiziune!
Coafeza îi arunc\ o privire complezent\, dup\ care revine
la cremele ei.
- Doamn\ Ninette, ce întîlnire nea[teptat\! Da’ ce face]i aici?
- M-am aranjat pu]in. Nu îmi mai suportam claia din cap. {i...
nu pot s\ plec din cauza ploii. Apropo, ce s-a mai anun]at la
dumneavoastr\, la Televiziune? O mai ]ine?
- Dou\ s\pt\mîni, neîntrerupt! Am vorbit eu însumi cu
doamna Romica Jurc\, spune gura cu buze sub]iri, de zgîrcit,
dup\ care palmele num\r\ înc\ o dat\, ceva mai atent, marafe]ii
primi]i pe dou\ cutii cu crem\ anticelulit\.
Apoi, la bra]ul s\u ferm, îmbr\cat în balonzaid, un b\rbat
conduce c\tre cas\ o femeie, un butoi bine ascuns sub umbrela
neagr\, larg\. Ca s\-i protejeze moa]ele.
Ne[te chestii...
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C\lin Torsan, 39 de ani, arhivar [i bibliotecar la Muzeul }\ranului Român, prozator,
muzician. A publicat volumele individuale {coala de mucenici, Curtea Veche
Publishing, 2005, Recycle BUN, Editura Humanitas, 2007, [i a participat la volumele
colective Povestiri mici [i mijlocii (împreun\ cu Sorin Stoica, Cosmin Manolache
[i Ciprian Voicil\), Editura Curtea Veche, 2004, 2007, Cartea cu EUri (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
Domni[oara Pogany [i Einuiea.

bookhunter
poveste despre armeni [i \ntuneric
artea [oaptelor, debutul lui Varujan Vosganian
ca romancier, este una dintre acele c\r]i care
te iau pe nepreg\tite, î]i spulber\ orice reticen]e
ori ipoteze de lectur\ [i, la final, te las\ dezarmat
în fa]a unor pagini - multe, trec de 500 - saturate de sensuri,
de necunoscut(e) [i de imprevizibil.
Astfel de efecte secundare dau, ca regul\, la lectur\,
toate marile c\r]i. În cazul acesteia, ele sporesc [i datorit\
statutului celui care a scris-o. În cazul lui Varujan Vosganian,
cunoscut în ultima vreme mai mult ca om politic, fost
ministru [i personaj contondent invitat la talk-show-uri
cu mize rupte din social, literatura p\rea o veche poveste
de tinere]e, schimbat\ pe lucruri cu o audien]\ [i cu o
eficien]\ mai mare. Cum în genere nu a[tep]i delicii de
stil sau revela]ii între coperte de la un personaj oficial,
Cartea [oaptelor te mai d\ o dat\ peste cap, tocmai pentru
c\ face imposibilul posibil [i ca performan]\ de via]\,
nu doar de literatur\.
Poate cel mai la îndemîn\ reper pentru a porni o
discu]ie despre romanul lui Varujan Vosganian este o alt\
carte inepuizabil\, tot despre memorie, tot liric\, tot
autobiografic\, [i tot în]esat\ de istorii care acoper\ sute
de ani: Poveste despre dragoste [i întuneric, de Amos Oz.
Acolo evreitatea era trecut\ prin sita sufleteasc\ a unei
con[tiin]e pentru care erau vii înc\ genera]iile care au
f\cut-o posibil\, cu tot cu încerc\rile, cu pildele [i cu
pove[tile lor de via]\. În Cartea [oaptelor acela[i lucru se
întîmpl\ cu armenitatea: un substantiv comun, abstract,
poate prea pu]in interesant pentru cei mai mul]i, e tors
într-opoveste adînc\, întortocheat\ [i înfiorat\ de dramatism,
de culoare [i de emo]ii. Chiar dac\ transformarea e f\cut\
de o voce care î[i asum\ persoana întîi, aceast\ prefacere
nu r\mîne niciodat\ str\in\ de cel care cite[te: cartea te
ia cu ea de la primele pagini, te ame]e[te de la un capitol
la altul, te bruscheaz\ prin violen]a unor episoade, te
înduio[eaz\ cîteva pagini mai încolo [i te face atent c\
lumea, în toat\ bog\]ia ei [i dincolo de trufia celor care
o conduc, pîn\ la urm\ e f\cut\, vorba cîntecului, din
foarte pu]in.
Pu]in le r\m\sese b\trînilor din copil\ria lui Varujan
Vosganian povestitorul. Într-un tîrgu[or moldovenesc,
Foc[aniul copil\riei, unde se înfirip\ întreaga poveste,
oamenii se înso]esc mai mult de gesturi decît de
lucruri. „{edeau sub caisul din curte, bîndu-[i cafelele,
r\sfoiau fotografiile vechi sau citeau din gazete. Rosteau
cîte un nume, apoi t\ceau”. Vorbesc pu]in, m\surat [i
parc\ fiecare replic\, oricît de cuminte, sun\ a pild\ sau
a [arad\. {optesc, [i timpurile se amestec\ sub caisul din
curte, unde b\trînii î[i adulmec\ [erbetul sau cafeaua,
[i din taina lor de fiecare zi, iese, odat\ ce paginile trec,
tocmai cartea pe care Vosganian autorul nu o scrie, ci o
descifreaz\. Cartea [oaptelor este de fapt cartea facerii
unei mitologii subiective. Hr\nit\ din trecutul unei familii
crunt încercate, [i dospit\ în tradi]ia unei etnii care [i-a
dorit s\ r\mîn\, chiar dac\ vremurile au împins-o în
surghiun, cartea adun\ în ea [i istorie pur\, [i necunoscute
biografii sugrumate, [i închipuiri contorsionate dup\
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legile realismului magic.
Foarte mult\ magm\ epic\ e adunat\ aici, aluvionar,
dup\ ritmul amintirii sau al nevoilor memoriei, [i pove[tile
î[i dau zor, una dup\ alta, s\ împing\ parc\ la suprafa]\
tot ce n-a fost spus, tot ce nu trebuie s\ se piard\: „Armenii,
trecu]i prin masacre [i pribegii, purtînd pecetea de apatrizi
[i deprin[i, mai degrab\, s\ se strecoare neobserva]i, s\
vorbeasc\ în [oapt\ [i s\-[i duc\ traiul în cumin]enie,
pierduser\ deprinderea de a striga. Nu se mîniau decît
rareori. Cu cît al]ii î[i aminteau mai rar de ei, cu atît mai
bine. Era prea strîmt locul pentru ei pe lumea aceasta.
Înv\]aser\ s\ tr\iasc\ în\bu[it.”
Tot ce se spune în acest roman, fie c\ e vorba
despre istoria unei familii, fie despre soarta megie[ilor
care ]in sfat în curtea bunicilor sau despre întreb\rile celui
care, scriind, prive[te în urm\ la [irul de mor]i de care
nu se simte rupt, e provocat de figura solemn\ a bunicului
Garabet Vosganian. Ale lui sînt [i vorbele care ]in loc de
motto al c\r]ii („Noi nu ne deosebim prin ceea ce sîntem,
ci prin mor]ii pe care fiecare
îi plînge”) [i tot el, bunicul
patern, apare [i în fotografia
de pe coperta romanului.
E cel care, într-un neam
chivernisit ori constrîns s\
chiverniseasc\, a risipit sau
n-a rîvnit la avut. Portetul
lui se vede cel mai clar în
contrast cu cel al bunicului
matern, în vremuri mai bune
negustor în Craiova [i for]at
de comuni[ti s-ajung\ paznic
la Liceul Fra]ii Buze[ti:
„Bunicul Garabet era dasc\l
la biseric\, violonist, notist,
motociclist, caligraf, profesor
de muzic\ [i de limba
armean\, portretist, cus\tor
de broderii [i l\utar de
ocazie, adic\ practica toate
meseriile din care nu te
alegi cu parale. Una peste
alta, neamul meu, în socoteala
lui cu lumea era chit: bunicul
Setrak aduna, bunicul
Varujan Vosganian, Cartea [oaptelor,
Garabet risipea. Comunismul
Editura Polirom, 2009, colec]ia “Fiction
a netezit lucrurile: bunicul
Ltd.”, 528 pag.
Setrak n-a mai vut ce s\
adune, iar bunicul Garabet
n-amai avut ce s\ risipeasc\.”
Despre oameni pe care via]a i-a p\lit în esen]a umanit\]ii,
for]îndu-i la renun]\ri inimaginabile, la fug\, la rezisten]\,
la tributuri absurde de moarte [i chin, nu se poate vorbi,
ce-i drept, decît în [oapt\, numai c\, invocînd o
poveste, vocea cheam\ automat un întreg cor de personaje,
care s\-[i arate fî[iile de trecut drept m\rturie. De aici
virajele imprevizibile ale romanului [i bog\]ia de portrete
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simona

popescu

volubilis
„It was all just bricks in the wall”. Dup` 20 de ani
(partea a treia)
u-mi amintesc ceva anume din toamna lui
1989. Ca [i în 1987 [i 1988, primii mei ani de
profesorat, urma s\ merg cu elevii mei la „practica
agricol\”, cum se numea acel sclavagism de
toamn\ specific comunist. O exploatare a copiilor. {i a
profesorilor. Dar mai ales a copiilor, care trebuiau s\ munceasc\
(profesorii doar supravegheau). Nu primeau nimic. Nu aveau
voie s\ ia acas\ nici m\car un ciorchine de strugure.
Paznicii îi puneau s\ deschid\ saco[ele. {i nu numai pe ei,
ci [i pe noi, profesorii. Ce penibil! Mai mîncam cîte un ciorchine
în pauza de mas\, nimeni nu ne controla la mîncat. În copil\rie
citisem o carte despre un b\ie]el care mergea la cules de
struguri pe mo[ia boierului [i c\ruia i se punea, ca [i celorlal]i,
botni]\, ca s\ nu guste din pre]ioasele boabe. În copil\rie
mergeam cu [coala la „practic\” la cartofi [i morcovi. Ne
bucuram, noi, copiii, c\ sc\p\m de ore. Asta pîn\ venea frigul
[i ne înghe]au mîinile [i ne gr\beau profii [i alergam ca n\ucii
în urma tractorului cu sacul dup\ noi. În studen]ie ne-au dus
la ceap\. O sortam pe trei categorii. Cea mare se ducea la
export. Dormeam toat\ ziua din cauza cepei. Visam în valuri.
Visatul ]inea loc de citit. A doua zi o luam de la cap\t. Dar
de atunci trecuser\ ani de „practic\ agricol\”... Acum sîntem
în toamna lui 1989.

N

care, în partea lor cuvenit\ de lumin\, ies pur [i simplu
larger than life. Unul e na[ul de botez, Sahag {eitanian,
care [i-a pierdut familia în convoiul deporta]ilor c\tre
Deir-ez-Zor [i a trecut prin „cercurile mor]ii”, pribegind
la limita supravie]uirii, sute de kilometri, dinspre satele
Anatoliei c\tre Eufrat (rîul pe care supravie]uitorii,
sau martorii acelor orori [i-l amintesc umflat de cadavrele
celor c\zu]i pe drum, de foame ori de extenuare sau
pur [i simplu uci[i de solda]ii turci). Altul e Micael
Noradunghian, „magul h\r]ilor”, mare mason, care
visa s\ includ\ România în SUA [i s\ scape ]ara de
sovietici. Sau Hartin Fringhian, „regele zah\rului
din România”, mare proprietar de fabrici care, dup\
11 iunie 1948, cînd s-a adoptat Legea Na]ionaliz\rii,
a fugit în mun]i [i s-a f\cut cioban la stîn\. Sf\tuit de
un muncitor, care i-a dat propria uniform\ s-o trag\
peste smochingul negru, de m\tase, s-a urcat în primul
tren spre Foc[ani [i de-acolo a luat drumul mun]ilor,
cu un cojoc în spinare, dar tot cu smochingul pe el,
[i cu testamentul la care a continuat s\ scrie pîn\ în
ceasul mor]ii. {i mai sînt, sigur, eroii în ale c\ror destine
s-au prins toate iluziile [i deziluziile unui întreg neam:
generalul Dro, înfocat lupt\tor pentru independen]a
Armeniei, Armen Garo, alt erou al armenilor care, la
doar 23 de ani, pe 26 august 1896, a ocupat Banca
Otoman\, împreun\ cu un comando de 25 de oameni,
cerînd oprirea masacrelor împotriva alor lui, sau
justi]iarul Misak Torlakian. To]i sînt trecu]i prin filtrul
legendei, fiecare cu adev\rul lui, de care ceilal]i,
supravie]uitorii, s-au ag\]at imaginînd [i povestind,
cît s\ reziste.
{i dac\ se vorbe[te despre cruzime, despre eroare
[i despre nedrept\]i cît secolul de mari, tot în
Cartea [oaptelor e loc [i pentru iluziile, pentru credin]ele
[i pentru pîrghiile de rezisten]\ ale acestor oameni,
pentru ticurile lor [i pentru în]elepciune, pe care au
[tiut s-o adune bob cu bob, dup\ ce nimic n-a mai
r\mas de f\cut.
În cartea lui Varujan Vosganian istoria se tope[te
în literatur\, iar aceasta se întoarce la fapte, la
vorbe [i la vise din trecut. Nu cu rigoarea cronicilor,
[i nici cu patim\ resentimentar\, ci cu îndîrjirea de a
depune m\rturie [i de a preschimba pu]inul r\mas în
aurul pierdut. Cartea [oaptelor e despre memorie,
despre istorie [i despre acela[i sînge care le leag\,
îns\ dincolo de aceste etichete, oricît de valoroase,
r\mîne literatur\ f\cut\ dintr-un cheag rarissim, unul
în care scrisul [i via]a ajung s\ fie una, ferite de orice
mode sau re]ete.

Alina Purcaru, 27 de ani, a lucrat ca redactor la departamentul
de cultur\ al ziarului Cotidianul, este masterand la Universitatea
Bucure[ti, sec]ia Literatur\ Comparat\ [i Teoria Literaturii, coautoare
a romanului R u b i k (Editura Polirom, 2008), a tradus D e l t a l u i
Venus, de Anais Nin (Editura Humanitas Fiction) [i colaboreaz\ la
reviste culturale.

M\ întorceam acas\, de la [coal\, beat\ de oboseal\. Acas\
era deja frig. (Nu mai era mult pîn\ s\ preg\tim „burlanul”.)
M\ întîlneam, din cînd în cînd, cu cei cî]iva prieteni care
mai r\m\seser\ în Bucure[ti (mul]i repartiza]i, ca profesori,
prin toat\ ]ara). Vorbeam despre mizeria înconjur\toare. Pîn\
cînd avea s\ ]in\? Altfel, cu cît era mai r\u, cu atît eram mai
ahtia]i dup\ tot ce era interesant pe lume. F\ceam schimb
de c\r]i. Începuser\ s\ circule [i volumele postmoderni[tilor
americani, în fotocopii. Citeam în ne[tire. Mai treceam pe la
„cenaclu”, unde întîlneam tineri scriitori. Ascultam ce mai
scriu. Uneori citeam [i eu. Mergeam în vizit\ la Lyggia [i Gellu
Naum. El îmi vorbea despre, s\ zicem, „partea cealalt\”. A[
echivala asta acum, ca s\ se în]eleag\ mai bine, cu utopia
pe care Robert Musil o numea, în Omul f\r\ însu[iri, „cealalt\
stare”.
Ce mai f\ceam? M\ uitam la televizor la bulgari, la filmele
nedublate, c\ la noi nu aveai ce vedea în cele dou\ ore de
program care se terminau la ora zece seara cu imnul na]ional:
Trei culori. Mi-aduc aminte de Good morning, Babilonia, de
Noaptea lui Antonioni. Dar filme vedeam la video, era deja
o nebunie na]ional\. Mi-amintesc de unul în care era vorba
despre Ferdinand Marcos [i so]ia lui Imelda, cu colec]ia ei de
pantofi. Sem\nau cu dictatorii no[tri. {i despre Elena Ceau[escu
se spunea c\ are o gr\mad\ de pantofi. Sau mi-amintesc de
Moscow on the Hudson. Cu ni[te ru[i dintr-o trup\ de muzic\,
de jazz, care se hot\r\sc s\ r\mîn\ în Vest. Era un film despre
noi, despre rudele noastre fugite peste grani]\, despre mine
cea din viitorul atît de apropiat, care aveam s\ stau cu lacrimi
în ochi într-un supermarket occidental (dar înc\ nu aveam s\
[tiu asta, mai erau cîteva luni). Îmi amintesc de Toba de tinichea.
Era acolo o femeie care înghi]ea ni[te ]ipari scîrbo[i cu privirea
în gol. Eu eram femeia aceea. Sau de The Wall al lui Pink Floyd.
În]elegeam în felul meu, legam lucrurile în felul meu: „Mother
should I build the wall?”. În fa]a zidului lor, îmi ridicam propriul
meu zid. Nu aveam s\ fiu „another brick in the wall”...
Apoi am auzit c\ se mi[c\ lucrurile prin Europa. Nu Europa
avea s\ ne scape de r\u, pu]in îi p\sa ei de noi. A[teptam
mi[carea lui Gorbi, omul cu pata pe frunte. |sta era altfel,
avea altceva în cap. Pe vremuri, bunicul meu a[tepta salvarea
de la americani. Scrisese un fel de jurnal cu tot ce i-au luat
comuni[tii, pentru cînd or s\ vin\ americanii s\ fac\ dreptate.
Bunicul a murit. Eu am descoperit carne]elul într-un sertar.
Americanii erau îns\ a[a de departe...
Cînd a venit decembrie, nu mai era la aragaz nici o fl\c\ruie
m\car. Eram la cap\tul puterilor. M\ gîndeam c\ omul are
o mare capacitate de îndurare. M\ întrebam cît pot s\ mai
reziste ceilal]i. I-am spus soacrei mele într-o zi: „Ce-ar fi
dac\ am porni noi dou\ pe strad\ urlînd c\ ne e frig? Care
ar fi treaba?”. Era atît de r\u încît singura solu]ie era s\ fie [i
mai r\u. Îmi ziceam asta ca un refren: „Cu cît mai r\u, cu-atît
mai bine!”.
Apoi am auzit, nu peste mult\ vreme, c\ s-a petrecut
incredibilul, la Timi[oara. Au ie[it oamenii în strad\. {i nemernicii
au tras în ei. Pur [i simplu.

În 21 decembrie era neobi[nuit de cald, de[i soarele nu
se vedea nic\ieri, cer plumburiu. Am plecat cu socrul meu
spre centru. Am pretextat c\ am ceva de cump\rat. El a parcat
ma[ina [i a pretextat, la rîndul lui, c\ are ceva de cump\rat.
M-am dus direct la Pia]a Palatului. Vroiam doar s\ prind
coloana cu muncitori care urmau s\ fie aduna]i acolo, ca s\
protesteze fa]\ de „debandada” „destabilizatorilor” de la
Timi[oara. Oamenii treceau pe lîng\ mine, dar se vedea c\
sînt tensiona]i [i încurca]i. Venisem s\ m\ uit în ochii lor cu
tot dispre]ul de care poate fi capabil\ o privire. Dar privirea
mea a întîlnit îndîrjirea [i scîrba lor pentru tot ceea ce se
întîmpla. Apoi, pia]a s-a umplut. Am r\mas, cî]iva, pe
strada care ducea spre pia]\, Calea Victoriei. Era felul nostru,
prudent totu[i, de a protesta. Auzeam difuzoarele cu discursul
lui Cea[c\ [i cu scand\ri suspecte. Nu puteau s\ fie oamenii
pe care eu îi v\zusem mergînd în coloan\ resemna]i, dar teribil
de încrunta]i. Cî]iva b\ie]i de lîng\ mine, o mîn\ de
oameni, au format un cordon. Vorbeau tare [i erau cam agita]i
[i mili]ienii erau [i ei deruta]i. B\ie]ii au început s\ strige tare,
f\r\ s\ se mai opreasc\, tot felul. „Ru[ine”. Poate chiar „Jos
Ceau[escu”. Oamenii de ordine au început s\ se agite [i s\-i
amenin]e. Apoi au coborît dintr-o dub\ unii cu arme, cu
bastoane. Parc\ erau altfel îmbr\ca]i decît mili]ienii. N-am
avut timp s\ ne dumirim prea bine ce se întîmpl\ pentru c\
am auzit sunete ca de împu[c\turi [i un fum venit din toate
p\r]ile ne-a împresurat. Am luat-o la goan\ [i ne-am împr\[tiat
care-ncotro. {tiam c\ la Timi[oara au fugit dup\ oameni pe
str\zi, ba chiar au intrat în sc\rile blocurilor dup\ ei [i i-au
împu[cat. Fugeam [i a[teptam s\ m\ ating\ un glon] din
spate. Cînd ne-am dat seama c\ nu mai alearg\ nimeni dup\
noi ne-am întors la locul faptei. Acum alta era situa]ia pentru
c\ se rupseser\ rîndurile la mitingul din Pia]\. Ceva se întîmplase.
De la g\l\gia b\ie]ilor se întîmplase. De la vocile lor
pornise unda. Sînt sigur\ de asta. {i de la fumigenele pro[tilor
\lora coborî]i din dub\. Nu [i-au dat seama ce efect poate
avea simplul fum... Pentru c\ unde e fum, va fi foc! Lumea
se îndrepta spre Pia]a Universit\]ii. Am auzit de primii
mor]i de lîng\ Hotelul Intercontinental. Cineva zicea c\ erau
studen]i la medicin\. Apoi au urmat cîteva ore lungi, cîteva
zile lungi. Apoi luni, apoi ani... Din ce în ce mai scur]i.
Primul articol pe care îl scriam la începutul anului 1990
începea cu o fraz\ de genul: „Am cunoscut experien]a Infernului”.
Nu [tiam, în entuziasmul meu, ce avea s\ urmeze. Dar asta
e o alt\ poveste. Ne-au furat revolu]ia. {i-au b\tut joc de
ea. {i cei din\untru, [i cei din afar\.
Am citit undeva c\ un poet de vîrsta mea din Germania
de Est spusese c\ are aproape o predilec]ie erotic\ pentru
libertatea individual\. Nu [tiu dac\ am o „predilec]ie erotic\”
pentru libertatea individual\. Am avut-o întotdeauna, libertatea
asta. Schimbarea de dup\ 1989 nu a fost, pentru mine, o
schimbare de existen]\, ci una de contingen]\. Am încercat
s\ ap\r „libertatea individual\” de noile forme de eroziune.
Iat\ c\ ap\reau. O specie nou\ de moravuri. Îmi vine în minte
ce zicea austriaca Ilse Aichenger despre lucrurile de dup\
infernul r\zboiului: „Apoi r\zboiul s-a terminat, bun\starea
a început s\ înfloreasc\, iar oamenii au început s\ devin\
indiferen]i. Era mai r\u decît în r\zboi”.
Au trecut 20 de ani. Se fac bilan]urile. Au trecut 20 de
ani nu doar din via]a Europei, a României. Ci [i din via]a mea.
Nimic nu s-a schimbat [i totu[i totul! Precum în versurile astea
pe care le citeam acum 20 de ani, pe care altfel le citesc acum
(ele fiind acelea[i):
„Un gol istoric se întinde
Pe-acelea[i vremuri m\ g\sesc”.
Sau precum în versurile celor de la Pink Floyd. Zidul a
c\zut, dar...
„Don’t think I need anything at all.
No! Don’t think I’ll need anything at all.
All in all it was all just bricks in the wall”...
Simona Popescu, 43 de ani, poet\, prozatoare [i eseist\, a debutat ca
membr\ a grupului de la Bra[ov în volumul colectiv Pauz\ de respira]ie în 1991.
Xilofonul [i alte poeme - 1990, Juventus
A publicat mai multe volume de poezii (X
Volubilis - 1999,
- 1994, Lucr\ri în verde - 2006), proz\ (E
Exuvii - 1997) [i eseuri (V
Clava. Critific]iune cu Gellu Naum, 2004). Coautoare a romanului colectiv Rubik
(2008).

15

noua literatur`.............................................................................................august 2009.............................................................................................num`rul 27

c`r]i

gruia dragomir
cartea audio
singuri acas` cu Mihai Bendeac

entru cine nu [tie, Împ\ratul
mu[telor este una dintre
capodoperele literaturii engleze,
pentru care William Golding a
primit premiul Nobel pentru literatur\. Nu
este chiar o carte pentru copii, chiar dac\
este cu [i despre copii. Începutul este inocent
[i luminos ca o zi de prim\var\. Un grup de
pu[ti supravie]uiesc în urma pr\bu[irii unui
avion [i se trezesc „singuri acas\” pe o insul\
pustie, unde ei pot face toate regulile, f\r\
s\ fie deranja]i de cei mari. Totu[i, aceast\
libertate absolut\ se dovede[te spre sfîr[it
destul de crud\ [i sumbr\ - pe scurt, un
co[mar. În nu mai [tiu ce carte cineva spunea
c\ dac\ bebelu[ii ar fi uria[i nu ar fi deloc
at`t de dr\g\la[i, ci de-a dreptul grote[ti [i
sadici, pentru
c\ ar distruge totul în calea lor cu zîmbetul pe buze, f\r\ nici
un regret sau
remu[care.
Cam a[a este
[i sentimentul care str\bate romanul
lui William
Golding de
la un cap\t la
altul ca un fir
ro[u. În unele
William Golding, Împ\ratul mu[telor,
cazuri
traducere de Constantin Popescu, în lectura
lui Mihai Bendeac, Humanitas Multimedia, 3
libertatea
CD-uri, durat\ 3 ore [i 10 minute, colec]ia
absolut\ este
„Audiofiction”, 2008, 75 lei.
un adev\rat
iad.
Nu acela[i sentiment îl ai cînd dai
play c\r]ii audio Împ\ratul mu[telor în
lectura lui Mihai Bendeac. Nu m\ în]elege]i
gre[it, este unul dintre pu]inele audiobookuri la care nu ri[ti s\ adormi la volan. Se
vede c\ Mihai Bendeac e actor cu oarece
experien]\, e alert, e b\gat în priz\, î[i
schimb\ intona]ia, e versatil, ba chiar pe
alocuri ai impresia c\ ascul]i de fapt o pies\
de teatru radiofonic, nu o simpl\ lectur\.
Totu[i, pentru cei care au citit deja cartea,
audiobook-ul nu seam\n\ deloc cu originalul.
Bineîn]eles c\ este o adaptare, dar nu despre
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asta este vorba. Mihai Bendeac infantilizeaz\
prea mult povestea, chiar el recunoa[te
acest lucru: „Am încercat s\ citesc acest
volum a[a cum a[ fi citit pentru fratele meu
în vîrst\ de 8 ani [i m-am l\sat furat de
poveste f\r\ niciun regret.”
Din nou, op]iunea pentru actorul care
cite[te textul r\mîne pentru mine un mister.
De ce Mihai Bendeac? Pîn\ [i el se arat\
surprins, spunînd: „Nu v\ ascund faptul c\
acest audiobook reprezint\ o premier\ [i
pentru mine.” Poate ar trebui s\ existe un
regizor [i în treaba asta, pentru o înregistrare
de audiobook, care s\ spun\ din cînd în
cînd: „T\ia]i! Nu e bine! Ce facem aici? Ne
credem la Disneyland? Citim cumva din
Shrek? În cartea asta pu[tii ajung s\ se
vîneze, chiar s\ se omoare, se transform\
în bestii, nu putem s\ citim a[a vesel, ca [i
cînd dup\ fiecare propozi]ie o s\ auzim o
doz\ de canned laughter, nu sîntem într-un
sitcom [i nici pe Cartoon Network. Vreau
ceva mai sumbru, mai cu talent. Vreau s\
simt c\ la fiecare propozi]ie î]i pui întrebarea:
este libertatea absolut\ calea spre paradis?
Iar r\spunsul ]i-l spun eu: NU.” Etc. Din
p\cate un astfel de „regizor” este de domeniul
fanteziei, normal c\ nu exist\ a[a ceva. Cînd
vine vorba despre literatur\, traduceri sau
audiobook-uri, industria noastr\ se nume[te
„merge-[i-a[a”. P\cat, Bendeac ar fi putut
s\ fac\ o treab\ foarte bun\ cu pu]in\
îndrumare regizoral\ [i fonetic\ - de
pild\ dac\ cineva i-ar fi spus c\ nu se spune
„cochilíe”, ci „cochílie”. Asta pentru c\ apare
de foarte multe ori pronun]at astfel [i,
crede]i-m\, este destul de iritant. Dac\
nu erau siguri, puteau s\-i zic\ scoic\.
Poate par cam exigent sau poate cer
prea multe, îns\ pentru cele trei CD-uri
va trebui s\ scoate]i din buzunar 75 de
lei. E un pre] cam piperat dar, avînd în vedere
c\ cei care [tiu cu ce se m\nînc\ William
Golding probabil c\ vor sta departe de
audiobook, [i doar cei care sînt fani Mihai
Bendeac, pentru c\ îl [tiu de la „Mondenii”
[i [tiu c\ e caterinc\, vor cump\ra audiobookul, e ok, pentru c\ nu vor sim]i aceste „nuan]e”.
A[a c\ nu pot decît s\ v\ sf\tuiesc [i eu ca
[i Bendeac: „Dac\ nu ave]i timp s\ citi]i,
asculta]i!”. Dar, dac\ [ti]i s\ citi]i, citi]i!

adrian

buz

dou` pachete
de chesterfield

apocalipsa dup` Hitler (fragment)
m f\cut aproape 8 ore de la
Budapesta. La ploaia grea de
octombrie s-a ad\ugat, dup\
ce am trecut grani]a, calitatea
patetic\ a asfaltului [i lumina chioar\ de
pe [osele. Am [arjat cu ultimele puteri VWul, tîrîndu-m\ pe fundul neregulat al unui
ocean unde [terg\toarele de parbriz [i
farurile nu-mi mai foloseau la nimic. Dar
efortul mi-a fost r\spl\tit. Am prins r\s\ritul
instalat în balconul pensiunii, bine învelit
într-o p\tur\, dup\ ce mi-am turnat ni[te
Jim B. într-o can\. Nu departe, mun]ii se
dezveleau nep\s\tori din norii grei. Dup\
toat\ oboseala ultimelor zile, am alunecat
în abisul somnului f\r\ s\ opun rezisten]\.
Mi-am abandonat chiar [i protec]ia psihic\.
A[a c\ lui Michoux nu i-a fost greu s\
intre direct într-un vis pe care, probabil din
cauza distan]ei, sau poate pentru c\ nu a
dorit s\ se manifeste prea puternic ca s\ nu
fie localizat, nu l-a reprimat. Am tr\it în
somn dou\ secven]e psihice. A riscat mult,
for]îndu-m\.
Îl g\sesc pe Michoux stînd pe un frigider
de Coca Cola, într-un de[ert. Dup\ ce mia prins frecven]a, dialogul a ie[it destul
de greu din faza necontrolat\ a subcon[tientului.
Mi-a ar\tat o poz\ destul de neclar\ [i ceva
mai mic\ decît fotografiile de interes
„antropologic” din dosarul lui. Mi-a indicat
un personaj [i mi-a spus ceva, dar parc\
vorbea într-o limb\ inventat\ de el. Nu am
în]eles nimic. Apoi...
- ... e foarte important, e a treia încarnare
a lui Tutankamon.
- A doua cine a fost? Napoleon?
- Pe dracu, nu. Nap a fost, oricît de ciudat
sun\, a doua încarnare a lui Hitler. Nu m\
pune s\-]i explic acum cum vine treaba asta,
crede-m\, se poate. A doua încarnare a
lui Tutankamon a fost un poet japonez din
secolul 17... un descreierat pe nume
Kakè. O irosire... a gre[it [i contextul istoric,
[i pe cel geografic, dar mai ales cîmpul de
interes. Poe]ii sînt animale ciudate, chestia
vine la pachet cu o vanitate vicioas\. {i-a
dat [i el seama de eroare, dar era prea tîrziu.
- {i acum ce [i de ce e a[a de important?
- Ascult\, de fapt ei nu cred c\ în spatele
reîncarn\rilor exist\ un ]el, au senza]ia c\
e un fenomen natural, ca ploaia sau ca
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exploziile solare. Tu uit\-te bine la poza
asta. Condi]ionarea genetic\ nu poate fi
spart\ a[a u[or, iar saltul evolu]ionist r\mîne
un vis scremut. Neputincio[i... M\nînc\ to]i
rahat, dar \sta e adev\rul. Civiliza]ia nu
poate s\ acopere fondul de baz\ al omului,
r\mîn mereu ni[te g\uri urîte în care se
vede maimu]a. Vezi asta [i mai bine atunci
cînd te întorci în societ\]ile primitive. Dac\
ei sînt primitivi, noi sîntem [i mai primitivi.
Uit\-te la poz\ [i cite[te [i notele. Poate
c\ totu[i în]elegi.
- Nu, nu în]eleg nimic. Ce vrei s\ spui?
- Încearc\. Nu e chiar a[a de greu. Adic\
toat\ [mecheria asta tehnologic\ nu înseamn\
nimic, chiar dac\ în ultimii 10 ani am schimbat
tot ce [tiam. Nu prefigureaz\ nimic. Pentru
c\ nu e meritul nostru. {i-a vîrît iar dracu’
coada, [tii bine c\ unii vorbesc despre
Prezen]\. Altfel ne-am fi ciom\git [i acum
cu pari [i am fi tr\it în case de lut.
S-a schimbat visul, s-a schimbat [i
fundalul. Michoux a luat forma unui nor
deasupra peisajului montan de la r\s\rit.
Neinspirat, efectul asupra psihicului meu
a fost cel al unui co[mar. Dar se pare c\ nici
eu nu i-am oferit prea multe. Întîi de[ertul
din care abia am reu[it s\ scap, acum muntele,
a folosit reziduurile realit\]ii, pe care le-a
g\sit în zona de suprafa]\ a subcon[tientului.
Din nou acea limb\ de neîn]eles. Dup\ care...
- ... evolu]ie? Toat\ lumea vorbe[te
despre ru[i... a[a e, Übermensch e pantaloni
scur]i, parc\-s f\cu]i din kevlar, nu s-a
inventat arma care s\ le str\pung\ pielea...
sau psihicul. Dar asta nu înseamn\ nimic.
Sînt o abera]ie [i atît. {i nu obosesc s\-i
elogieze ni[te cretini care cred c\ ma[ina
de sp\lat înseamn\ o etap\ superioar\.
Apoi senza]ia de co[mar s-a accentuat
[i l-am pierdut. Vocea i se auzea stins, ca
de sub ap\, dup\ care s-a topit complet
în vis.
- ... s-au ab\tut de la calea stelelor...
cite[te notele... reîncarn\rile sînt importante...
desfacerea lac\tului genetic presupune o
bomb\ genetic\... tu e[ti singurul care...
poate... s\...
M-am trezit ]ipînd în\bu[it.
Dup\ o or\ m-am instalat iar pe teras\,
în [ezlong, cu un pahar plin ochi cu acela[i
Jim B. în bot [i cu tot materialul în poal\.
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E o dup\-amiaz\ surprinz\tor de senin\ [i
de cald\ [i muntele solemn pare s\ se bucure
[i el mut de soarele blînd. Muntele e un ecran,
cel mai bun ecran, a[a c\ am parte de lini[te.
Poza e înso]it\ de note, iar notele sînt
înso]ite de un cuprins. Poza înf\]i[eaz\ un
grup de aborigeni. Ce reiese din note? C\
Abogu e noul [ef, st\ pe tronul de papur\,
rînjind sub nasul ascu]it [i lung, cu oala cu
spurc\ciune între picioare. Tronul e sus]inut
de f\]arnicul Basuc, un gr\san cu o privire
tulbure [i cu o min\ inexpresiv\ – m\ rog,
din aerul lui r\zbate un soi de mîndrie
temperat\. De partea cealalt\ e Pasuc, probabil
c\ pentru cei din rasa lui trece drept ro[covan
- e usc\]iv, are din]ii foarte strica]i. Lîng\
Pasuc e lunganul Kaduc - cap mare, sl\b\nog,
dar cu un pîntec rotund, de rahitic - ]inînd [i
el tronul cu o mîn\, cu chipul br\zdat de acea
ironie atoate[tiutoare a slugii de rangul doi.
În poz\ apar [i ceilal]i membri ai tribului,
]epeni, a[teptînd ca Michoux s\ le fure sufletele
cu aparatul digital - se cite[te la ei, dincolo
de gravitate, un soi de team\. Undeva întro parte e Gope, foarte mic, cu un p\r ca un
burete de sîrm\ [i cu un început de calvi]ie,
prive[te bulbucat peste um\r spre turma de
animale sau poate spre Kalu, fostul [ef de
trib mazilit. Nota lui Michoux: Prive[te-i,
parc\-s Academia Francez\!!! S-au c\cat pe
ei de fric\ în fa]a unui str\in cu o juc\rie
necunoscut\.
Dar cea mai intrigant\ descoperire în
materialul lui Michoux e o alt\ fotografie.
Un polaroid. S-a lipit în interiorul plicului,
din cauz\ c\ fotografia a fost umezit\ un pic
pe dos, înainte de-a fi pus\ acolo. Poza
înf\]i[eaz\ o femeie tîn\r\, pîn\ în 30 de ani,
într-un pulover negru pe gît, mulat pe formele
suple, nu poart\ sutien, se vede [i betelia cu
g\ici de la ceea ce ar putea s\ fie o fust\ de
reiat de culoare gri-nisip. Pare s\ flirteze
cu cel care face poza, de[i în acela[i timp ar
putea s\ fie o pal\ de vînt care i-a aruncat
nea[teptat cîteva bucle de p\r negru peste
fa]\, f\cînd-o s\ zîmbeasc\. Are tr\s\turi
luminoase, clare, emanînd o senzualitate
rar\. E o femeie incredibil de frumoas\. Pe
dosul polaroidului nu exist\ nici un fel de
indicii, doar cîteva fî[ii de hîrtie maro care sau smuls de pe plic cînd am dezlipit-o. S\ fie

asta poza despre care mi-a vorbit Michoux
în vis? Ar trebui s\-i cer lui Sergio s\ o scaneze
cu softul lui sfin]it de Vatican, s\ vedem cine
e în acest trup care î]i arunc\ în aer dorin]ele
cele mai nasoale. Mai mult decît obi[nuitul
frison al c\rnii, î]i treze[te un fel de rafinament
gastronomic canibal.
Mesajul pentru Sergio pe forumul de
slujbe ziliere - student\ limbi str\ine ofer
servicii dadac\ rog seriozitate; poz\ la cerere
- prime[te un refuz de care speram s\ nu am
parte vreodat\: so] episod psihotic internat
clinic\ specialitate buget familial afectat;
rog în]elegere. Sergio a fost prins. Conform
conven]iei noastre, trebuie s\ m\ duc s\-i
salvez urgent ultimele materiale. Dac\ o s\
reu[esc s\-mi amintesc instruc]iunile de
conectare. Exist\ un set de harddiskuri de
backup care pot fi accesate wireless printrun soft special care creeaz\ o interfa]\ virtual\.
Exist\ [i ni[te scripturi de decodare care
trebuie desc\rcate de pe un server ftp anonim.
Harddiskurile se afl\ în Piazza Venezia, în

centrul Romei, acolo trebuie s\ ajung cu
palmul, ca s\ descarc toat\ arhiva. Dumnezeu
[tie unde sînt b\gate [i nici nu ]in s\ aflu cum
î[i asigur\ acoperirea wireless. Poate sînt
în sediul ONU, sau poate fi un particular care
sus]ine cauza lui Sergio.
Oficial, sînt în concediu, a[a c\ nu pot s\
cer un transport. Cînd sar în VW e sear\ [i
norii se adun\ iar peste munte. Plou\ pîn\
aproape de Trieste, prin care trec cu 120 la
or\, pr\jind cu mantaua antiradar toate
juc\riile poli]iei pe care le întîlnesc în drum.
Dup\ 12 ore trec în sens invers prin Trieste,
ron]\ind amfetamine. Ie[ind din Roma mam ales în tren\ cu un Citroen mare, negru
[i lucios - nu [tiu dac\ sînt clasicele servicii
pl\tite de vreun guvern, sau vreo agen]ie
obscur\ care m\ sîcîie mimînd servicii secrete.
Pierd Citroenul undeva aproape de Belgrad
- exist\ o curb\ din care dac\ vrei s\ ie[i cu
140 trebuie s\ [tii ce s\ faci cu volanul.
Trec din nou grani]a [i cînd opresc în fa]a
pensiunii ploaia sfîrîie pe capota încins\.

Se pare c\ Fonozaurul e ultima distrac]ie
a lui Sergio. Descarc din memoria palmului
arhivele ultimelor luni. Unul dintre foldere
se cheam\ Historical Audio Pornography.
Sînt o mul]ime de fi[iere audio, fiecare înso]ite
de fi[iere text con]inînd transcrierea înregistr\rii.
Sar peste cel care se cheam\ b_clinton [i
peste cel numit kennedy_bros - f\r\ îndoial\
în ele apare în ipostaze inedite [i Marilyn M.
Ultimul e folderul hitler, creat cu o s\pt\mîn\
în urm\. Deschid fi[ierul audio hitler/eva
b. (Berghof) [i îmi înfig c\[tile în urechi. Aud
o serie de pleosc\ituri, de gemete, iar în
fundal vuietul vîntului zgîl]îind cabana.
Führerul spune ceva nedeslu[it. M\ ajut\
transcrierea. D\-mi ]î]a ta de aur, lupoaica
mea. Deschid un alt fi[ier. hitler/klaus(Berghof).
Cele mai multe dintre zgomote sînt similare,
singura deosebire e geam\tul baritonal.
Führerul îi [opte[te ceva plin de pasiune.
Transcrierea spune exact acela[i lucru, chestia
cu ]î]a de aur [i lupoaica. Dac\ Sergio nu sa încurcat în taste, înseamn\ c\ a descoperit
o devia]ie nasoal\, care pare s\ le fi sc\pat
istoricilor, biografilor [i amatorilor de curiozit\]i
istorice.
În arhivele lui Sergio g\sesc dou\
fi[ere foto: phono_photo1 [i phono_photo2.
Îl deschid pe al doilea. Sînt ni[te note luate
pe un [erve]el, probabil fotografiate cu un
telefon - fac aceast\ supozi]ie din cauza
calit\]ii [i a numelor fi[ierelor. Nota spune:
Adev\rul e un diamant cu multe fe]e. {i ce
e un diamant dac\ nu un rahat carbonizat?
Societatea Vril!!!
Abia cînd deschid phono_photo1 îmi
dau seama ce se întîmpl\. E o fotografie
aerian\. Se vede în cabana Berghof de undeva
de la o în\l]ine de cel pu]in 30 de metri, de
parc\ acoperi[ul nu ar exista - Fürherul st\
la mas\ înconjurat de diver[i musafiri, ofi]eri
[i civili. A doua fotografie, cea cu [erve]elul,
e un detaliu m\rit. Se poate ca Sergio s\ fi
reu[it s\ ia imagini din trecut cu Fonozaurul?
Adrian Buz, n\scut `n 1971, autor al volumelor de
proz\ Ultimul capitol [i Zidul moale, (ap\rut în Colec]ia
EGO. Proz\ la Editura Polirom, în 2005). A tradus din
William Burroughs, John Dos Passos, Neil LaBute, Hunter
S. Thompson [i Bret Easton Ellis. Coordonator al colec]iei
„Byblos“ la Editura Curtea Veche.
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dosar: scriitorul [i jobul lui

G

rupajul de mai jos a pornit de la încercarea de a
pune în scen\ o dezbatere despre joburile pe
care scriitorii sînt de obicei nevoi]i s\ le aib\ în
afar\ de scris; o dezbatere, din p\cate, actual\ în
contextul dintotdeauna al inexisten]ei practice [i
institu]ionale a jobului de scriitor [i în acela recent al crizei
care dinamiteaz\ locuri de munc\ [i taie bugete culturale.
Mul]i dintre invita]ii la dezbatere erau, îns\, în concediu un statement în sine, semn c\ au într-adev\r (alte) joburi.
În plus, o dezbatere pe aceast\ tem\ n-ar fi putut s\
ocoleasc\ statutul scriitorului în România, de unde discu]ia
s-ar fi complicat cu detalii despre drepturile de autor,
despre rela]iile autorilor cu editurile, despre necesitatea
existen]ei unor agen]i literari etc. - o serie de teme pe care
urmeaz\ s\ le abord\m în viitorul apropiat. Ar fi fost de
f\cut [i o discu]ie despre rela]ia dintre scris [i alte joburi dac\ acestea sînt un r\u necesar doar din punct de vedere
financiar sau [i inspira]ional, poate. În fond, sînt destui scriitori care au devenit cunoscu]i scriind c\r]i despre joburile
mai mult sau mai pu]in culturale pe care le-au avut de-a
lungul timpului, dac\ e s\-i amintim pe Charles Bukowski,
Kurt Vonnegut, Henry Miller [i Jeanette Winterson, dar [i
scriitori pentru care visul ar fi s\ se salveze de „zgomotul
str\zii” [i s\ poat\ s\-[i vad\ exclusiv de scris, eventual în
reziden]e de crea]ie lini[tite [i aseptice. Dar [i aici trebuie
amintit Chuck Palahniuk care, chiar [i dup\ ce a devenit
suficient de cunoscut încît s\ tr\iasc\ din scris, s-a oferit
voluntar la un c\min de b\trîni [i la un ospiciu. Ar mai fi
de l\murit [i din ce anume tr\iesc scriitorii cînd spun c\
tr\iesc din scris - drepturi de autor, traduceri, texte
pentru pres\, conferin]e? Deocamdat\, îns\, cîteva opinii
despre rela]ia dintre scris [i bani sau despre jobul de scriitor [i alte joburi care pot porni dezbateri ulterioare. (A.C.)

Opinii: scriitorul [i jobul lui
Cifre [i litere

Robert {erban
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Nu mi-am propus niciodat\ s\ tr\iesc
din literatur\, pentru c\ literatura - c\r]ile
de literatur\ român\ contemporan\,
mai exact - nu e o marf\ vandabil\. Eu
scriu, cu predilec]ie, poezie. Cum mi-a[
putea imagina c\ din vînzarea tirajelor
c\r]ilor mele a[ putea s\ o duc de la o
lun\ la alta? Cîte c\r]i ar trebui s\ public,
pe an, pentru asta? Ce reviste literare
pl\tesc pentru 4-5-6 poezii, pe care lea[ publica în paginile lor, echivalentul
cheltuielilor de între]inere pentru
apartament? (Pe luna iulie am de pl\tit
doar 140 lei.) Am început cu cifre pentru
c\ se crede c\ în lumea celor care lucreaz\
cu... litere ele sînt de neîn]eles. Dar
provocarea voastr\, a celor de la Noua
literatur\, aduce în aren\... leii. Atîta
timp cît tirajele unor romane române[ti
de succes se zbat între 1.500 [i 4.000 de
exemplare, nu avem cum s\ vorbim
despre literatur\ ca despre o marf\. Nu
avem de ce s\ invoc\m institu]ia impresarului
literar. Pe cine [i ce s\ reprezinte impresarul?
Pe scriitorul care prime[te cîteva sute
de euro pentru o carte la care a lucrat
doi-trei ani? Cît s\ primeasc\ el, ce s\-i
mai r\mîn\ scriitorului? Nici m\car
scriitorii români tradu[i nu pot tr\i din
literatura lor. Ei sînt tradu[i - [i acesta
e un lucru extrem de important pentru
ei, cît [i pentru literatura român\ -,
dar nu se vînd. N-au decît un succes
de critic\, în cel mai bun caz, nu [i
unul de public. Or, de la public vin banii.
Reziden]ele în str\in\tate, onorariile
pentru lecturi [i pentru particip\rile la
festivaluri interna]ionale, premiile (atunci
cînd exist\) sînt întîmpl\ri, nu constan]e.
Nu te po]i baza pe ele decît dac\ e[ti

un... aventurier. Sau dac\ nu ai
responsabilitatea între]inerii unei familii.
Ori dac\ vrei s\ te lauzi c\ tr\ie[ti din
literatur\ [i s\ scrie ziarele despre tine
ca despre o raritate, un fenomen. Eu sînt
mul]umit c\, pîn\ acum, am reu[it s\-mi
cî[tig existen]a în... preajma literaturii.
Am fost purt\tor de cuvînt, apoi jurnalist
de pres\ scris\ [i de televiziune. M-am
folosit, în aceste meserii, precum scriitorul,
de cuvinte. Televiziune fac în continuare,
chiar dac\, paradoxal, banii sînt foarte
pu]ini (în provincie sînt alte „scoruri”
decît la Bucure[ti, de[i „marfa” s-ar putea
s\ fie la fel de bun\; ori de proast\). Sînt
editor, de cinci ani, iar asta m\ ]ine în
lumea literaturii. Îi citesc [i îi public pe
al]ii. {i o fac cu speran]a ca m\car
unul dintre ei - acum sau mai tîrziu - s\
poat\ tr\i din literatura pe care o
scrie. Dar asta f\r\ s\ p\r\seasc\ România...

Îmi iau banii de la o
institu]ie care se ocup\
cu trecutul
Cosmin Manolache

Nu m\ ascund dup\ deget. Nici dup\
unul, nici dup\ altul, nici dup\ toate.
Nici dup\ fiecare os, cu mu[chi [i cu piele
cu tot. Nu-mi ajung, cu totul, s\ o fac.
S\ recunosc c\ sînt un impostor. Un
[obolan, în fond. În forma unui om. Ca
to]i oamenii. Sau poate c\ gre[esc. Ca
majoritatea, doar. M\ ascund la umbra
acestei priviri [obol\ne[ti, în spatele
tuturor lucruri m\runte pe care trebuie
s\ le fac la un loc de munc\ [i de mînc\.
Pentru a scrie. Fac expozi]ii, fac interviuri
pe care le transcriu [i care apoi apar în
cîteva publica]ii de publica]ii (dac\ apar),
fac invita]ii [i afi[e. Tare chestia cu afi[ele.

Stînd la terasa de la locul de munc\,
uneori ochii mi se proptesc în noianul
de afi[e de pe pere]i - printre ele, unele
sînt [i ale mele. Toate, f\r\ gre[, cheam\
oameni. Îi adun\. Îi mobilizeaz\. Îi for]eaz\.
{i fac [i eu lucrul \sta în ciuda singur\t\]ii
pe care o resimt, în ciuda oamenilor
minuna]i pe care-i am al\turi. Sînt atîtea
gesturi care m\ deposedeaz\ [i sînt pl\tit
pentru asta. To]i sîntem a[a. Sau poate
c\ gre[esc. Ei, nu. Majoritatea doar. Dar
o fac. O fac pentru a putea scrie. Pentru
a nu intra în panic\. Pentru c\ scrisul
înseamn\ panic\. Pentru mine, da, asta
înseamn\. {i panic\, [i potolirea ei. Nu
[tiu dac\ [i pentru majoritatea. Habar
nu am. Dar \sta nu e un lucru chiar a[a
de r\u. Îmi iau banii de la o institu]ie
care se ocup\ cu trecutul. Un muzeu.
Chipurile, nimic nu se duce pe apa
sîmbetei. Sînt oameni care se ocup\
cu a[a ceva. {i eu iau bani pentru asta.

Dar [i cu scrisul e cam la fel, la urma
urmei. Eee, aici nu se prea cî[tig\, ce-i
drept. Dar lucrurile se împac\ destul de
bine, totu[i. Partea bun\: sînt [i momente
cînd parc\ m\ simt salvat. Alinat. Era
mai greu pe vremea cînd înc\ eram ofi]er
de gr\niceri. Aporape doi ani a ]inut
distrac]ia. {i atunci voiam s\ scriu. Cît
de mult! {i chiar o f\ceam. Toat\ uniforma
aia pe care o purtam era plin\, din
cus\tur\-n cus\tur\, de-o candoare,
de-o naivitate, de-o incon[tien]\ uniforma aia, plin\ cu aer parc\, acum
m\ doboar\. Nici m\car o p\pu[\ de
cîrpe nu pare, [i tot m\ frînge în dou\.
Numai gîndul la hainele alea m\ sleie[te
de puteri. Scriam [i atunci, cînd de
fapt aveam totul pe proces-verbal: 12
km din frontiera ]\rii, vreo 20 de oameni,
ceva mai mult armament [i muni]ie,
aparatur\, documente secrete, animale
utile [i inutile, pe care, dac\ mureau,
le predam tot pe proces-verbal, dar
predam doar pieile lor, pentru c\ trebuia
s\ le jupuim. Cople[itor. {i toate astea
erau numai motive s\ scriu, s\ vreau s\
fac asta, s\ for]ez trecerea dincolo. Care
dincolo, fratele meu? {i am plecat din
uniforma aia. Mama a plîns în felul ei.
Chiar [i pe taic\-miu l-a prins o triste]e
b\rb\teasc\, mult mai re]inut\. Am
zis c\ am plecat în libertate, dar sînt
atîtea lucruri în[el\toare. M\ suprind
nu de pu]ine ori patetic, amintindu-mile pe toate, zic eu c\ doar din cînd în
cînd, dar nu, nu de pu]ine ori o fac. Doar
pentru c\ voiam s\ scriu. A[ vrea s\
m\ scutur zdrav\n, s\ v\d ce cade din
mine cu adev\rat, s\ le cern pe toate
ce-s ale mele, s\ [tiu de ce am f\cut asta.
De ce scriu. Dar, z\u, nu am curajul.
Nu am curajul decît s\ spun c\ sînt un
impostor, de fapt, [i c\ asta cost\. {i
de o parte, [i de alta, oricare ar fi p\r]ile
.astea. Atîta doar.

num`rul 27............................................................................................august 2009...............................................................................................noua literatur`

{tefania Mihalache
Nu cred c\ a fi scriitor în România
poate fi un job [i nici nu cred c\ acest
lucru va deveni posibil într-un viitor
mediu îndep\rtat. Ce lipse[te, cred, este
o pia]\ de carte mult mai dezvoltat\, [i
de aici discu]ia urmeaz\ mai departe
un lan] al sl\biciunilor destul de bine
cunoscut: puterea financiar\ a editurilor,
promovarea literaturii contemporane,
educarea gustului public în sensul unei
recept\ri mult mai vivace.
În ceea ce m\ prive[te, nici m\car
nu mi-a trecut prin cap s\ cî[tig bani din
scris - scrisul a fost mereu ceva abstras
de cotidian, o chestiune aproape exclusiv
personal\ în m\sura în care atunci cînd
încep s\ scriu ceva nici nu imaginez
mental drumul c\tre publicare. Bineîn]eles
c\, de la un punct încolo, a intervenit
o tensiune între mijloacele de între]inere
[i scris, tensiune pe care, neîndr\znind
s\ visez la altceva, am luat-o aproape
ca pe ceva firesc, în afara momentelor
cînd devenea traumatizant\. Evident
c\ este foarte greu, s\ începi s\ scrii
seara, dup\ 8-9 ore de munc\, [i este [i
mai dureros cînd î]i dai seama c\ nu po]i
s\ faci un continuum din
starea/ideea/impulsul/ce-ul care te
determin\ s\ scrii.
Întîmplarea face totu[i c\, la un
moment dat, am cî[tigat bani din scris.
Dar nu din proz\, ci din scrisul de scenarii.
E un altfel de scris ca job. A necesitat
o perioad\ de adaptare, atît la scrisul
pentru produc]ia imediat\, cît [i la ideea
de a scrie pe teme circumscrise [i ele
unor cerin]e imediate. {i, nu în ultimul
rînd, la scrierea într-un cu totul alt format,
mult mai aproape de cel dramatic.

Bineîn]eles c\ [i între acest tip de scris
[i scrisul „meu”, înclinat mai mult spre
un nivel poematic chiar [i în proz\, sedus
mai mult de posibilit\]ile limbajului
în sine, este o tensiune. Dar e cea mai
bun\ negociere la care am ajuns.

Provizorat

Adrian Schiop
Nu [tiu dac\ se poate tr\i din scris
în România - se poate dac\ te bagi la
scenarii [i scrii mizerii pentru televiziune
(se putea înainte de criz\, acum nu [tiu
dac\ se mai poate, nu cunosc exact cît
a c\zut pia]a scenariilor pentru produc]ii
locale). Îns\ cred c\ asta ar putea s\ te
strice pu]in ca scriitor. Din literatur\

Jurnalismul cultural vs
pia]a de munc\
Andra Matzal

Acum vreo lun\, eram la o univeristate
de var\ pentru jurnali[ti culturali, unde
încercam s\ vedem cum poate specia
asta de scris s\ func]ioneze pe bune nu doar ca trendsetter, ci [i ca indicator
reliable într-un ecosistem din ce în ce
mai poluat. Între timp, am fost nevoit\
s\ plec de la ziarul Cotidianul, unde
lucram ca redactor al departamentului
de cultur\ de mai bine de doi ani, punînd
serios la îndoial\ validitatea teoriilor
idealiste vechiculate „în condi]iile de
laborator” ale universit\]ii de var\. La
foarte scurt timp, am început s\ lucrez
ca redactor, tot la departamentul de
cultur\, la ziarul Adev\rul. Experien]a
mea, de migra]ie constrîns\ de condi]iile
de pia]\, poate fi completat\ cu nenum\rate
alte cazuri de jurnali[ti care î[i dau seama
pe propria piele c\, cel pu]in din
punct de vedere legal, meseria lor e un
fel de no man’s land.
Ca [i cînd nu ar fi de ajuns faptul
c\, în cele mai multe cazuri, contractele
de munc\ sînt f\cute române[te - astfel
încît pot fi u[or fentate, iar angajatul se
treze[te descoperit -, jobul de jurnalist
cultural pe vremuri de criz\ se dovede[te
foarte expus la fluctua]iile politice.
Trezindu-m\ în postura de „jurnalist
cultural caut loc de munc\”, în Bucure[ti,
iulie 2009, m-am trezit fa]\ în fa]\ cu
o pia]\ dac\ nu muribund\, m\car întro amor]eal\ clinic\. Frontul de pres\
independent\ este aproape invizibil, în
condi]iile în care oricum publica]iile
axate pe con]inut cultural sînt destul
de pu]ine, iar colabor\rile se pl\tesc
extrem de prost. (N-ar trebui s\ m\ mire,
doar cea mai mare finan]are de la AFCN
pe anul acesta, la sec]iunea publica]ii,
a primit-o România literar\.)
Ai de ales între o reconversie profesional\
[i o curs\ pentru un rol în marele joc „fill
in the blanks”; s\ r\mîi în jurnalism, dar
s\ te adaptezi ofertei extrem de restrînse.
Asta, evident, pe fondul unui uria[ anun]
de „sales” pe care îl por]i involuntar
cu tine prin faptul c\ vii de pe o pozi]ie
de inferioritate. Pe scurt, este aproape
imposibil s\ tr\ie[ti exclusiv din jurnalism
cultural în contextul actual al pie]ei [i,
din p\cate, mul]i jurnali[ti buni, dar care
nu se num\r\ înc\ printre „greii” speciei
(nici presa n-a sc\pat de tot de ierarhiile
gerontocratice) se v\d nevoi]i s\ accepte
prima ofert\ care le iese-n cale.
Am primit îns\ multe invita]ii de
colabor\ri la proiecte viitoare: multe
idei de platforme mai restrînse, care
r\spund crizei ce decridibilizeaz\ presa
în formula ei mainstream, blocate de
cele mai multe ori la problema finan]\rilor.
Este, poate, singurul efect s\n\tos al
crizei aplicate în pres\, [i anume c\ mul]i
tineri prefer\ s\ î[i asume riscul unor
ini]iative mai restrînse, independente,
decît s\ semneze articole pentru pu]inele
canale consacrate, dar pe foarte pu]ini
bani. De aproape o lun\ semnez articole
pentru Adev\rul [i continuu colaborarea
cu Dilema veche - „naveta” între trusturile
media a devenit un fenomen destul de
r\spîndit, atîta vreme cît alte solu]ii nu
prea exist\ - [i în viitorul apropiat voi
începe colaborarea la un nou proiect
editorial online, al\turi de mai mul]i
jurnali[ti care se confrunt\ cu acest gen
de probleme.

dosar: scriitorul [i jobul lui

Tensiune

(subîn]eleg proza, poezia s\rac\ iese
din discu]ie) ar trebui s\ se poat\ tr\i
fiind tradus afar\, f\cîndu-]i un nume
pe pia]a european\, intrînd cumva în
circuit - vînînd burse de crea]ie, lecturi
publice [i a[a mai departe. Nu sînt în
situa]ia asta, nu am fost tradus în nici o
limb\, deci pot doar s\-mi dau cu
presupusul. Din ce am discutat cu scriitori
occidentali trebuie s\ ai nervi tari pentru
asta, fiindc\, dac\ e[ti mai anxios, te
m\nînc\ insecuritatea s\ stai pe provizorat
(intr\, nu intr\ banii, ce fac dup\ ce se
termin\ bursa asta etc.), mai ales cînd
ai o familie.
Dup\ ce am terminat facultatea, am
lucrat tot timpul [i m-am obi[nuit a[a,
mi-e greu s\ m\ imaginez f\r\ un job
cu carte de munc\. Nu m\ tenteaz\ o
carier\ de freelancer - [i de fapt nici
nu cred c\ ar fi posibil, ca jurnalist sînt
mediocru, nu am o cot\ foarte bun\ pe
pia]\. Prin urmare, dac\ visez ceva, nu
e s\ nu mai muncesc deloc sau s\ m\
fac freelancer, ci s\ ajung s\ lucrez la
un s\pt\mînal, s\ scriu de pild\ un
reportaj pe s\pt\mîn\ pe care s\-l pot
documenta ca lumea [i s\-l pot piguli.
Munca la cotidian nu mi se potrive[te
foarte bine, pentru c\ trebuie s\ scriu
în vitez\ [i nu am timp s\ adîncesc, s\
„asimilez” un subiect. Sînt un tip lent.
Nu sînt sigur c\ jobul meu m\ fute
ca scriitor - anul trecut ]i-a[ fi r\spuns
probabil da, dar acum nu mai sînt a[a
convins. Jurnalismul î]i ascute sim]ul
observa]iei [i al realit\]ii, ceea ce e mi[to,
nu [tiu, nu mai visezi frumos, devii
mai cinic, mai concis [i mai aplicat;
costurile sînt c\ nu mai prea po]i visa,
„imagina lumi” [i scrie fic]iune. Te
fute deci pe latura asta fic]ionar\ (pe
care oricum eu nu am avut-o anyway
foarte dezvoltat\). Dar, de vreme ce,
lucrînd ca ziarist, am reu[it s\ finalizez
un roman, „zero grade kelvin”, care o
s\ apar\ la tîrg - înseamn\ c\ am
reu[it s\ le combin pe amîndou\. Nu
sînt sigur c\ dac\ a[ avea mai mult timp
liber a[ scrie mai mult; am stat cu o
problem\ medical\ aproape trei luni în
concediu [i nu am scris mai nimic - deci
nu asta e problema.
De fapt, nu mai mult timp liber a[
vrea, ci bani, mai mul]i bani. S\ tr\iesc
mai bine [i s\ încep s\ fac chestii, s\-mi
permit o rat\ la un apartament, s\-mi
iau o ma[ina, s\ pun ni[te bani deoparte.
Dup\ o anumit\ vîrst\, lucrurile astea
conteaz\ foarte mult, practic î]i construiesc
stima de sine într-o m\sur\ mai mare
decît realiz\rile profesionale sau legate
de literatur\. M\ complexeaz\ c\ am
36 de ani [i înc\ tr\iesc ca un student,
în provizorat.
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eg\turi de sînge nu e genul de carte
„u[oar\”, care s\ te lase cu un sentiment
pl\cut la sfîr[itul lecturii, ci mai degrab\
un roman care te stimuleaz\ [i te
provoac\ s\ prive[ti lumea dintr-o alt\
perspectiv\.
Cartea este o alegorie adus\ Puterii [i capacit\]ii
ei de contaminare. Ac]iunea este plasat\ într-o ]ar\
nenumit\, într-un timp nedefinit. {tim doar c\
tocmai a avut loc o lovitur\ de stat. Pre[edintele a
fost r\pit, al\turi de cî]iva oameni care lucreaz\ în
imediata lui apropiere: b\rbierul, buc\tarul [i
portretistul s\u. Sînt to]i ]inu]i prizonieri de cel care a
condus revolu]ia, numit Comandantul.
Fiecare dintre ace[tia reprezint\ o voce narativ\.
Niciunul dintre personaje nu are nume (sînt doar
eticheta]i prin func]ia pe care o ocup\) - detaliu care
amplific\ senza]ia de molipsire prin asociere - cel pe
care puterea îl va prinde în mrejele ei, transformîndu-l
[i, în ultim\ instan]\, dezumanizîndu-l poate fi oricine

- inclusiv cel care cite[te. }ara în care s-a dat lovitura
de stat poate fi oricare - inclusiv a noastr\.
Cartea este împ\r]it\ în trei sec]iuni. Prima este
dedicat\ celor trei b\rba]i ]inu]i prizonieri - b\rbierul,
portretistul, buc\tarul. A doua este narat\ de femeile
din via]a fiec\ruia dintre ei. A treia revine la cele trei
personaje masculine, care sînt construite pe trei
tipare diferite: b\rbierul este la[, buc\tarul este crud
[i manipulator (în ultim\ instan]\ el va fi cel care va
prelua frîiele puterii, devenind urm\torul tiran), iar
portretistul prefer\ s\ ignore realitatea,
considerîndu-se mai presus de chestiunile politice.
Romanul se bucur\ de o excelent\ combina]ie
între suspans, mister, dragoste, tensiune, proiectat
fiind pe fundalul unor aspecte sociale profunde.
Ceridwen Dovey s-a n\scut în Pietermaritzburg,
Africa de Sud, în 1980. Provine dintr-o familie de
intelectuali, mama sa, Teresa, num\rîndu-se printre
primii critici literari care l-au semnalat pe J.M.
Coetzee, în anii ’80. Sora lui Ceridwen, Lindiwe, este
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lector la Universitatea din Londra, Facultatea de
Studii Orientale [i Africane, precum [i fondatoarea
Festivalului de Film African de la Cambridge. P\rin]ii
lui Ceridwen tr\iesc în prezent în Sydney, Australia.
Ceridwen [i-a petrecut mare parte din copil\rie în
or\[elul East London din Eastern Cape, Africa de Sud.
Al\turi de sora sa, a urmat [coala în Sydney. Petrece
un an în Londra, dedicîndu-se c\l\toriilor [i studiului.
Ob]ine o burs\ universitar\ la Harvard, unde se specializeaz\ în Antropologie Social\ [i Film. Dup\ ce
realizeaz\ un documentar despre zonele viticole din
Africa de Sud, lucreaz\ un an ca asistent de cercetare
la programul NOW with Bill Moyers, Channel
Thirteen, în New York. Se retrage apoi la Cape Town,
unde pe parcursul a doi ani scrie Leg\turi de sînge,
roman care constituie teza de masterat pe care o
sus]ine la Universitatea din Cape Town, în cadrul
Masterului în Scriere Creativ\, coordonat de poetul
Stephen Watson. În prezent, Ceridwen Dovey
tr\ie[te în New York.

S Î N G E

Roman în curs de apari]ie la Editura Trei
Traducere din englez\ de Bogdan Perdivar\

6. B\rbierul s\u
Casei mele îi spuneam cutia de sticl\. Asta
însemna c\ nu puteam arunca în ea cu pietre,
cum zicea proverbul. Am conceput spa]ii pentru
tot, a[a c\ lucrurile puteau fi a[ezate frumos,
f\r\ s\ aglomereze suprafe]ele. În dul\piorul din
baie organizasem compartimente pentru
periu]a de din]i, a]\ dentar\, lo]iune de fa]\,
deodorant, lam\ de ras. În dulapul din dormitor
îmi ]ineam capacele [i sticlu]ele ordonate dup\
culori [i aveam adîncituri mici, potrivite pentru
fiecare curea odat\ ce era rulat\. Nu mi-a pl\cut
niciodat\ s\ m\ lungesc pe pat în haine de ora[,
chiar [i f\r\ pantofi în picioare (cred c\ a[a ceva
îmi polueaz\ somnul), las mereu o fereastr\
deschis\ peste noapte, indiferent cît de frig ar fi,
[i nu suport s\-mi p\r\sesc locuin]a pentru o
c\l\torie mai lung\ dac\ în ea exist\ lenjerie sau
haine murdare. Dac\ [tiu c\ am de mers undeva
pentru un timp, pun deoparte hainele pe care o
s\ le port, îmi scot hainele pe care le port atunci,
le pun în ma[ina de sp\lat împreun\ cu cear[afurile [i m\ plimb gol încoace [i-ncolo pîn\ ce se
apropie vremea de plecare. De asta eram în
pielea goal\ cînd m-au luat: preg\tit pentru
c\l\torie, pe punctul de a m\ îmbr\ca cu hainele
curate de drum, [i cînd colo a ap\rut un individ
în sp\l\torie, amenin]îndu-m\ cu arma.
Buc\tarul mi-a dat sarcina de a cl\ti o g\leat\
de stridii; trebuie s\ m\ asigur c\ fiecare din ele
e închis\ bine - dac\ se desface în g\leat\ e periculos s-o m\nînci, a[a c\ trebuie s-o arunc.
Portretistul dezoseaz\ pe[te. Sîntem ajutoarele
buc\tarului pentru o sear\ [i buc\tarul e transfigurat; s-a pierdut complet în preg\tirile pentru
cin\ [i chicote[te ca o casnic\ plin\ de sine deasupra unei oale cu orez. Buc\t\ria e pe cît de
mare s-ar a[tepta cineva într-o re[edin]\ de var\
folosit\ îndeosebi pentru distrac]ie. Am fost
escorta]i aici de doi b\rba]i - înarma]i, dar
îmbr\ca]i de parc\ abia s-ar fi întors de la birou.
Buc\tarul nu s-a putut ab]ine s\ nu le spun\
meniul pentru acea sear\, îns\ n-au r\spuns.
Cineva s-a descurcat reu[ind s\ g\seasc\ fructe
de mare proaspete [i celelalte ingrediente de pe
lista lui. Ne a[teptau toate în buc\t\rie, în pungi
de hîrtie. Buc\tarul se purta de parc\ era un
copila[ la ziua lui, cercetînd pungile [i
nemaiînc\pîndu-[i în piele de bucurie; a trecut
apoi rapid în revist\ dot\rile buc\t\riei [i le-a
g\sit întru totul satisf\c\toare. Cei doi b\rba]i
înarma]i r\m\seser\ în buc\t\rie, coco]a]i pe
taburete [i cu spatele la perete, veghind s\ nu
otr\vim mîncarea.
- Am mai lucrat aici, spune buc\tarul
amestecînd orezul. Cu mul]i ani în urm\. Am
venit cu so]ia mea atunci [i am petrecut o lun\
într-unul dintre apartamente. Am experimentat
pe Pre[edinte - i-am for]at gusturile, l-am hr\nit
cu c\rnuri s\lbatice, cu fructe str\ine. I-a pl\cut
c\ l-am for]at. Cei mai mul]i oameni din jurul lui
n-ar fi îndr\znit s-o fac\.
Î[i ia cu]itul de la portretist [i taie f\r\ efort
un file de pe[te.
Dau peste trei stridii, r\mase gr\mad\, care
s-au deschis în g\leat\, [i le arunc deoparte. Izul
de pe[te crud îmi aminte[te de fratele meu, de
felul în care venea acas\, duhnind, la vremea
prînzului. Era mai mare decît mine cu zece ani [i,

cum st\team la masa rotund\ din buc\t\rie cu
mama [i mîncam sandvi[uri f\r\ crust\
povestindu-i ce f\cusem de diminea]\ la [coal\,
îi sim]eam mirosul înc\ dinainte s\ aud u[a
trîntindu-se. Se sp\la de solzii r\zle]i la ci[meaua
de afar\, se cur\]a pe bocanci [i [i-i scotea, apoi
intra în buc\t\rie doar în [osetele ude. Mama se
învîrtea pe lîng\ el ca o albin\ nelini[tit\ pe lîng\
matc\, îi punea în farfurie mîncarea cald\ pe
care o g\tise, îl întreba de cît prinsese. Pleca tare
devreme, înainte ca pesc\ru[ii s\ se trezeasc\, [i
ie[ea în larg cu o [alup\ închiriat\ cîte nou\ ore,
cît îi lua ca s\ prind\ destul pe[te s\ aib\ din ce
tr\i. Dac\ aveam noroc, ne aducea [i nou\ o
mîn\ de chitici pentru cin\, îns\ mama nu-i cerea
niciodat\ pe de-a dreptul, a[teptam doar s\
vedem dac\-i scoate de bun\voie din sacul de
pînz\, dup\ prînz. Dup\-amiaza la [coal\ înc\ îi
mai sim]eam mirosul pe penar [i uneori [i pe
mîini, dac\ se învoise s\ ne juc\m de-a
avioanele.
Cînd a disp\rut, mama a fost distrus\. Eram
mai mare atunci [i nu prea d\deam aten]ie
altcuiva decît mie însumi. Nici nu-i înregistrasem
cu adev\rat absen]a. Doar cînd s-a a[ezat odat\
la mas\ la vremea prînzului [i [i-a l\sat capul pe
t\blie f\r\ s\ se ating\ de mîncare am realizat c\
nu mai luase masa cu noi de dou\ s\pt\mîni.
Mult timp crezusem c\ a [ters-o cu logodnica lui
- disp\ruse odat\ cu el -, îns\ nu pricepeam de ce
nimeni din echipa lui nu venise s\ ne spun\. Ne
evitau la pia]\ [i la docuri. Mama a încetat s\ se
mai îmbrace de diminea]\.
Scrisoarea sosise de ziua mea. Era de la el,
îns\ fusese pus\ la po[t\ aproape cu un an în
urm\ [i con]inea un singur rînd: „Lua]i captivi
prizonieri politici, o s\ fim bine.” Scrisoarea
aprinsese o flac\r\ în mama. A început s\ fac\
vizite - prietenilor vechi, rudelor apropiate, rudelor de departe, fostelor iubite - pîn\ ce a pus
cap la cap o serie de posibilit\]i. A ie[it la iveal\
c\ logodnica lui activase într-un soi de mi[care
de rezisten]\ secret\. Echipajul lui de pescuit nu
fusese de acord, spuneau c\ [i-o c\uta cu
lumînarea. A doua scrisoare venise dou\ luni
mai tîrziu. Nu era de la fratele meu. Cel care-o

scrisese, anonim, ne zicea c\ trupul fratelui meu
fusese îngropat în mun]i. Cine o scrisese, un el
sau o ea, spunea c\-i pare r\u.
Buc\tarul [i-a pus costumul complet de g\tit
g\sit în debara, inclusiv tichia, care îl face s\
arate de parc\ i-ar cre[te încet o bucat\ de aluat
pe frunte. Sarcina mea pe parcursul cinei e s\
torn ap\ [i vin pentru Comandant, îns\
portretistul refuz\ s\-l serveasc\ [i spune c\ o s\
a[tepte în buc\t\rie. Doar buc\tarul o s\
serveasc\ mîncarea. Î[i folose[te um\rul ca s\
împing\ u[ile batante înspre sufragerie [i
p\[e[te ceremonios c\tre Comandant, care st\
la o mas\ mic\ [i p\trat\ din centrul înc\perii.
Masa cea lung\ de oaspe]i a fost mutat\ deoparte [i doar un singur scaun e pus.
Comandantul îi zîmbe[te buc\tarului [i-mi
arunc\ [i mie, care duc îndatoritor o sticl\ de vin
într-o frapier\, un rînjet scurt. Dopul e atît de
înc\p\]înat, c\ m\ simt tentat s\-mi pun sticla
între coapse [i s\ trag; în loc s\ fac asta, o bag
sub bra] [i m\ lupt cu dopul. Buc\tarul
potrive[te cu distinc]ie un [erve]el în poala
Comandantului. Mi-am f\cut treaba; p\r\sesc
camera.
Portretistul st\ la fereastra buc\t\riei, cu
privirea a]intit\ în jos, spre curte. E în agonie:
n-am mai v\zut o emo]ie exprimat\ atît de vizibil.
- So]ia mea, zice. E aici. O ]in închis\ aici. Am
v\zut-o în curte.
Îi a[ez u[or o mîn\ pe um\r.
- {i nu-i bine a[a? {tii c\ cineva are grij\ de
ea. {tii unde se afl\.
Se întoarce spre mine [i, pîn\ s\ m\ feresc, [i-a [i
l\sat capul pe pieptul meu. Durerea lui iradiaz\
pe c\ma[\, înc\lzind-o.
- Am strigat-o de aici. Am deschis fereastra [i
am strigat-o. Era singur\, pe banca aceea. S-a
uitat la mine ca la un str\in, apoi s-a ridicat [i s-a
îndep\rtat.
Mi se pare c\ [tiu de ce-a f\cut asta, ceva
legat de chestia cu poluarea pe care i-a spus-o
buc\tarul de diminea]\. Îl mîngîi pe cap cu stînjeneal\, dar nu m\ pricep la consolat. Cînd î[i
ridic\ cre[tetul m\ mut spre u[ile batante ca s\
ascult ce-i spune Comandantul buc\tarului.
Furculi]a lui scoate scrî[nete muzicale cînd
atinge farfuria.
- Te-ai dep\[it pe tine însu]i.
Buc\tarul murmur\ ceva, pe un ton serviabil.
Scrî[netul se opre[te, farfuria e curat\ lun\.
- Ai [i o so]ie? întreab\ Comandantul în felul
în care i-ai vorbi unui copil mic, cu r\bdare plictisit\ [i f\r\ s\ a[tepte vreun r\spuns.
Dac\ buc\tarul e surprins, vocea nu-l
tr\deaz\.
- Fost\. N-am mai v\zut-o de luni întregi.
Se opre[te, încercînd s\-[i dea seama în ce
m\sur\ Comandantul vrea s\-l asculte.
- Ah! De ce a]i divor]at?
Buc\tarul face o pauz\.
- A luat-o razna, spune pe un ton ironic. A
devenit obsedat\ de fluxuri energetice. M-a
f\cut s\ d\rîm trei pere]i fiindc\, zicea ea, blocau
vibra]iile de pace.
Comandantul rîde zgomotos.
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vlad morariu
n capitolul 5 al lucr\rii Transfiguration of the Commonplace (1981),
Arthur Danto construie[te un caz
fictiv al unei biblioteci de [tiin]\, ai
c\rei responsabili hot\r\sc s\ comisioneze dou\ lucr\ri de art\ pe care s\ le
expun\ pe pere]i dispu[i fa]\-în-fa]\.
Condi]ia principal\ pe care aceste lucr\ri
trebuie s\ o respecte este ca fiecare dintre
ele s\ aib\ ca subiect o binecunoscut\
lege [tiin]ific\, în cele din urm\ fiind alese
prima [i a treia lege a mi[c\rii stabilite de
Isaac Newton în Principia Mathematica.
Doi arti[ti (A1 [i A2) ob]in comanda [i
lucreaz\ în cel mai mare secret, astfel încît
nici unul dintre ei nu are acces la ceea ce
realizeaz\ cel\lalt pîn\ în momentul
vernisajului expozi]iei. Cînd toate pînzele
cad, publicul vizitator observ\ cu
stupoare dou\ lucr\ri care arat\ exact la
fel:

Î

A1

A2

Danto declar\ c\ avem de-a face cu
dou\ lucr\ri distincte, într-adev\r, enorm
de diferite, de[i din punct de vedere
vizual ele sînt indiscernabile. Ne putem
îns\ imagina cu foarte mult\ u[urin]\
urm\torul scenariu: dup\ ce flash-urile
inaugur\rii se sting, iar lucr\rile, în ciuda
„asem\n\rii lor flagrante” sînt men]inute
pe pozi]ii, A1 se hot\r\[te s\-i cear\ explica]ii lui A2, expunîndu-i într-o scrisoare
b\nuiala c\ a folosit mijloace neoneste
pentru a-[i realiza lucrarea. În acela[i
timp, îl roag\ pe A2 s\-[i recunoasc\
m\car off the record „gre[eala”, pentru
c\ doar astfel î[i poate rec\p\ta lini[tea
atît de necesar\ crea]iilor sale viitoare.
{tiindu-se nevinovat, lui A2 nu îi r\mîne
indiferent\ înver[unarea acestei epistole

pe care o consider\ o adev\rat\ ofens\,
considerînd c\ o astfel de atitudine nu
merit\ r\spuns. A[teptarea lui A1 este în
zadar, [i ca atare un al treilea personaj
intr\ în scen\, un curator [i critic de art\
(C) favorabil lui A1 care într-o scrisoare
deschis\ transmis\ opiniei publice constat\ faptul c\ „textura intelectual\, stilul,
estetica [i structura unei cercet\ri începute de A1 se reg\sesc în lucrarea lui A2”.
Totu[i nu-l acuz\ pe ultimul de plagiat, ci
dore[te doar s\ sublinieze mecanismul
defectuos prin care cele dou\ lucr\ri au
ajuns s\ fie comisionate de boardul
bibliotecii. În cele din urm\, povestea
aceasta ajunge la urechile unui al
patrulea personaj, un jurnalist în c\utare
de senza]ional (J) care public\ un articol
online cu titlul „Bani publici arunca]i pe
fereastr\: Biblioteca Na]ional\ de [tiin]e
finan]eaz\ un plagiat”. Dîndu-[i seama c\,
în lipsa unor dovezi care s\-i sprijine afirma]ia în fa]a instan]ei, risc\ o condamnare pentru calomnie, J are impresia
c\ îndulce[te sentin]a titlului schimbînd
încadrarea din „plagiat” în „posibil plagiat”. Dar r\ul este deja f\cut, un imens
scandal public ia na[tere, cu victime [i cu
r\ni]i de ambele p\r]i ale baricadei.
Cei doi arti[ti î[i explic\ lucr\rile. A1
a propus o metafor\ vizual\ corespunz\toare principiului al treilea al
mecanicii, care enun]\ c\ dac\ un corp
ac]ioneaz\ asupra altui corp cu o anumit\ for]\ (for]\ de ac]iune), cel de-al
doilea corp ac]ioneaz\ [i el asupra primului cu o for]\ (for]\ de reac]iune) de
aceea[i m\rime [i de aceea[i direc]ie, dar
de sens contrar. Lucrarea sa prezint\
dou\ mase, cea superioar\ exercitînd o
presiune descendent\ asupra masei inferioare cu o for]\ egal\ cu accelera]ia sa
(F=mxa), pe cînd masa inferioar\ exercit\
o presiune ascendent\ asupra masei
superioare, cu o for]\ echivalent\
primeia. Cele dou\ mase trebuie s\ fie

egale, deci s\ aib\ aceea[i m\rime, [i trebuie s\ fie opuse, astfel c\ prima mas\
este reprezentat\ în spa]iul superior al
lucr\rii, iar cea de-a doua în spa]iul inferior. A2 a reprezentat artistic primul principiu al mecanicii (principiul iner]iei), care
enun]\ c\ orice corp î[i men]ine starea de
repaus sau de mi[care rectilinie uniform\
atît timp cît asupra sa nu ac]ioneaz\ alte
for]e sau suma for]elor care ac]ioneaz\
asupra sa este nul\. Linia care în lucrarea
lui A1 este jonc]iunea celor dou\ mase reprezint\, de aceast\ dat\, traseul unei
particule izolate într-o mi[care infinit\ în
spa]iul infinit (spa]iul pînzei tabloului).
Echidistan]a traiectoriei fa]\ de marginile
superioar\ [i inferioar\ ale lucr\rii
exprim\ vizual faptul c\ nici o for]\ nu
ac]ioneaz\ asupra mi[c\rii rectilinii uniforme.
A1 [i A2 au construit mai întîi planuri
preliminare ale lucr\rilor sub forma
schi]elor în creion sau în tu[, care pot
avea mai pu]ine sau mai multe elemente
comune, [ters\turi [i revizuiri, [i ale c\ror
proiecte finale au fost ajustate în func]ie
de bugetul disponibil. Ele sînt publicate
în diverse reviste iar un cititor cu o
minim\ în]elegere a artei contemporane
se poate întreba cu îndrept\]ire ce
în]elege C printr-o „structur\ similar\ a
cercet\rii”, altceva decît structura unei
etapiz\ri prin care orice persoan\ dedicat\ unei asemenea întreprinderi artistico-[tiin]ifice trebuie s\ treac\. La fel de
bine, cititorul poate s\ fie doar într-o
prim\ instan]\ de acord cu C în privin]a
calific\rii esteticii (minimaliste) a celor
dou\ lucr\ri. Modul în care ele se ofer\
aten]iei receptorului - aspectul lor - poate
fi într-adev\r identic, îns\ rela]ia estetic\
cu o lucrare de art\ nu se reduce la
receptarea formei sale: ea presupune, în
plus, actul de atribuire a unei inten]ii
estetice artistului (G. Genette, v. Rela]ia
estetic\) sau o identificare artistic\ (A.
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Thomas Hirschhorn, Bijlmer Spinoza Festival

„This is an art work,
not a cultural event”
daria ghiu

ac\ a]i auzit de Bijlmer Spinoza
Festival, lucrarea de art\ a artistului elve]ian Thomas Hirschhorn, [i
vre]i s\-i vizita]i site-ul - la mai
bine de dou\ luni de cînd s-a
încheiat proiectul s\u - acest lucru nu mai
este posibil. Totul e acum arhiv\: au r\mas
„în cache”-urile, articolele despre, site-ul s-a
închis. Permission Denied. Festivalul [i-a
instalat [i deschis pe 2 mai „circul”, în
Bijlmer (o suburbie s\rac\ din sud-estul
Amsterdamului), iar pe 28 iunie a strîns tot [i
a plecat. Urmele au r\mas pe paji[tea dintre
blocurile din Bijlmer [i în mentalul locuitorilor s\i. Performan]\ dup\ performan]\,
vizibile 24 ore din 24 live pe internet,
Thomas Hirschhorn [i echipa sa au [ters-o.
This is an art work, not a cultural event,
a declarat artistul. O sculptur\, a ad\ugat.
De 58 de zile: f\cut\ din oameni, prezen]e,
via]\ perfect reprodus\ [i tr\it\, elemente
precare, cu o singur\ form\ prestabilit\, cea
a Eticii lui Spinoza. La propriu [i la figurat,
Etica e suportul conceptual [i soclul sculpturii, o construc]ie din lemn cu forma unei
c\r]i deschise: Etica. În interiorul ei s-a petrecut practic totul. În afara ei, nu mai era
Spinoza Festival. O sculptur\ care atunci
cînd festivalul se încheie, nu r\mîne acolo
pentru totdeauna, ci se disipeaz\. Ce r\mîne
totu[i? {i de ce negarea din start a ideii de
eveniment cultural, dar folosirea în titlu a
cuvîntului „festival”?
Scen\, bar, bibliotec\, internet-café,
aparate de fitness, cîte-o lec]ie de filosofie
pe zi la or\ fix\ sus]inut\ de c\tre filosoful
german Marcus Steinweg, lecture-uri interna]ionale, ce au culminat cu prezen]a filosofului Antonio Negri, program educa]ional ce
consta în re-jucarea de c\tre copii a unor
performance-uri [i lucr\ri de art\ celebre.
Precaritatea specific\ oric\rui proiect artis-

Danto) - care se desf\[oar\ mereu pe fundalul unor date tehnice sau istorice,
genetice [i generice, legate de un caracter operal recunoscut sau presupus
(Genette) sau într-o atmosfer\ generat\
de istoria [i teoria artei (Danto). De[i formal lucr\rile sînt identice, identific\rile
artistice corespunz\toare lor sînt diferite,
gra]ie cunoa[terii faptului c\ abordeaz\
legi diferite ale mecanicii. În sfîr[it, cititorul apreciaz\ priceperea lui C de a
manipula cuvintele, dar nu în]elege în sintagma „textur\ intelectual\” altceva decît
un eufemism stilistic. Totu[i î[i va exprima dezacordul vizavi de pretinsa
echivalen]\ stilistic\, declarîndu-se un
sus]in\tor al lui Danto care, pe urmele
tradi]iei filosofice fenomenologice, va
declara c\ stilul este în definitiv l’homme
même, modul de reprezentare a tot ceea
ce o persoan\ î[i reprezint\: stilul unei
lucr\ri de art\ este fiziognomia extern\ a
unui mod de reprezentare intern (cap. 7
din Transfiguration). Ca atare, stilurile lui
A1 [i A2 sînt la fel de diferite pe cît sînt de
diferi]i A1 [i A2, fapt care îndrept\]e[te,
ne spune Danto, observa]ia unui critic de
art\ avangardist: „lucrarea lui A1 este de
departe prea slab\, dat fiind subiectul pe
care îl abordeaz\”. A2 repurteaz\ un succes imens spre deosebire de A1 care, cu
toate acestea, înc\ nu d\ semne c\ [i-a
pierdut talentul [i care are tot timpul din
lume s\-[i upgradeze lucrarea.

noua art`

natur` moart` cu plagiat

Morala: orice asem\nare, extrapolare [i exagerare în raport cu evenimentele reale, mai ales în raport cu cele
care au hr\nit imagina]ia judicio[ilor
membri ai lumii artei române[ti în lunile
iunie-iulie, este absolut inten]ionat\!
Vlad Morariu are 26 de ani, a absolvit Facultatea de
Filosofie, Universitatea A. I. Cuza din Ia[i. Este colaborator permanent al revistei Idea art\+societate [i doctorand în istoria [i teoria artei al Loughborough
University.

tic de Thomas Hirschhorn înseamn\
folosirea constant\ a cartonului, a markerelor, a foliei de aluminiu, a pl\cilor de
lemn, a scotch-ului - orice element din sculptur\ e gata s\ cad\ oricînd, iar el este acolo
pentru a-l repara cu înc\ ni[te tone de
scotch. „I like to fix things”, declar\, mereu,
artistul activ non stop. Dac\ e s\ epuiz\m
Etica într-o singur\ fraz\, aceasta ar fi cea a
activit\]ii continue, pozitive, opuse unei
pasivit\]i care na[te odat\ cu ea afectele
negative, pesimismul.
Clar, Bijlmer Spinoza Festival devine o
form\ de art\ ce neag\ total infla]ia evenimentelor culturale occidentale. Un „festival”
care pierde orice din mondenitatea lui atunci cînd vezi nu faptul c\ e plasat într-o
suburbie s\rac\, ci modul în care glorific\
precaritatea [i efemerul, întrez\rite atît în
mobilierul instalat, cît [i în platforma de pe
internet, la fel de s\rac\ [i ea. O lucrare de
art\-festival pentru c\ în cele din urm\ se
ridic\ totul, nu las\ nici m\car un monument
public. {i, totu[i, r\mîne ceva esen]ial. Nu
vorbesc numai despre practici cotidiene
care acum, la plecare, aparent se anuleaz\,
ci despre un lucru concret, poate cel mai
„festiv” dintre toate: tombola final\, prin
care fiecare locuitor din Bijlmer prezent la
închidere a plecat acas\ cu o felie din uria[a
sculptur\. De la aparatura electronic\ pîn\
la [uruburi [i buc\]i din carton. |sta da festival european! Mai mult de-atît nu se poate.
Cu scotch, cu markere, cu carton [i cu
prezen]e vii, artistul a creat o sculptur\ vie,
care, ca [i via]a, e perisabil\, dar în acela[i
timp las\ urme. „Art is action”, vorba lui
Thomas Hirschhorn.
Daria Ghiu are 26 de ani [i a absolvit Facultatea de Litere,
Universitatea Bucure[ti. Colaboreaz\ la revistele Dilema
veche , Bucure[tiul cultural , Idea art\+societate . În
prezent este masterand\ a Universit\]ii Na]ionale de
Arte din Bucure[ti (Istoria [i Teoria artei).
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jean-lorin

sterian

lorgean travel
Tom & Ken
n orice grup în care se afl\ Tom se aud
rîsete. Tom e spiritual, Tom spune
glume excelente, Tom îi [tie pe to]i
cei din lumea bun\ a cinematografiei.
}i-l po]i imagina cu u[urin]\ îmbr\cat
în smoking conversînd relaxat cu vedete
de Hollywood. Tom are ochi alba[tri [i blînzi,
de[i numai mie îmi pare, în care st\ ascuns\
o triste]e adînc\. Tom e animatorul de zi.
Noaptea, cînd to]i participan]ii la workshop
stau la bere [i la pove[ti, se retrage cu o
glum\, în plin\ glorie ca George Costanza.
Tom e tutorele scenariului meu selec]ionat
în programul ScriptEast. Dac\ eu sînt tat\l,
înseamn\ c\ între noi e o leg\tur\ de rudenie
inedit\, care va dura atîta vreme cît scriptul
are nevoie de îngrijire. Pe mas\ troneaz\
dou\ cafele, printul cu „Ora Burlacilor”, un
pix. În alte camere, la fel de înalte, cu pere]ii
acoperi]i de tablouri gigantice reprezentînd
scene de vîn\toare [i con]i polonezi, al]i
scenari[ti estici stau fa]\ în fa]\ cu produc\tori,
regizori, profesori de scenaristic\. Sîntem
la 100 de kilometri de Var[ovia, într-un palat
pe nume Ossolinski. În perioada mea de
jurnalist de revist\ glossy, m\ obi[nuisem
s\ alternez apartamentul nedecomandat
de la etajul X din Berceni [i merdenelele cu
hoteluri luxoase [i cu banchetele preten]ioase
oferite de clien]i pe alte meleaguri, a[a c\
nu aveam de ce s\ fiu dat pe spate de
ceea ce se afla în jur. M\ sim]eam bine pentru
c\ în registre era trecut numele meu, neurmat
de un brand de revist\ care s\-mi justifice
[ederea. M\ sim]eam bine pentru c\ m\
puteam valoriza temporar din perspectiva
unei crea]ii proprii. I-am tot mul]umit lui
Laur pentru c\ se însurase [i c\ la nunta lui
se petrecuser\ toate evenimentele care m\
duseser\ spre scrierea scenariului. M\
sim]eam bine pentru c\ eram înconjurat
de oameni mi[to.
Tom e unul dintre cei doi profesori care
conduc workshopul ScriptEast. În 1987, a
scris un scurt-metraj care a fost nominalizat
la Premiile Academiei. De atunci n-a mai
f\cut mare lucru. Pred\ scenaristic\ la o
universitate din Los Angeles [i se plimb\
prin toat\ lumea dezvoltînd [i lucrînd la
scenariile altora. Avusesem deja întîlniri cu
al]i patru invita]i, produc\tori, regizori,
scenari[ti, [i îmi era clar la care p\r]i din
„Ora Burlacilor” era necesar s\ mai lucrez.
În urm\ cu ni[te ani m-a[ fi uitat cu neîncredere
[i chiar cu dispre] la cineva care ar [i-ar fi
dat cu p\rerea despre scrierile mele [i miar fi spus c\ ar trebui s\ schimb ceva. Cu
o privire albastr\, Tom a vorbit aproape
dou\ minute despre script, în stilul american,
pozitiv, sco]înd în eviden]\ calit\]ile [i
sugerînd posibilele îmbun\t\]iri. A[a erau
to]i cei pe care-i întîlnisem, îi sim]eai c\ pur
[i simplu doreau „binele” scenariului [i
nu s\-[i impun\ ideile. O scen\ i-a amintit

~

lui Tom de propria familie. A[a a început
povestea despre Ken. Îi zic Ken pentru c\
Tom l-a descris ca sem\nînd cu Kenny Rogers:
barb\, hain\ de piele întoars\ [i p\l\rie
mare de cowboy. Ken e fratele mai mare,
un nimeni b\trîn care, ajuns la aproape 50
de ani, tr\ie[te din vînzarea de iarb\. Au
fost trei fra]i, dar unul dintre ei a murit cînd
erau înc\ mici, moment care a marcat întreaga
familie. De atunci, Ken a început s\ se
comporte ciudat. De cîte ori se întîlnesc,
Ken îl face pe Tom s\ se simt\ vinovat pentru
faptul c\ el [i-a ratat via]a. Din cauza
asta, Tom nu suport\ s\ mai r\mîn\ singur
cu fratele s\u. Ultima oar\ cînd Ken l-a
anun]at c\ vine la Los Angeles, Tom s-a
speriat [i a c\utat pe cineva care s\ stea cu
ei în seara respectiv\. Un prieten i-a spus
c\ vine doar dac\ îi pl\te[te masa. De fiecare
dat\ cînd ie[eau împreun\, Tom pl\tea
întotdeauna [i pentru fratele s\u. Pentu al distra pe Ken, a ales un club unde serile
se întîmplau performance-uri cu tent\
erotic\. De[i nu scotea un cuvînt, Ken p\rea
c\ url\: uita]i-v\ ce loser sînt [i nimeni nu
a f\cut vreodat\ nimic pentru mine. Prietenul
s-a sim]it prost, s-a scuzat [i a plecat. În
direc]ia privirii lui Tom, familist convins, pe
un trepied de plastic, a stat permanent,
în seara aia mizerabil\, o femeie goal\ cu
picioarele desf\cute. Oriunde s-ar fi uitat
cu excep]ia lui Ken, Tom nu vedea decît
deschiz\tura femeii.
M\ aflam într-un palat polonez, cu o
cea[c\ mare de cafea în fa]\ [i-l ascultam
fascinat pe nominalizatul la Oscar pentru
scurt-metraj din 1987, o fost\ speran]\ care
nu confirmase, care ar fi trebuit s\ vorbeasc\
despre scenariul meu, [i m\ bucuram foarte
tare c\ nu o f\cuse. Se apropia ora ultimei
cine, care avea s\-l scoat\ din bîrlogul
înmiresmat pîn\ în fa]a noastr\ pe buc\tar
pentru a-l aplauda ca la premier\. {eful de
sal\ vorbea impecabil toate limbile importante
[i p\rea c\ [tie despre cinema la fel de multe
ca to]i cei din stafful programului. M\
a[teptam tot timpul ca, în loc s\ m\ întrebe
dac\ prefer vin alb sau ro[u, s\-mi dea un
sfat despre cum s\ rezolv o scen\ cu probleme.
Ca s\-mi scot din minte bula ireal\ de lux
în care tr\isem timp de o s\pt\mîn\, m-am
cazat pentru urm\toarele dou\ zile într-un
hostel din Var[ovia, într-o camer\ cu 20 de
locuri [i-am mîncat junk-food.
Jean-LLorin Sterian, 33 de ani, prozator, jurnalist, regizor
[i scenarist. A publicat volumele Baltazar [i hazardul
(1997), Scriitorul a ie[it la vîn\toare (2000), Postume
(2004) [i Lorgean (2007) [i î[i preg\te[te volumul de
Antume. A regizat cîteva scurt-metraje [i documentare
dintre care unul despre propria sa forma]ie, Grupul
Sanitar, intitulat Lec]ia de Playback. 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 24Fun, colaborator Esquire,
pieton convins.

gruia dragomir
american reader
prima parte din cele 20.000 de plicuri gonzo
But let me tell you, before I leave this sombre
subject, a little about myself: a very little but enough. First, I do not live from orgy to
orgy, as I might have made you believe. I drink
much less than most people think, and I
think much more then most people would
believe. I am quite sincere about some of the

things which people take very lightly, and
almost insultingly unconcerned about some
of the things which people take most seriously.
In short, I am basically antisocial: certainly not
to an alarming degree, but just more so than
I appear to.
Hunter S. Thompson
--------------------------------------------

in nou în libr\rie, în fa]a acelora[i
rafturi pline cu acelea[i c\r]i.
Acelea[i titluri scoase în fa]\,
acelea[i nume care vînd bine, iar
într-un loc mai ferit, într-un fel de „col] al
ru[inii”, c\r]ile la pre] redus, loserii la vînz\ri.
Aici am g\sit [i Scîrbele [ i s paimele lui
Thompson. Oricît a[ încerca, nu-mi pot
explica cum se face c\ o carte ca aceasta
nu s-a vîndut bine. În fine, nu o s\ încerc
s\-mi explic acest lucru aici [i nici nu [tiu
dac\ a[ reu[i s-o fac vreodat\. Tot ce [tiu
este c\ pentru orice om care se apuc\ de
jurnalism sau care are vreo tangen]\ cu
acest domeniu, cartea asta, [i în general
orice carte a lui Thompson, este o adev\rat\
biblie. Ce este mai ciudat este c\ numai eu
cunosc aproape tot atî]ia oameni cît întreg
tirajul traducerii care [tiu pe de rost zeci de
replici din fimul Fear and Loathing, dar care,
din motive misterioase, au ignorat traducerea
cu cea mai mare sfin]enie. Am refuzat s\
mai caut orice alt\ carte nou\ scoas\ recent
de vreun debutant american [i am pus banii
pe Thompson, mai exact pe The P roud
Highway, primul s\u volum de scrisori. Asta
de[i n-am fost niciodat\ un mare fan al
genului epistolar [i am avut ceva rezerve
chiar dac\ era vorba despre unul dintre
scriitorii mei preferati. Nu acela[i lucru se
poate spune despre Thompson însu[i, care
[i-a p\strat cópii dup\ toate scrisorile
sale înc\ dinainte de-a fi publicat vreun
articol. De pe la 18 ani Thompson era sigur
c\ va ajunge departe, c\ va fi un nou Fitzgerald
sau Hemingway [i c\ scrisorile lui vor avea
la un moment dat o oarecare valoare. Nu
s-a în[elat deloc. De fapt, la un moment
dat, într-una dintre scrisorile sale de cînd
avea 19 ani, chiar spune: „I’m already the
new Fitzgerald, I just haven’t been recognized

yet. ” Thompson
a strîns în jur de
20.000 de scrisori
[i a publicat o
mare parte dintre ele. Primul
volum are 650
de pagini [i reflect\ mai bine
decît orice jurnal,
autobiografie
sau biografie ce
era în capul s\u,
adev\rata sa
personalitate [i
primii ani din
încer\rile sale
de making it big,
de a deveni un
jurnalist
freelancer respectabil [i un
S. Thompson, The Proud
scriitor renumit. Hunter
Highway: Saga of a Desperate
Un laitmotiv al Southern G entleman 1 955 acestui volum 1967, Edited by Douglas Brinkley
este cuvîntul
broke, lefter. Mai bine de 11 ani Thompson
s-a luptat încontinuu s\ fac\ rost de bani
pe articolele sale, care acum sînt adunate
în volume [i vîndute în sute de mii de
exemplare (nu [i la noi, dup\ cum spuneam).
Despre primele sale romane se plîngea
prietenilor c\ au fost respinse în nenum\rate
rînduri, iar scrisorile de atunci ne arat\
frustrarea creat\ de asta, dar [i ambi]ia
lui de a nu renun]a [i de a avea încredere
c\ va ajunge s\-i dep\[easc\ pe Kerouac,
Mailer sau Kesey, care erau greii din acea
vreme. A mers pîn\ în pînzele albe ca s\-[i
fac\ un nume, cutreierînd toat\ America de
Sud [i devenind unul dintre cei mai buni
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Drag\ ...,
Iat\ ultima poveste pe care am descoperito în re]ea; se pare c\ este scris\ de Ruslan Car]a.

coresponden]i de pe acest continent.
The Proud Highway nu este deloc un
volum tipic de scrisori. Nu este un volum
banal, plicticos, monoton, patetic de scrisori
c\tre iubit\, p\rin]i [i prieteni. Thompson
a [tiut de la bun început c\ le va publica
într-o form\ sau alta, la un moment dat
glumind într-una dintre ele c\ la cît de multe
scrisori scrie [i la cît de pu]in\ literatur\, ar
avea mai multe [anse s\ debuteze cu un
volum de scrisori. N-ar fi fost r\u deloc, mai
ales c\ pentru el scrisorile au fost întotdeauna
un exerci]iu de proz\ gonzo (chiar dac\
mul]i spun c\ stilul gonzo a ap\rut mult
mai tîrziu, dup\ publicarea volumului Hell’s
Angels). Foarte pu]ine sînt strict la obiect,
cele mai multe au în ele buc\]i bune de
proz\ scurt\, de fic]iune care se amestec\
cu fapte reale. Nu pu]ine sînt scrisorile prin
care Thompson încearc\ s\-[i conving\
destinatarul s\-i dea bani înflorind situa]iile
reale cu pu]in\ fic]iune, iar în cîteva rînduri
reu[e[te fie s\ primeasc\ un cec pentru o
lunet\ care i se blocase pe arm\, fie s\ ob]in\
un job la un ziar pe ai c\rui angaja]i îi
insultase/desfiin]ase în cel mai agresiv [i
umilitor mod, dar cît se poate de inteligent.
La fel, din aproape nici o scrisoare nu lipse[te
comentariul politic, fie c\ se afl\ undeva
pierdut prin America de Sud, fie izolat în
s\lb\ticie undeva prin State, fie absolut
distrus de asasinarea lui JFK. De fapt, chiar
în acest ultim context s-a n\scut expresia
fear and loathing, într-una dintre scrisorile
sale c\tre prietenul s\u William J. Kennedy:
„Besides, I am afraid to sleep for fear of
what I might learn when I wake up. There
is no human being within 500 miles to
whom I can communicate anything - much
less the fear and loathing that is on me after

today’s murder.”
Perioada pe care se întind scrisorile din
acest volum, anii ’55-’67, îl surprinde de
cele mai multe ori pe Thompson în offside
[i îl trimite pe raftul unde l-au pus cititorii
români. De asemenea, dintr-un astfel de
volum î]i faci o imagine foarte clar\ despre
cum arat\ jobul unui scriitor - cel pu]in al
unui scriitor debutant: tot timpul f\r\ bani,
împins s\ scrie tot felul de articole, s\-[i
vînd\ sau s\-[i amaneteze toate bunurile,
s\ se apuce, pe lîng\ scris, de fotojurnalism
sau de vîn\toare, s\ se retrag\ într-o caban\
izolat\ unde-[i face singur bere sau, cum
spune el la un moment dat cînd se afla în
New York, „the only job I can wax enthusiastic
about is one as a jack-of-all-trades in an art
gallery”. Cine vrea s\ vad\ cum e s\ te zba]i
ca s\ fii publicat într-o revist\ sau de o
editur\ ar face bine s\ pun\ mîna pe scrisorile
lui Thompson - chiar dac\ sînt vechi de
50 de ani, nu s-au schimbat prea multe,
în nici un caz la noi. The Proud Highway
este mai mult dec`t un volum de scrisori,
se cite[te aproape ca un roman, pentru
c\ dup\ cele 650 de pagini personalitatea
flamboaiant\ a lui Thompson ajunge s\-]i
r\mîn\ embedded pe sub piele, ajungi
s\ gînde[ti ca el sau s\ te treze[ti c\ pe
aragazul din buc\t\rie `]i fierbe o oal\ de
bere de cas\, o experien]\ cum nu se poate
mai gonzo.
Gruia Dragomir, 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 Dr Gonzo în revista aLtitudini [i scrie
constant pe site-urile Metropotam [i Urban B ite.
Coautor al romanului colectiv Rubik [i traduc\tor
al volumului Jurnal pe motociclet\ de Che Guevara
(Editura Polirom, 2007).

The Proud Highway: Saga of a Desperate Southern Gentleman 1955 - 1967 este
primul volum de scrisori din colec]ia The Fear and Loathing Letters. Cel de-al
doilea volum este Fear and Loathing in America: The Brutal Odyssey of an
Outlaw Journalist, ultimul volum de scrisori al lui Thompson: The Mutineer:
2005 fiind planificat
Rants, Ravings, and Missives from the Mountaintop 1977-2
s\ apar\ pe 1 octombrie 2009.

Eduard Limonov1 [i-a pus salopeta [i
halatul, preg\tindu-se pentru o nou\ zi de
munc\. Halatul îl prindea bine, era albastru,
nu foarte lung, cît s\ nu treac\ cu mult peste
genunchi, doar c\ avea o gaur\ la buzunarul
drept. {i-l ag\]ase acum cîteva s\pt\mîni
într-un cui al vestiarului [i de atunci umbla
cu „triunghiule]”. Era totu[i o gaur\
mare, a[a încît Limonov era atent la lucrurile
pe care le punea în el. Miercurea trecut\
i-au trebuit vreo 3 ore bune pîn\ a g\sit
cheile de la co[ciugul lui Stalin. Nemaivorbind
despre chibriturile [i pixurile pe care le
r\t\cea mereu pe aleile cimitirului. „E un
mic triunghi al bermudelor la mine aici” se gîndea Eduard Limonov cu creierii stropi]i
de alcool. St\tea lîng\ sicriu, ceva mai încolo
erau mai multe scaune cu speteaz\, pe care
ast\zi ar fi trebuit s\ se a[eze invita]ii la
conferin]a de închidere. A scos din pachet
o ]igar\, a dat cu flama brichetei pe lîng\
ea [i s-a a[ezat. De[i se f\cuse deja 5 [i un
sfert, Vasile Ernu [i colegii s\i din conducerea
partidului înc\ nu sosiser\. Jum\tate din
]igar\ era deja ars\ cînd Eduard Limonov
[i-a dat seama c\ ar fi mai bine s\ fumeze
afar\. În interiorul mausoleului se interzice
fumatul. Îns\ Limonov [i Vasile Ernu încalc\
regula, dac\ se întîmpl\ s\ vin\ mai de
diminea]\, cînd ceilal]i colegi lipsesc. A[a
nu-i vede nimeni [i n-au cum s\-i toarne la
administrator. Ba, de cele mai multe ori,
cînd r\mîn singuri, a[tern o pagin\ din
Komsomoliskaya Pravda pe capacul de
sticl\ blindat\ a lui Lenin sau pe cea a lui
Stalin, alearg\ pîn\ la supermarketul din
col], cump\r\ o sticl\ de „Stolicinaia” [i un
borcan de castrave]i, dup\ care (v\ da]i
seama!) iau la rînd [i... citesc fiecare [tire
din Komsomolka.
Eduard Limonov a ie[it afar\. Era o
diminea]\ r\coroas\, cîteva stele de un ro[u
aprins mai sîngerau înc\ pe cerul plumburiu,
amestecîndu-se parc\ cu cele de rubin de pe
turnurile Kremlinului.
- Salut, b\ie]i! Ernu n-a venit înc\? l-a
întrebat Eduard Limonov pe unul dintre
solda]ii de la intrare.
- Nu [tiu. Acum am f\cut [i noi schimbul.
Eduard Limonov a cl\tinat din cap.
- O s\ vin\ el. {ti]i doar c\ mereu întîrzie.
- P\i ast\zi a întîrziat 20 de minute, o
fi pierdut trenul.
În acest timp, Vasile Ernu, împreun\ cu
4 membri ai PNB-ului lui Limonov, dup\
cum stabiliser\ cu o zi înainte, a intrat pe
u[a din spate a mausoleului. Adic\ pe u[a
predestinat\ cazurilor de urgen]\. To]i cinci
aveau cagule negre pe fa]\, m\nu[i [i
cîte un rucsac în spate. Încercarea de a fi
cît mai pu]in zgomoto[i le-a permis u[or
s\ trag\ cu urechea la u[a de la intrare [i la
discu]iile ce se purtau afar\. Limonov îi
]inea pe solda]i de vorb\ - semn c\ ar trebui
s\ treac\ cît mai repede la ac]iune. Vasile
Ernu a scos din rucsac un sac mare, asem\n\tor
cu sacii de dormit, [i l-a întins pe podea. Au
stins lumina în înc\pere [i [i-au aprins
lanternele. În cazul în care ar fi intrat cine
nu trebuie, ar fi fost dificil s\-i observe, dar
mai ales ei puteau s\ se care f\r\ s\ lase
vreo umbr\ de b\nuial\. Au ridicat înceti[or
sicriul, l-au b\gat în sac, iar Vasile Ernu,
cu dexteritatea unui medic criminalist, a
tras fermoarul. Dup\ aproape un secol de
piedestal, Vladimir Ilici Lenin st\tea
acum pe podea, în sicriul s\u antiglon],
b\gat într-un sac negru.
Eduard Limonov [i-a aprins o alt\ ]igar\,
continuînd s\ exprime acelea[i sentimente
de îngrijorare.

- E bine dac\ o leg aici? Eduard Limonov
a ar\tat cu mîna spre gardul de vizavi.
- Da, sigur.
S-a apropiat de gard, a trecut lan]ul pe
dup\ o [tachet\, a scos cheia [i a ap\sat pe
lac\t. S-a închis imediat. Cu foliajul, în mod
vizibil, foarte dur, cu scaunul din plastic
negru [i ghidon de inox, bicicleta st\tea
acum ag\]at\ de gardul ce împrejmuia
parcela de flori - exact în locul spre care
ar\tase Limonov cu mîna.
- Acum a]i cump\rat-o, nu-i a[a?
Limonov a zîmbit scurt, l\sînd s\ se
subîn]eleg\ r\spunsul.
- Se vede...
În timpul \sta, Vasile Ernu [i cei 4 subordona]i
ai lui Eduard Limonov au mers cu trupul
„ve[nic viu” al lui Lenin de-a lungul holului,
îndreptîndu-se spre u[a din spate. Dac\
n-ar fi fost cagula care îi ascundea fa]a,
pe tîmplele lui Vasile Ernu s-ar fi v\zut cele
cîteva bule de transpira]ie ce i se scurgeau
înspre obraji. Era una dintre zilele nu tocmai
sigure, dar ce era de f\cut? Trebuiau s\
fie cu un pas înaintea legii ce urma în curînd
s\ se aprobe, altfel nu s-ar fi ales decît cu
regrete [i cu certitudine s-ar fi sim]it vinovat
c\ n-a avut curajul s\ i se opun\ prin ac]iuni
concrete. Acum nu mai conta nimic, decît
s\-[i ating\ scopul. Lîng\ u[\ îi a[teptau
doi tipi îmbr\ca]i în sacouri albe, cu bra]ele
încruci[ate pe piept. Unul dintre ei, care
ar\ta mai în vîrst\, [i-a scos repede ochelarii
de soare [i a f\cut un pas în întîmpinarea
lor.
- E în regul\. Nu e nimeni prin zon\.
- Foarte bine! a exclamat bucuros Vasile
Ernu. Haide]i, tovar\[i!
Au deschis u[a. Afar\ îi a[tepta un jeep
vopsit în albastru-verzui, parcat lîng\
mormintele altor Mari Sovietici: scriitorul
Maxim Gorki, cosmonautul Iurie Gagarin,
academicianul Kurciakov, mare[alul Jukov...
Pe u[ile laterale ale jeepului erau lipite 2
imagini cu reclama la Gillette, sub sloganul
„Gillette, nu exist\ alternativ\ mai bun\
pentru b\rba]ii adev\ra]i!”, iar pe geamul
portierei din spate, ridicat\ special pentru
înc\rc\tura ce va fi introdus\ în portbagaj,
o imagine cu secera&ciocanul pe un fond
ro[u + inscrip]ia: „Domnilor, nu mai min]i]i!”.
B\ie]ii care veneau în urma lui Vasile
Ernu au împins u[or sacul în\untrul ma[inii
[i au închis portiera.
- Deci stai lini[tit, Pasok!, a zis Vasile
Ernu, apropiindu-se de geamul deschis al
[oferului. Pasok a tras un fum din ]igar\
[i l-a privit în ochi, încercînd s\ deslu[easc\
ce spunea. În ce prive[te vama româneasc\,
nu-]i face griji. Am vorbit azi cu Thomas
[i Mihai [i-au zis c\ or s\ te ajute. Înainte
s\ intri în vam\ suni pe num\rul acesta [i
întrebi fie de Vakulovski, fie de Ciulei. În
rest se ocup\ ei, [tiu ce au de vorbit cu
vame[ii. Iar cu \[tia vedem noi ce facem...
Gata, eu am plecat. Pa!
- Cu bine, i-a r\spuns Pasok [i a ap\sat
cu toat\ puterea pe pedala de accelera]ie.

pia]a interna]ional`

vasile

________

1
Eduard Veniaminovici Limonov (Savenko) (n.
1943) - poet, prozator, publicist [i eseist de origine
rus\, pre[edintele Partidului Na]ional-Bol[evic
(PNB).

Vasile Ernu 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
Philosophy&Stuff [i redactor asociat al revistei Idea
art\+societate. 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 România
liber\ [i una în s\pt\mînalul Suplimentul de Cultur\.
A debutat cu volumul N\scut în URSS (Editura Polirom,
2006) care a fost distins cu Premiul pentru debut al
României literare [i cu Premiul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor din România.
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literatura
inventeaz`
via]a
c`r]ile [i Mediterana, c`r]ile [i Bucure[tiul
na dintre imaginile care m\
viziteaz\ cel mai des este cea
a unei femei, eu, citind pe plaj\
sau pe terasa unei case cu vedere
spre mare. Visez la veri întregi petrecute
în compania marilor romane din secolul
XIX. Nu m\ întreba]i de ce asociez vara
[i marea cu Balzac, cu Stendhal, cu Galdós
sau cu Emilia Pardo Bazán.
În aceast\
var\ am petrecut
cîteva zile în
Sardinia, pe plaja
cea mai frumoas\ pe care am
v\zut-o vreodat\, în Villasimius. O excelent\ politic\
local\ a împiedicat pîn\ acum
orice construc]ie
prea aproape de
mare, p\strînd
astfel o uimitoare
ap\ trasparent\,
o plaj\ de o
frumuse]e s\lbatic\ [i un nisip
alb [i foarte curat.
Mi-am cump\rat
Norman Manea, Sertarele
un pat pliant.
exilului. Dialog cu Leon
Escaladam în fieVolovici, Editura Polirom,
care zi o mic\
2008, 520 pag.
stînc\, ajungeam
pe un col] de plaj\ care t\ia
respira]ia, desf\ceam patul, îl
a[ezam în ap\
(da, da, în ap\)
[i deschideam
Los p azos d e
Ulloa de Emilia
Pardo Bazán,
extraordinara
romancier\ spaniol\ din secolul
XIX, admiratoare
a naturalismului
[i a lui Zola [i una
dintre cele mai
importante intelectuale ale
secolului.
Emilia Pardo Bazán, Los
Cartea mipazos de Ulloa
roase înc\ a nisip
[i a mare. Am
l\sat-o în apartamentul meu din Paris [i
am luat avionul spre Bucure[ti. În primele
zile în ora[ul meu natal, o geografie sentimental\ pentru mine din ce în ce mai
dificil\, am dat o rait\ prin libr\rii [i miam cump\rat tot ce-am g\sit [i nu aveam
de Norman Manea, pentru ale c\rui
c\r]i [i pozi]ii etice am o mare admira]ie.
Am început s\ citesc Sertarele exilului [i
am continuat lectura în autobuzele 301
[i 335, pe ruta Institutul MeteorologicPia]a Iancului, pe care o f\ceam în fiecare
diminea]\ ca s\-mi v\d bunica. Cum drumul,
datorit\ lucr\rilor la tunel, dura aproximativ
o or\ [i jum\tate pe o c\ldur\ necru]\toare,
am decis c\ Norman Manea îmi putea face
mult mai suportabile c\l\toriile. Astfel,
în timp ce [oferul claxona [i înjura enervat
de trafic [i un b\rbat zbiera în telefonul
mobil, eu citeam reflec]iile lui Manea
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despre sentimentul înstr\in\rii. Eram [i
nu eram în autobuzul care str\b\tea str\zi
flancate de cl\diri care-mi strîngeau inima,
pline de trec\tori cu priviri triste sau
agresive. Vedeam ora[ul [i oamenii cu
ochii lui Manea suprapu[i peste ochii mei.
M\ umpleam de triste]e [i de indignare.
A[ fi vrut ca Bucure[tiul s\ fie un ora[
amabil, deschis, luminos, cosmopolit.
M\ ag\]am de cartea care-o ]ineam
în mîini ca de un colac de salvare.
Aveam senza]ia, confuz\ la început
[i apoi din ce în ce mai clar\, c\ o
parte din agresivitatea oamenilor [i a
ora[ului se datoreaz\ faptului c\ în România,
fa]\ de Europa, exist\ o liber\ circula]ie
economic\, dar nu [i a mentalit\]ilor. Cum
se întreba Ana Chiri]oiu în articolul „Din
nou despre feminism”, publicat în ultimul
num\r al revistei Noua l iteratur\: „Ce
fel de autosuficien]\ cultural\ ne face
s\ ne amuz\m de corectitudinea politic\
f\r\ s-o fi practicat vreodat\?”. În fine,
s\ream de la una la alta hî]înat\ de autobuz
[i încercam s\ asimilez [i s\ în]eleg
Bucure[tiul.
Am tr\it în Bucure[ti, Granada [i Paris.
De asemenea pu]in, dar suficient cît s\
iubesc aceste dou\ ora[e, în New York
[i Mar del Plata. M\ simt cet\]ean\ a cinci
ora[e [i sper c\ voi mai încorpora de-a
lungul vie]ii [i altele. Buenos Aires, de
exemplu, pe care l-am v\zut fugar, dar
care ocup\ un loc important în memoria
mea afectiv\ pentru cafenelele sale pline
de oameni care citeau. C\r]i, nu ziare.
Ora[ele mele î[i suprapun strazile una
peste cealalt\ si sînt pline de cafenele în
care se poate citi. M\ întreb, s\rind în
continuare de la una la alta, în cîte cafenele
se poate citi în Bucuresti f\r\ acompaniamentul unei muzici stridente.
În ultima zi înainte de plecare am avut
o surpriz\ pl\cut\. În general am o aversiune
fa]\ de inscrip]iile de pe zidurile publice,
folosite de multe ori pentru a vehicula
mesaje violente sau grote[ti. De data
aceasta îns\ mi-au mers la inim\ cuvintele
vopsite pe cl\direa liceului Laz\r, dac\-mi
aduc bine aminte: „Femei, nu tolera]i
misoginii!”. A[ fi vrut s\ v\d un Bucure[ti
împînzit de asemenea mesaje [i de altele
asem\n\toare, cu cîteva nuan]e decisive.
Misoginia nu e o problem\ a femeilor, a[a
cum homofobia nu e o problem\ a homosexualilor sau, ca s\ revin la Sertarele
exilului, antisemitismul nu e o problem\
a evreilor. Sînt problemele societ\]ii.
Ieri m-am întors la Paris. Mi-am scos
c\r]ile din geamantan [i le-am a[ezat în
bibliotec\. Am terminat în avion Sertarele
exilului. Una dintre c\r]ile de Norman
Manea pe care le-am cump\rat o voi pune
deoparte pentru a o citi anul viitor la mare.
Ioana Gruia, 30 ani, scriitoare în limba spaniol\
[i cercet\toare de literatur\ spaniol\ [i comparat\.
A publicat Otoño sin cuerpo (Toamna f\r\ corp, carte
finalist\ în 2002 a Premiului de poezie Federico García
Lorca) [i Nighthawks (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).

dosar
literar
de expat
|n glum` despre
stereotipuri serioase
n b\trîn ucrainean de 84 de ani,
cet\]ean britanic naturalizat,
redescoper\ iubirea în persoana
unei blonde de 36 de ani care
dore[te s\ ob]in\ drept de reziden]\ în Anglia
[i i se înfiin]eaz\, cu preten]ii exagerate [i
cu crize de isterie, în cas\ [i-n via]\, punîndu-i familia pe jar.
O ga[c\ de muncitori din Europa de Est,
Africa [i China caut\ o via]\ mai bun\ [i marea
dragoste în Anglia, muncind pe cîmpurile
de c\p[uni sub supravegherea fermierului
Leaping.
Mrs. Shapiro, o evreic\ cu origini esteuropene, excentric\ [i amatoare de c\utat
prin gunoaiele vecinilor, apare în via]a unei
femei din clasa mijlocie, proasp\t separat\
de so]ul ei [i r\mas\ mam\ singur\ a unui
adolescent, iar istoria ei, ref\cut\ din scrisori
[i din fotografii vechi spune povestea de
co[mar a ghetourilor [i a lag\relor de munc\
din Europa anilor ’40.
Cu to]ii sînt personaje-cheie în romanele
Marinei Lewycka, scriitoare britanic\ de
origine ucrainean\, care pare s\-[i fi f\cut
un obicei din a aborda cu lejeritate [i cu mult
umor subiecte foarte serioase, de la crize
politice [i sociale pîn\ la problema identit\]ii
emigran]ilor din Est.
Romanul ei de debut, Scurt\ istorie a
tractoarelor în limba ucrainean\1 (ap\rut în
2005 [i publicat în România în 2006, la Editura
Polirom, traducere de Fraga Cusin) porne[te
de la un element autobiografic - cartea despre
rolul tractoarelor în istoria Ucrainei moderne,
scris\ de tat\l ei - [i pune fa]\ în fa]\ dou\
lumi, cea veche, fa]\ de care naratoarea
încearc\ s\ p\streze distan]a, f\r\ a se dezice
de ea, [i cea nou\, ale c\rei reguli le-a asimilat
[i în contrast cu care se construie[te imaginea
Estului. Nikolai, tat\ a dou\ fete, Nadejda
(naratoarea) [i Vera, se hot\r\[te, la un an
dup\ moartea so]iei, s\ se rec\s\toreasc\.
Aleasa lui e Valentina, o ucraineanc\ lacom\,
peste m\sur\ de vulgar\, pentru care c\s\toria
e pasul sigur spre evadarea în Vestul idealizat.
Odat\ cu moartea Ludmilei, mama naratoarei,
familia pare s\ se dezintegreze, cele dou\
surori se ceart\ pentru mo[tenire, dar inamicul
comun care explodeaz\ ca o „grenad\
trandafirie [i zulufat\” în familia b\trînului
este elementul care le va aduce de aceea[i
parte a baricadei, în încercarea de a-[i scoate
tat\l din tot felul de încurc\turi juridice [i
amoroase. Valentina este o crea]ie comic\
splendid\, oscileaz\ între ridicol [i amenin]\tor,
îl terorizeaz\ pe Nikolai [i-l batjocore[te
pentru impoten]\, în timp ce defileaz\
prin fa]a lui cu tot felul de iubi]i ocazionali.
Lewycka nu se teme de cli[ee, nici atunci
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cînd î[i construie[te
personajele, nici atunci
cînd spune povestea, al
c\rei tipar e clasic: prezentul
nu poate fi în]eles [i acceptat
f\r\ a dezgropa trecutul,
istoriile de familie fa]\ de
care trecerea grani]ei
pusese o distan]\ suficient
de mare. Grani]a nu e doar
una geografic\, e în primul
rînd una mental\, delimitînd
cele dou\ lumi [i punîndo pe cea veche sub t\cere.
Aici este meritul cel mare
al c\r]ii - pune problema
identit\]ii emigran]ilor
dar nu o face la modul
didactic, evident, nu
filozofeaz\. În schimb, ne
face cuno[tin]\ cu personaje extravagante [i
colorate, care las\ loc
pentru întreb\ri esen]iale:
în ce m\sur\ istoria
condi]ioneaz\ identitatea?
Po]i sc\pa de identitate,
o po]i redefini? Cum po]i
lupta cu presiunea, cu
ap\sarea acestui trecut,
care amenin]\ s\-]i
zdruncine din temelii
concep]iile despre propria
identitate?
Frumuse]ea c\r]ii e în
detalii: engleza stricat\
(traducerea în român\ e
excelent\, p\streaz\ intact\
savoarea englezei vorbite
de emigran]ii estici),
concep]ia despre Occident
a emigran]ilor, convingerea
c\ aici toat\ lumea e
înst\rit\, obiceiurile
expatria]ilor atunci, pe
vremea r\zboiului, cînd
mama Nadejdei era exclusiv
preocupat\ de strîngerea
proviziilor, cu care umplea
pivni]a [i c\mara de teama
foametei [i acum, cînd
Valentina face colec]ii de
cataloage cu oferte din
supermarket, de parfumuri
ieftine [i de tot felul de
obiecte care s\-i confirme
statutul - de la un xerox
miniatural pîn\ la ma[ini
de lux. Instalat\ în casa
lui Nikolai, Valentina începe

Marina Lewycka, We Are All
Made of Glue, 2009

Marina Lewycka, Two
Caravans,, 2007.

Marina Lewycka, Scurt\
istorie a tractoarelor `n
limba ucrainean\, traducere
de Fraga Cusin, Editura
Polirom, 2006, 400 pag.
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s\ emit\ preten]ii [i s\-[i acuze so]ul de
zgîrcenie. Pretinde „ma[ini prestigioase”
[i riposteaz\ isteric atunci cînd mofturile îi
sînt refuzate: „Tu nu om bun! Tu plin de bani
scîr]ar! Promi]i bani! Bani stau în banc\!
Promi]i ma[in\. Ma[in\ rahat.” De[i nu g\te[te,
î[i tîr\[te so]ul în ora[ s\-i cumpere plit\
prestigioas\, obligatoriu maro (nu alb\, ca
plitele cu care fusese obi[nuit\ acas\): „În
fosta Uniune Sovietic\ toate plite sînt
albe. Plite rahat. Tu vrei dai la mine plit\
rahat. Pentru persoana civilizat\ plita trebuie
cu gaze, trebuie maro.” Valentina reprezint\,
în roman, o istorie [i un teritoriu pe care [i
Nadejda [i Vera se str\duiser\ s\-l lase în
urm\. E o fantom\ a trecutului care vine s\
confirme ironia destinului emigran]ilor
„asimila]i”, ajun[i s\ manifeste respingere
[i ur\ fa]\ de „ai lor”.
În planul secund al romanului apare Estul
Europei din anii de dup\ r\zboi, discu]iile în
contradictoriu dintre Nikolai [i Nadejda
despre comunism [i pasiunea acestor discu]ii.
Nadejda nu are amintirea Estului (e n\scut\
dup\ r\zboi) [i cocheteaz\ din adolescen]\
cu ideologiile de stînga: „Psihiatrul discutase
îndelung cu tat\l meu [i ajunsese la concluzia
c\, avînd în vedere ce tr\ise tat\l meu sub
comunism, nu era deloc surprinz\tor, ba era
chiar firesc s\-[i urasc\ fiica, date fiind vederile
ei comuniste.” Probabil în rîndul publicului
englez repulsia fa]\ de stînga a b\trînului
e mult mai greu de în]eles decît simpatiile
stîngiste ale Nadejdei (exact invers de cum
b\nuiesc c\ s-ar citi cartea la noi, cu un mare
semn de întrebare legat tocmai de aceste
simpatii - cum de n-o fi priceput ce e cu
comunismul?)
Fragmentele din istoria tractoarelor pe
care o scrie Nikolai au pres\rat\ printre rînduri
o istorie afectiv\ a ucrainenilor. De altfel,
acestea sînt singurele dou\ teme care-l
entuziasmeaz\ pe b\trîn, l\sînd deoparte
„sînii botticellieni” ai Valentinei.
La doi ani dup\ romanul de debut, Lewycka
revine cu o poveste despre Estul Europei [i
p\r\sirea lui cu speran]a într-o lume mai
bun\. De data aceasta, în romanul Two
Caravans, vocile narative se multiplic\ - avem
de-a face cu un amestec de emigran]i, nu
doar din Europa, ci [i din Africa [i China,
fiecare cu propriile fantezii despre Anglia.
Polonezii sînt personajele principale ale
muncii la negru în Anglia, înc\ din 1981, cînd
Generalul Jaruzelski a impus legea mar]ial\,
iar Londra s-a trezit peste noapte cu for]\
de munc\ ieftin\, în urma invaziei de chelneri
[i de sp\l\tori de vase. Ucrainenii sînt noii
polonezi - exist\ ierarhii în func]ie de „vechimea
în bran[\” [i chiar la acest nivel, cel mai de

1
Imediat dup\ apari]ie, cartea s-a g\sit în mai multe
libr\rii la rafturile de agricultur\, iar pe Amazon a figurat
în categoria {tiin]\ [i Tehnologie.

Ruxandra Ana, 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 Observator cultural, iar acum î[i
împarte timpul între cursuri, joburi studen]e[ti, scris [i
traduceri.

Marina Lewycka, scriitoare britanic\
de origine ucrainean\, s-a n\scut în 1946
într-o tab\r\ de refugia]i din Kiel, Germania,
de unde familia ei a emigrat în Anglia.
În prezent lucreaz\ ca lector în studii
media la Universitatea Sheffield Hallam.
Autoare a romanelor A Short History
of T ractors i n U krainian (2005), Two
Caravans (2007) [i We Are All Made of
Glue (2009).
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via]a
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abroad

Marina Lewycka

jos, se dau lupte înfocate pentru pozi]ie [i
pentru putere: „The supervisor of her section
was a rather coarse and disagreeable Romanian
woman called Geta, who spoke appalling
English... Yola supposed it could only be her
blonde hair... and her Diploma in Food Hygiene
from the Polytechnic Institute at Bucharest,
which anyone but a fool could see was a
forgery, which had secured for her this
enviable position.” Nu lipsesc descrierile
a[tept\rilor idealiste ale personajelor ajunse
în Anglia, uneori de-a dreptul hilare, ca în
cazul lui Andryi, exponent al clasei muncitoare,
care-[i închipuie c\ Sheffield e un mare paradis
comunist. Irina, burgheza, ajunge în Anglia
dup\ un drum de 42 de ore din Kiev, preg\tit\
pentru o var\ de munc\ în agricultur\, sper\
s\ aib\ parte nu doar de aventur\, ci [i de
o poveste de dragoste cu un englez la fel de
frumos [i de încînt\tor ca Mr. Brown, personajul
din manualul de limba englez\: „English men
are supposed to be incredibly romantic.
There is a famous folk-legend of a man who
braves death and climbs in through his lady’s
bedroom window just to bring her a box
of chocolates.” Engleza stricat\ pe care o
vorbesc personajele aminte[te, pe alocuri,
de traduc\torul ucrainean al lui Jonathan
Safran Foer din Totul este iluminat. Fa]\
de primul roman, Lewycka dezv\luie în Two
Caravans fa]etele întunecate ale economiei
[i ale capitalismului - brutalitatea marilor
ferme de pui (unde brazilienii se dau portughezi,
portughezii se dau brazilieni [i puii sînt folosi]i
drept cimpoi), hostelurile mizerabile de pe
coast\, speciale pentru imigran]i, exploatarea
nemiloas\ a muncitorilor ilegali [i chiar traficul
de persoane.
Romanul We Are All Made of Glue, ap\rut
în 2009, reia tema emigra]iei ca tem\ secundar\,
adiacent\ pove[tii lui Georgie, o femeie la
vîrsta a doua care încearc\ s\ fac\ fa]\
desp\r]irii de so]ul ei, presiunilor vie]ii de
mam\ singur\ [i încerc\rilor de a scrie un
roman. Vecina lui Georgie, Naomi Shapiro,
serve[te ca pretext pentru descrierea ororilor
r\zboiului [i ale Holocaustului în Europa,
dar [i a nenorocirilor îndurate de diaspora
din Palestina. În cele din urm\, totul se reduce
la lian]i: „If you could just get the human
bonding right, maybe all the other details
- laws, boundaries, constitutions - would fall
into place. It was just a case of finding the
right adhesive for the adherents. Mercy.
Forgiveness. If only it came in tubes.” Lewycka
rezist\ tenta]iei de a-[i roman]a personajele,
[i le refuz\ condi]ia de victim\. E adev\rat
c\ una dintre sursele principale ale umorului
în roman e lupta caricaturizat\ între bine
[i r\u, dar personajele nu sînt vulnerabile
[i nici idealizate. Naomi Shapiro, cu toate
excentricit\]ile ei, cu nenum\ratele pisici pe
care le cre[te în cas\ (care ajunge s\ miroas\
a un amestec ciudat de Chanel No. 5 [i urin\
de pisic\), e un simbol al autonomiei, ba chiar
al anarhiei, în calea c\rora nu poate sta
nici chiar vîrsta înaintat\.
I s-ar putea repro[a Marinei Lewycka
u[urin]a cu care abordeaz\ subiecte „grele”,
umorul cu care trateaz\ situa]ii dintre cele
mai serioase, dar tocmai lejeritatea scriiturii
[i comicul spumos le fac abordabile, „citibile”
[i extraordinar de apropiate de cotidian, de
imediatul care ar putea fi, în orice moment,
al oric\ruia dintre noi.

bazaar

Î

ntotdeauna am crezut c\ orice experien]\,
de orice tip, poate fi pus\ în cuvinte,
altminteri nu este o experien]\ real\.
Cu alte cuvinte, ceea ce nu poate fi pus
în cuvinte nu exist\. Pentru mine memoria
este predominant verbal\, chiar dac\ ea se
constituie ([i) din mirosuri, gusturi, tipuri
de atingeri, toate generînd în combina]ie
diverse sentimente de varii intensit\]i.
Mirosul [i zgomotele bazarului din Teheran,
de exemplu, îmi sînt clar întip\rite în minte
[i de fiecare dat\ cînd le reactualizez, harta
clar\ [i imaginile bazarului [i ale împrejurimilor
sale mi se mije[te în fa]a ochilor evocatori.
Bozorgh-e Bazaar - Marele Bazar - al
Teheranului se întinde pe o suprafa]\ enorm\
spre sudul ora[ului. Cel mai simplu fel de
a ajunge acolo este s\ iei un taxi comun
pe una dintre arterele principale, Istanbul
sau Vali-Asr, ambele str\b\tînd ora[ul pe
axa nord-sud. Apropierea Bazarului se
ghice[te dup\ intensificarea traficului de
motociclete ale c\ror motoare supraîncinse
degaj\ un miros specific de ulei ars [i de
benzin\ ars\ insuficient... Treptat locuin]ele
dispar l\sînd locul construc]iilor asem\n\toare
unor garaje care sînt în fapt fiecare un
boutique ce ofer\ o varietate de m\rfuri, în
special articole de menaj sau de feronerie.
Oamenii trec gr\bi]i [i tranzac]iile se petrec
cu o vitez\ incredibil\, un du-te-vino de
camionete albastre [i verzi IranKhodro,
motociclete autohtone sau microbuze de
fabrica]ie coreean\ str\bat str\zile împînzite
de b\rba]i [i femei care car\ plase debordînd
de forme rotunde sau p\trate de materialit\]i
diverse, predominant metal (inox) [i plastic
[i prin care putem vag ghici culoarea sau
func]ionalitatea obiectelor îngr\m\dite cu
grij\. C\rucioare trase de b\rba]i slabi de
vîrst\ incert\ î[i fac loc printre trec\tori,
zgomotul ro]ilor pe asfalt fiind acoperit de
strig\tele conduc\torilor. Dup\ ce vizitatorul
coboar\ din taxi, va trebui s\ î[i fac\ loc prin
marea de oameni, metal [i plastic pentru
a r\zbi spre intrarea în Bazaar.
Depinzînd de ruta aleas\, putem nimeri
intr\ri în sec]iuni diferite ale Bazaarului, eu
am nimerit, de cele mai multe ori, din
obi[nuin]\ poate, în sec]iunea bijuterii.
Dup\ ce dep\[im „sortatorul de oameni”
de la intrare - bare tubulare îndoite în form\
de „n” înfipte în asfalt la distan]\ de 50-60
de cm - intr\m în bazarul propriu-zis care
dintr-odat\ are forma unui coridor lung,
acoperit, cu p\mînt pe jos, str\juit de vitrinele
str\lucitoare ale bijutierilor care te îmbie
în\untru. Zgomotul de motoare [i mirosul
de e[apament dispare l\sînd locul strig\telor
c\r\u[ilor [i mirosurilor umane care devin
dintr-odat\ dominante. Aurul nu are miros.
La cap\tul acestui culoar relativ îngust se
afl\ o pia]\ din care pleac\ o serie de alte
culoare, propriu spus galerii comerciale s\ nu uit\m c\ galeriile Parisului din secolul
XIX au fost inspirate de bazarul din Cairo.
Fiecare dintre galerii te poate duce în alt\
sec]iune, deja anun]at\ de mirosurile, de
zgomotele [i de marfa expus\ în fiecare.
Vocile predominant feminine ciocnindu-se
de metalul u[or cu rezonan]\ mare pot
avertiza pe oricine c\ intr\ în sec]iunea
menaj domestic unde vesela Tefal e la mare
pre] (Tefal are fabric\ în Iran). Sticla genereaz\
o alt\ gam\ de senza]ii auditive, dublat\
de o culoare predominant ro[iatic\, cu reflexe
aurii de la filigranele de pe pahare preferate
în aceast\ parte a lumii. Bazarul este o re]ea
de galerii ale c\rei noduri sînt pie]ele
cvasicirculare, oricare dintre c\i am alege
vom ajunge în mod cert „undeva”. Orientarea

îns\ nu este u[oar\, probabil cea mai bun\
strategie atunci cînd e[ti doar vizitator este
aceea a flaneur-ului. În plus, nasul [i urechile
sînt cele mai bune c\l\uze... Printre zgomote
de oale [i voci care se tîrguiesc po]i trece
u[or spre o lume lini[tit\, a fo[netelor
m\t\soase [i a [oaptelor rostite cu evlavie
în fa]a rulourilor imense de materiale textile;
de acolo, urm\toarea galerie te poate aduce
în fa]a minun\]iilor de forme [i de culori
etalate pe suprafe]ele plane ale covoarelor
a[ezate unul peste altul [i care formeaz\
mun]i de noduri de lîn\ [i m\tase... Pentru
cei cu nas fin va fi imposibil s\ ocoleasc\
sec]iunea bazarului în care g\sim cele
mai multe pisici: cartierul mirodeniilor.
Acolo, în saci de in, praful de plante sau
urmele de flori sînt aranjate cu grij\, îmbietor,
pe culori [i miresme, spre deliciul sim]urilor.
Prima dat\ am fost atras irezistibil, ca în
desenele animate, ca de o mîn\ ce m-a apucat
de n\ri. Apoi, în repetatele vizite, petreceam
cel mai mult timp printre mirodenii [i pisici,
în lini[tea dup\-amiezii, la umbra unor nuci
crescu]i nu [tiu cum în mijlocul bazarului...
Nu v\ l\sa]i în[ela]i, îns\; cea mai
mare valoare imobiliar\ în Teheran o are
metrul p\trat construit în Bazaar.

Alexandru B\l\[escu, 34 de ani, antropolog, specializat
în antropologie politic\, cu expertiz\ în Orientul
Mijlociu (Iran) [i Islamul contemporan, de]ine un doctorat
în Antropologie la Universitatea din California, Irvine (UCI,
2004). A predat la: American University din Paris, University
of California, Irvine, Critical Theory Center din Paris [i la
RUW Bahrain.
În prezent, Alec B\l\[escu se afl\ în Bucure[ti, este
cercet\tor independent [i lector asociat la {coala Na]ional\
de Studii Politice [i Administrative [i [ef de cabinet al
ministrului Culturii.
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u se diger\ în teatrul românesc
o felie performativ\ important\
[i extrem de productiv\:
cercetarea activ\. Nu se creeaz\
contextul necesar pentru o cercetare
pe termen lung, care ar putea na[te
proiecte unice cu implica]ii la foarte
multe niveluri: cercetare dramaturgic\,
actoriceasc\, regizoral\, scenografic\
etc. Teatrul românesc este lipsit de
mentalitatea, de starea [i de ini]iativa
de laborator, capabile s\ dea consisten]\
unor proiecte pentru care perspectiva
cercet\rii este esen]ial\. Laboratorul
presupune un cadru de reflec]ie pe
care, din p\cate, teatrele nu îl pot
oferi ca practic\ recurent\ de investiga]ie.
Rezultatele lui nu sînt cuantificabile
atît de rapid cum se întîmpl\ în cazul
repeti]iilor la un spectacol. În România,
laboratorul este considerat un lux,
[i nu o necesitate, tocmai de aceea
nu este inclus în strategia teatrelor
[i nici nu exist\ spa]ii destinate
exclusiv unor proiecte de cercetare

de la care s\ nu se pretind\ acelea[i
rezultate care se pretind de la alte
formule de lucru. Creativitatea de
laborator implic\ un timp al cercet\rii
aplicate, un timp al improviza]iei
programatice, un timp al test\rii
conceptelor [i practicilor, toate
subsumate unui timp al relax\rii
reflexive. Disponibilitatea pentru
laborator genereaz\ o practic\ de
documentare consistent\, de integrare
[i de filtrare a document\rii în demersul
conceput, o experimentare continu\,
multe întreb\ri, pu]ine certitudini
[i capacitatea de-a o lua de la cap\t
f\r\ urgen]a efectului imediat, f\r\
presiunea lui. Laboratorul instituie
crea]ia colectiv\ - în sensul de
nedepartajare [i de prefixare a rolurilor
- ca principal\ surs\ de asamblare a
unui proiect [i provoac\ toat\ echipa
implicat\ s\-[i dea timp pentru
implementarea metodelor [i pentru
continua lor redimensionare. Laboratorul
are o dubl\ relevan]\ contextual\:

pe de o parte, propune cadrul unui
model teoretic de dezbatere a
conceptelor care dau substan]\
proiectului respectiv, iar, pe de alt\
parte, aduce în prim-plan un model
practic, de cercetare activ\, care
poate produce inova]ii la nivelul
metodologiei vizate. Laboratorul
este punctul în care se produce
convertirea teoriei în baz\ de lucru
[i invers. Atît pentru teoreticieni, cît
[i pentru practicieni, consisten]a
cercet\rii de laborator are un poten]ial
de elaborare conceptual\ în mi[care,
de reflec]ie în ac]iune, de interven]ie
în dimensiunea comunitar\ a proiectului.
Tactica [i practica laboratorului
repun în discu]ie pozi]iile auctoriale
ale celor implica]i. Partajarea drepturilor
de autor devine esen]ial\ într-o
dinamic\ prin care nu se mai privilegiaz\
un unic pol de negociere [i de impunere
a unei viziuni. To]i cei care particip\
la proiectul de laborator sînt aportori
direc]i, interesa]i de crea]ia mobil

colectiv\. Laboratorul iese de sub
dictatura semn\turii unice [i intr\
sub protec]ia semnatarilor cu func]ii
egale. Se schimb\, totodat\, [i centrul
de interese. Laboratorul mut\ accentul
de pe produs pe proces, de pe rezultat
pe etapele de cercetare [i impune un
stil de lucru pentru care modalitatea
de a ajunge la un spectacol, formatul
lui în permanent\ schimbare,
dezasamblarea [i reasamblarea lui
devin mult mai relevante decît
ambalajul final. E vorba despre o
ordonare a priorit\]ilor care pune
în discu]ie [i strategia de politic\
cultural\ axat\, de obicei, pe finalitate,
[i nu pe procesualitate. Teatrul
românesc are nevoie de cercetare
mai mult decît de orice.
Mihaela Michailov, 33 de ani, critic de teatru [i
dans, dramaturg, c`[tig\toare a bursei de dramaturgie
e fric\ [i
acordat\ de dramAcum pentru piesa Mi-e
a Premiului UNITER pentru piesa Complexul România.
Public\ `n Suplimentul de cultur\, aLtitudini, {apte
seri.
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tiberiu stamate
un „sejur” la Tanacu

a începutul
lunii iulie, cînd
lumea de obicei nu mai
poate
suporta
întîmpl\ri
problematizante, cînd
via]a în Bucure[ti e o
prob\ de rezisten]\
care te face s\ visezi
diurn la spa]ii largi [i
r\coroase, Spovedanie
la T anacu, piesa în
regia cunoscutului [i
mult-discutatului (cu
patos autohton) Andrei
{erban, a ajuns din
nou în Capital\.
Dup\ ce avusese
Tatiana Niculescu Bran,
Spovedanie la Tanacu.
premiera absolut\ la
Roman jurnalistic, Editura
New York, în 2007,
Humanitas, 2006, 207 pag.
spectacolul a venit [i
aici, în mai 2008 a[teptare prelungit\
destul de mult [i parc\
demonstrativ (se [tie,
{erban a trecut prin
cîteva aventuri picante
cu birocra]ia dîmbovi]ean\) -, în iulie
anul acesta avînd loc
cea mai recent\ reprezenta]ie.
Pe 8 iulie, seara (e
un fel de a spune, la
ora 19 soarele ardea
ame]itor), la Odeon,
în spatele scenei, întrun spa]iu gîndit ca în
Joi. Megajoy a lui Radu
Afrim, am fost unul
dintre cele cîteva sute
Tatiana Niculescu Bran,
de spectatori ai piesei.
Cartea judec\torilor. Cazul
Tanacu, Editura Humanitas,
Crucifica]i pe b\ncile
2008, 200 pag.
tari din lemn, sub
lumina reflectoarelor,
la o temperatur\ ce dep\[ea, cred, 45 de grade, unde
nici o pal\ de aer nu se mi[ca, am intrat cu to]ii, în
cel mai propriu în]eles al cuvîntului, în atmosfera
piesei. Nu are rost aici s\ dau impresii despre construc]ia
scenariului, despre ideea inspirat\ de a dubla
jocul actorilor de video-proiec]ia de tip documentar,
cu fragmente din epicul propriu-zis al evenimentelor,

L

sau despre minusurile Spovedaniei la Tanacu - de
altfel, nici nu sînt un consumator avizat de teatru.
Cartea Tatianei Niculescu Bran s-a g\sit în libr\rii,
mass-media [i-a bombardat fanii la vremea respectiv\
cu toat\ gama de absurdit\]i, tocate în articole de
ziar, `n emisiuni de [tiri sau `n show-uri TV despre
ceea ce p\rea un caz de exorcizare „e[uat” - epifenomenul
unei devia]ii colective, devenit\ posibil\ într-un sat
obscur, s\rac etc. al ]\rii.
Ceea ce trebuie formulat [i face din aceast\ pies\
un reper al teatrului contemporan de la noi e perspectiva
din care prive[te regizorul cazul. Pies\ militant\, cu
miz\ social\, moral\, Spovedanie la Tanacu demonstreaz\
c\, atunci cînd tr\ie[ti într-o fic]iune mediatic\, ri[ti
s\ pierzi multe din vedere, uneori esen]ialul. Iar
esen]ialul acestui caz, dup\ Andrei {erban, e c\ vina
unor fapte abominabile nu poate fi aruncat\ tot
timpul în cîrca f\ptuitorilor direc]i. Exist\ [i vini
ascunse, difuze, care apar]in mai ales celor cu
discern\mînt. Ei constat\ desf\[urarea aberant\ a
unor întîmpl\ri, dar aleg s\ se spele pe mîini. Despre
aceste vini vorbe[te Andrei {erban în Spovedanie…
Iar piesa îns\[i e, la un nivel subtil, o r\zbunare a
reac]iilor noastre neputicioase, o „exorcizare” (de
data asta, benefic\) a atitudinilor pasive pe care le
avem cînd alegem doar s\ înregistr\m fa]a negativ\
a lumii, f\r\ s\ încerc\m s\ o apropriem. Am sentimentul
c\ spectacolul a func]ionat pentru toate seriile de
privitori, inclusiv pentru str\inii care l-au v\zut în
cadrul festivalurilor, drept un enorm paratr\snet
al lipsei de reac]ie vinovat\, propunînd, în acela[i
timp, un model de regizor care nu se pierde în sfere
înalte, amator de artizanate g\unoase [i dispre]uitor
al vie]ii de zi cu zi, ci unul atent la contingentul pe
care dac\ nu îl în]elegem, „ne tr\ie[te”. Cred c\
aceasta e filosofia lui Andrei {erban din Spovedanie
la Tanacu.
La final, un mare plus actorilor tineri. Au avut de
dus cîteva roluri inuman de grele, în special cele
dou\ actri]e care au „interpretat-o” succesiv, în
func]ie de demon, pe Irina Cornici: Ramona Dumitrean
[i Andrea Tokai. De notat, de asemenea, felul în care
au salutat publicul la sfîr[it: f\r\ înclinarea
ritualic\ la care se a[tepta acesta, au f\cut un tur
al scenei, privind spectatorii în ochi, semn, înc\ o
dat\, c\ nu a fost doar o reprezenta]ie teatral\, ci
[i manifestarea unei atitudini regizorale cu b\taie
civic\ [i o provocare adresat\ s\lii.
Tiberiu Stamate, 26 de ani, doctorand al Facult\]ii de Litere,
Universitatea din Bucure[ti; profesor de englez\, coordonator
PR al Editurii Paralela 45. A colaborat la publica]iile: aLtitudini,
România literar\, Cuvântul, Ziua.
Imagine din spectacol. Regia: Andrei {erban

un cadou de la altcineva
eu chiar am intrat cu cizmele în via]a ta
a[a mi-ai spus
dup\ ce mi-ai deschis u[a:
în apartamentul acesta e cam toat\ via]a mea
aveam pantalonii b\ga]i
în ni[te înc\l]\ri de piele înalte
pîn\ sub genunchi
le primisem cadou de la altcineva
dar nu le purtasem niciodat\
fiindc\ mi se p\reau caraghioase [i pu]in cam mari
am dat s\ m\ descal]
dar pentru asta ar fi trebuit s\ m\ aju]i
adic\ s\ mi le tragi pur [i simplu din picioare
a[a c\ mi-ai zis:
haide intr\
nu te desc\l]a
la mine nu se descal]\
intr\ haide
am p\[it în sufragerie ca un domnitor în sala tronului
rar [i ap\sat
[i m-am oprit
de[i cu cizmele alea puteam s\ ajung
nu doar pîn\ în dormitor
nu doar la vecinii de dincolo de pere]i
ci pîn\ la cap\tul lumii [i chiar mai departe

stai pe scaun pe canapea sau unde vrei tu
[i ai f\cut un gest cu mîna
care mi-a dat curaj
dac\ asta înseamn\ s\-]i recuno[ti inima
f\r\ s\-i auzi b\t\ile
m-am a[ezat
iar dup\ cîteva ore
ai dus uimit\ la gur\ aceea[i mîn\
[i ai [optit
am vorbit cîte-n lun\ [i-n stele
parc\ noaptea a venit mai repede peste noi
[tiam c\ trebuia s\ plec
ba chiar voiam s\ plec
m-am [i ridicat în picioare
dar nici m\car o clip\
o singur\ clip\
cizmele alea caraghioase nu m-au ascultat

robert

[erban
Robert {erban, 38 de ani, scriitor, ziarist, realizator tv, director editorial al Editurii
Brumar. A debutat în 1994 cu volumul de poezie Fire[te c\ exagerez (Premiul de
debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au urmat Odyssex, 1996, Piper pe
limb\, 1999, Cinema la mine-aacas\, 2006, Ochiul cu strea[in\ ,2007, volum de
publicistic\; coautor la Cartea roz a comunismului, 2004.
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Eduard T\utu
Aspiratorul (proz`)
ra s\ dea cu aspiratorul. Ura s\ tîrasc\ noua [i
acum mai pu]in zgomotoasa cutie de-a lungul
covoarelor, insistînd ori de cîte ori era necesar,
astfel încît p\rul, noroiul uscat, firimiturile,
scamele [i orice al]i corpusculi microscopici care s-ar mai
fi g\sit pe suprafa]a puhav\ a persanelor s\ fie pe deplin
îndep\rta]i, înghi]i]i de gura sub]ire [i rigid\ a aparatului
pentru a ajunge în stomacul lui de carton unde niciun alt
organ nu avea s\ le mai digere.
Ura s\ urm\reasc\ atent fiecare cotlon al apartamentului,
cu gîndul la posibili intru[i, ca [i cînd murd\ria s-ar fi organizat
asemenea unui grup mafiot, iar praful ar fi fost aripa lui
radical\. Delincven]ii m\z\ciei, escrocii gunoiului, interlopii
colbului, fugind care încotro, încercînd s\ se sustrag\ unei
noi razii a ma[in\riei de aspirat, dar f\r\ niciun folos, c\ci
el avea s\-i g\seasc\ negre[it, pedeapsa fiind unic\ pentru
to]i: moartea prin asfixiere în burta din ce în ce mai
neînc\p\toare a monstrului mecanic. Încerca s\ n\scoceasc\
tot felul de asemenea jocuri mintale pentru a-[i distrage
aten]ia de la ideea c\, de fapt, treaba lui era s\ fac\ cur\]enie.
În ultima vreme îns\, nici aceste exerci]ii de imagina]ie
nu-[i mai f\ceau efectul.
Ar fi putut spune nu. Ar fi putut spune, odat\ tu,
odat\ eu. Dar se sim]ise vinovat într-un fel. La o adic\, ea
era plecat\ la serviciu de diminea]a pîn\ seara, uneori [i
în weekenduri, dîndu-se peste cap s\ fac\ fa]\ mediului
ultracompetitiv din firma unde lucra, firm\ care-[i m\rea
preten]iile de la un an la altul, ba chiar de la o lun\ la alta,
iar dac\ nu onorai cerin]ele, aveai s\ fii înlocuit cu altcineva
care ar fi [tiut exact cum s\ o fac\. Plus c\ avea un salariu
de cinci ori mai mare decît al lui, f\r\ s\ punem la socoteal\
primele de Cr\ciun [i de Pa[ti. „Eu sînt providerul în casa
asta”, îi spusese ea odat\ cînd se certaser\, ca [i cum asta
ar fi trebuit s\-l reduc\ la t\cere, ceea ce s-a [i întîmplat,
chiar dac\ numai pentru cîteva secunde, cît i-a luat s\-[i
revin\ din [oc, nu din [ocul con[tientiz\rii acestei
realit\]i ci din acela al folosirii ei ca argument într-o discu]ie,
fie ea [i una în contradictoriu. Ulterior, Ada î[i ceruse scuze,
care-i fur\ acceptate, îns\ vorbele ei i se fixaser\-n minte,
o mantra plin\ de energii negative care avea în final s\-l
duc\ la pierzanie.
{i el mergea la serviciu, dar numai cîteva ore pe zi, fapt
ce-i oferea o gr\mad\ de timp liber pe care, acceptase el
logica, putea, odat\ sau de dou\ ori pe s\pt\mîn\, s\ [i-l
dedice [i cur\]eniei casei care, parc\ din dorin]a de a-l umili
[i mai mult, p\rea c\ se murd\rea singur\ cînd nu era nimeni
s-o vad\. Adev\rul e c\ locuiau la strad\, pe unde se perindau
zilnic mii de ma[ini, iar ceva mai încolo de blocul lor se
construia un nou supermarket [i, uite a[a, praful îi invada
constant în cantit\]i mult mai mari decît dac\-ar fi stat
într-un cartier ca al p\rin]ilor ei. Acolo existau mul]i copaci,
iar vara era umbr\ [i aer curat [i c\ldura mult mai suportabil\,
de parc\ te-ai fi aflat în cu totul alt ora[, un ora[ al celor
privilegia]i unde pîn\ [i clima se punea la dispozi]ia cet\]enilor,
atîta vreme cît aveau bani.
Ce frustrant devenise totul! {i nu era numai cur\]enia
de vin\, chiar dac\ asta, împreun\ cu restul treburilor pe
care le mai f\cea, îi d\deau adeseori sentimentul c\ ajunsese
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un fel de sclav în propria-i cas\, un b\iat bun la toate care
trebuia s\ fie harnic [i priceput dar s\ se mul]umeasc\ cu
pu]in cînd venea vorba de recompens\. Oricum se mul]umea
cu pu]in. Ca profesor de istorie, f\r\ prea mare vechime,
cî[tiga te miri ce, în pofida tuturor grevelor [i promisiunilor
aferente ce ap\reau de-aici. La [coal\ elevii erau dezinteresa]i
[i nu vroiau s\ se concentreze deloc la ce li se preda. În
cancelarie nu-[i f\cuse propriu-zis prieteni pentru c\ era
un tip destul de timid [i introvertit. Dar ce vin\ avea el
dac\-i pl\cuse istoria [i dorise s\ devin\ profesor? Ce
vin\ avea el dac\ Ada lucra la o multina]ional\ unde cî[tiga
de cinci ori mai mult decît el? Uneori se întreaba de ce se
mai c\s\toriser\. Mai ales c\ ai ei nici nu fuseser\ de-acord,
de parc\ ar fi avut un al [aselea sim] cu care puteau detecta
ratarea, de[i la vremea aceea nimic nu p\rea c\-i va merge
r\u. Provenea dintr-o familie de intelectuali, amîndoi p\rin]ii
lui fuseser\ medici aprecia]i, cu clientel\ rasat\. Într-o zi,
îns\, taic\-s\u f\cuse un anevrism [i c\zuse la pat, de unde
acum nu se mai scula decît s\ mearg\ la veceu, ajutat tot
timpul de maic\-sa, care se pensionase numai ca s\ aib\
grij\ de el. Arogantul de odinioar\ devenise acum un copil
neajutorat, recenta lui vulnerabilitate amestecîndu-se cu
mai vechile riduri de fost fum\tor, combina]ie deloc fericit\,
ce te f\cea s\ tresari involuntar ori de cîte ori îl vedeai.
Dar cine-ar fi putut anticipa cum vor evolua lucrurile în
momentul în care Flavius se cunoscuse, apoi se logodise
cu Ada, fat\ de bani gata dar care încerca s\ par\ modest\,
dorindu-[i s\ reu[easc\ pe cont propriu, ceea ce, în linii
mari, se [i întîmplase, de[i Flavius nu reu[ea s\-[i reprime
gîndul c\, atunci cînd tat\l t\u este ac]ionar majoritar la
o firm\ de audit financiar, nu vei putea spune c\ ai reu[it
pe cont propriu decît dac\ emigrezi în alt\ ]ar\. {i cine-ar
fi putut garanta c\, dac\ în facultate p\reau c\ se în]eleg
atît de bine, peste zece ani aveau s\ se în]eleag\ la fel?
Nu c\ acum s-ar fi certat tot timpul. Îns\ de cînd ea renun]ase
la cariera didactic\ [i „alesese realitatea” cum se exprima
uneori, î[i pierduse cumva respectul pentru munca lui,
de parc\ ar fi vrut s\-l pedepeasc\ pentru faptul de a nu
se fi orientat c\tre un alt domeniu, de parc\ ar fi fost vina
lui c\, dup\ atî]ia ani de reforme, sistemul înc\ nu se redresase.
Ciudat cît de des îi revenea în minte cuvîntul „vin\”, de[i,
paradoxal, ea începuse s\-l foloseasc\ prima, acuzîndu-l
c\ o face s\ se simt\ vinovat\ pentru c\ are un salariu mai
mare, cînd de fapt lui i se p\rea c\ lucrurile st\teau exact
pe dos.
{i totu[i nu tr\ia r\u. De fapt, nu-i lipsea nimic. La [coal\
ap\rea tot timpul îmbr\cat elegant ([i scump), nu f\cuse
niciodat\ parte din categoria profesorilor care se plîng c\
n-au bani de haine [i se simt umili]i în costumele lor ponosite,
în timp ce elevii î[i etaleaz\ în fiecare zi impresionantele
lor garderobe. Uneori se sim]ea prost c\ nu venea îmbr\cat
cu haine mai vechi. Dar sincer, nu ar fi avut cum. Din punctul
\sta de vedere, Ada îl cople[ea. }inea s\-l îmbrace (exprimarea
ei, de parc\ ar fi fost un copil!) numai de la Stefanel, Steilman
sau Marks & Spencer [i - asta era realitatea, n-o putea nega
- ea îl îmbr\ca. Sau dac\ nu ea, banii ei, ceea ce era
totuna. „Nu te po]i prezenta oricum în fa]a elevilor”, îi
spunea ea. „N-ai idee cum te analizeaz\, de parc\ ai fi un
exponat de muzeu”. Ca [i cum el n-ar fi [tiut asta! M\car
dac\ faptul c\ venea la [coal\ spilcuit ca un director de
banc\ (ca un director de banc\ în concediu, pentru c\ nu
se îmbr\ca la costum [i cravat\ chiar în fiecare zi) l-ar fi
ajutat cumva în munca didactic\. M\car dac\ elevii s-ar fi
uitat dintr-odat\ la el cu mai mult respect, a[a cum credeau
ceilal]i profesori c-are s\ se-ntîmple în momentul cînd
ministerul le va m\ri salariile [i ei î[i vor putea cump\ra

haine din magazinele scumpe din mall. „N-are s\ fie
deloc a[a”, îi venea s\ le spun\. „Au s\-[i zic\ în gînd, «B\,
\sta are bani, nu-i vorb\. Oare ce fur\?» dup\ care vor
continua s\ nu fie aten]i [i s\ nu dea doi bani pe materia ta
pentru c\ oricum [coala e o pierdere de vreme [i nu te-ajut\
la nimic, ba uneori chiar te-ncurc\. Sau mai r\u, cum suspecta
el c\ se-ntîmpl\ în cazul lui, vor începe s\-i pun\ porecle
de genul, Între]inutu’ sau Fetitza sau Ar\tosu’, ar\tîndu-l
cu degetul [i f\cînd glume de prost gust pe seama lui. Flavius
nu [tia dac\ într-adev\r a[a st\teau lucrurile cînd venea
vorba de elevi, dar putea b\ga mîna-n foc în ceea ce-i privea
pe profesori. Tocmai de aceea, cînd venise vorba de ma[in\
insistase s\ r\mîn\ la Symbolul lui de cinci ani (Ada îi
propusese un Golf VI luat cu banii jos), de care el era mul]umit,
de[i, dup\ ce îi refuzase oferta, se gîndise dac\ nu cumva
ar fi trebuit s\-accepte ma[ina, în fond îl interesa mai
mult decît hainele [i oricum pactul cu diavolul fusese f\cut.
Uneori, mai în glum\, mai în serios, chiar asta avea
impresia c\ se întîmplase. F\cuse un pact cu diavolul,
semnase un contract lung [i alambicat (pe care nu se chinuise
s\-l citeasc\ înainte [i, chiar dac\ l-ar fi citit, era prea tîn\r
atunci ca s\ în]eleag\ ceva) care stipula c\ avea s\ se
c\s\toreasc\ cu o femeie frumoas\ [i inteligent\ dar
dominant\ care urma s\-l transforme într-un obiect de
uz casnic, un fel de robot-umanoid supersofisticat de
care va avea grij\ pentru a se putea folosi de el cît mai mult
pîn\ cînd, într-o bun\ zi, robotul se va uza [i atunci va trebui
s\-[i ia altul. Numai c\, în realitate, diavolul era chiar ea,
atîta timp cît pentru ni[te haine [i un confort material sporit,
Flavius î[i vînduse sufletul, f\r\ s\ fi con[tientizat ce f\cea,
ca [i cum în clipa aceea ar fi fost beat, f\r\ s\ se fi gîndit
pentru o clip\ c\, zece ani mai tîrziu, într-o zi de sîmb\t\
diminea]a în timp ce va da prin cas\ cu aspiratorul lor nounou] [i ultraperformant va ajunge s\ se gîndeasc\ la
toate acestea.
Nu o dat\ sim]ise nevoia s\ se r\zbune pe ea. Se gîndise
la un moment dat s-o în[ele, dar, culmea, nu g\sise cu cine.
Colegele de vîrsta lui p\reau venite din alt\ lume. Ada le-ar
fi numit [leampete. Corina, o tip\ de vreo treizeci de ani
care preda engleza [i care ar fi putut fi, la o adic\, mai pu]in
genul [leamp\t, locuia cu p\rin]ii [i era atît preocupat\
de haine încît se l\sase p\guba[ înainte de a ini]ia vreun
demers. Mai erau elevele lui, cele de-a XII-a, care ar\tau
ca ni[te femei în toat\ firea [i p\reau c\ apreciaz\ toaletele
lui. Îns\ cum deschideau gura, deveneau fie ni[te semiretardate, fie ni[te copili]e alintate [i niciuna dintre variante
nu-l stimula îndeajuns.
Se gîndise apoi s\ compenseze cumva umilin]ele la care
îl supunea, uneori f\r\ ca m\car s\-[i dea seama, printr-un
comportament dominator în pat. Culmea, f\ceau dragoste
destul de des, chiar dac\ mai tot timpul pozi]ia era aceea[i,
cu ea stînd deasupra. Se întreb\ dac\ i-ar pl\cea (lui, nu ei)
s-o lege, s\ o manevreze brutal, s\ fac\ cu ea sex anal.
Din p\cate, ajunsese la concluzia c\ nimic din toate acestea
nu-l incita [i dac\ el nu era convins, n-avea cum s\ se prefac\
conving\tor.
Apoi îi trecuse prin minte s\-i fac\ un copil. Ideea de a
o vedea transformat\ în mam\ p\rea s\-l excite mai mult
decît eventualitatea unei partide de sex ie[it\ din
normal. Ada nu-[i dorea s\ aib\ copii iar imaginea ei al\ptînd,
prins\ bine în mrejele maternit\]ii, i se p\ru cea mai pervers\
[i mai de lung\ durat\ revan[\. Se trezi c\ are o erec]ie
uria[\ care i se scofîlci brusc cînd realiz\ c\ în realitate tot
el ar fi trebuit s\ aib\ grij\ de copil [i, odat\ cu erec]ia, îi
disp\ru [i aceast\ fantasm\.
Mai era gîndul de a întreprinde ceva astfel încît ea s\-[i
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Bogdan Suceav\
O c`l`torie \n jurul lumii
(fragment)
n anii aceia, cînd r\zboiul trecuse demult, iar oamenii
din satul Valea Rea crezuser\ c\ au auzit [i v\zut
totul, singura [tire care ar mai fi putut s\ [ocheze a ajuns
în sat în seara de mar]i care a urmat furtunii. Era pe
vremea cînd poporul sovietic eliberator trimisese în spa]iu
Sputnikul, iar la Valea Rea ajunseser\ cele mai stranii inven]ii
despre care bunicii mei auziser\ vreodat\: radioul, curentul
electric [i campania de alfabetizare. Nenorocirea din
seara aceea s-a întîmplat din vina unchiului meu, cunoscut
înc\ de pe atunci cu numele de nea Gigi, care a observat, la
fel ca toat\ lumea din sat, c\ s-a oprit curentul electric.
Era prima oar\ de cînd se instalase linia de înalt\ tensiune.
La Valea Rea exista de mult\ vreme o solid\ tradi]ie de
contemplare pasiv\ a faptelor, urmat\ de o decisiv\ inac]iune.
Nea Gigi era îns\ f\cut dintr-o alt\ pl\mad\. A socotit repede
c\ pîn\ ce un electrician va ajunge la Valea Rea, trimis de
regionala care asigura între]inerea re]elei electrice, ar trece
cel pu]in vreo dou\ zile, r\stimp în care satul ar sta f\r\
curent. Atunci a luat hot\rîrea eroic\ s\-[i arunce pe um\r
funia pe care o folosea la legarea coarnelor vacilor [i s\ urce
pe deal, acolo unde se aflau stîlpii magistralei na]ionale de
înalt\ tensiune. Era hot\rît s\ se ca]\re el pe stîlpul vinovat
[i s\ remedieze defec]iunea. Nu se pricepea deloc la instala]ii
electrice, dar cît de complicat ar fi putut s\ fie?
Nu era prima oar\ cînd nea Gigi încerca s\ salveze planeta.
Cînd a ajuns lîng\ stîlpul de înalt\ tensiune [i-a f\cut
toate socotelile [i a ajuns la concluzia c\-l va escalada folosind
o tehnic\ alpin\ care-i mai fusese util\ [i în calitatea lui de
fost vîn\tor de munte, în unitatea special\ de cerceta[i care
luase parte la b\t\lia de la Banska Bistrica. Întrucît nimeni
nu a v\zut scena care avea s\ urmeze [i întrucît el nu avea
s\-[i aminteasc\ niciodat\ prea bine ce s-a întîmplat, zvonurile
[i opiniile sînt împ\r]ite. Unii spun c\ s-ar fi urcat pîn\ sus
pe stîlp [i c\ acolo a pus mîna pe un bec. Al]ii spun c\
defec]iunea re]elei electrice nu se datora furtunii din seara
precedent\, ci c\ era o hib\ mai veche, mai precis c\ un fir
se încol\cise pe stîlp, purtînd în el o uria[\ tensiune. Alt
zvon spunea c\ stîlpul era oricum ud, iar nea Gigi ar fi fost
pe jum\tate beat. Singurul lucru cert e c\ a rezultat o niagar\
de scîntei [i pocnete, din care s-a ridicat un vîrtej de fum
violet, care mirosea precum diavolul. Trebuie c\ nea Gigi
a pus mîna pe o por]iune neizolat\ a cablului de înalt\
tensiune [i de acolo trupul i-a zburat prin coroana stejarului
din apropiere, peste c\pi]ele de fîn, peste prunii b\trîni [i
harnici, tulburînd cuiburile privighetorilor [i speriind sitarii,
[i a aterizat pe coasta dealului sub un unghi lin, similar cu
cel al avioanelor sosind asupra pistei. S-a oprit din rostogolire
pe spate, cu mîinile deschise larg, în pozi]ia omului ideal
din gravura lui Leonardo da Vinci. Miracolul e c\ nu [i-a
fracturat decît o coast\, iar din uria[ul [oc electric [i-a pierdut
dou\ degete. De atunci a r\mas pentru totdeauna cu un
aer straniu dublat de porecla neobi[nuit\ chiar [i pentru
satul Valea Rea; i s-a spus nea Gigi O-Mie-de-Vol]i.
Uite-a[a avea el s\ tr\iasc\ nou\zeci de ani [i avea s\
povesteasc\ în momente nea[teptate tot felul de ciud\]enii
pe care ajunseser\ s\ le [tie to]i copiii din sat. Pentru c\,
dup\ ce lumea s-a lini[tit, rareori l-ai mai fi v\zut ie[ind
din curtea lui. Dac\ voiai s\ auzi o n\zdr\v\nie, trebuia s\
te duci s\-l ascul]i. Petrecea zile în [ir fumînd, bînd cafea
ieftin\ sau ceai de tei, uitîndu-se la cer, trecîndu-[i mîna
prin barba neras\ de trei zile. Spunea c\ a v\zut lumea [i c\
nu mai are nimic nou de v\zut. Avea teoriile lui, toate dublate
de o certitudine simplificatoare [i înr\d\cinate într-o
experien]\ de via]\ care l-ar fi traumatizat pe orice alt muritor.
Mul]i ani mai tîrziu, într-una dintre acele zile cînd ne
jucam pe malul rîului, am auzit urm\toarea legend\, pe care
mi-a povestit-o un alt copil. Mai exagereaz\ copiii, mai cu
seam\ la vîrsta aceea, dar prietenul meu pretindea c\ auzise
o balad\ pe o muzic\ vesel\ despre acest subiect incredibil.
Se spunea c\ o zîn\ a muntelui s-a îndr\gostit de un erou
din r\zboi. {i îl iubea cum niciodat\ o zîn\ nu a iubit un
muritor, pentru c\ era frumos ca o creast\ de munte
peste care trec razele amurgului, înalt, [i blond, cu ochi
alba[tri [i sub]ire. Legenda spunea c\ zîna dorea s\-i devin\
so]ie. {i ea era frumoas\ ca steaua ce înso]e[te luna [i-[i
putea schimba chipul dup\ cum b\rbatul care o visa î[i
schimba dorin]a, adic\ putea fi blond\ sau brun\, înalt\ sau
scund\, pururea tîn\r\ [i frumoas\, ca orice f\ptur\ a
adîncurilor. Dar voinicul a spus nu. El a spus nu [i nu, pentru
c\ nu vroia s\ o ia pe ea, ci dorea o anume fat\ din sat, o fat\
pe care o [tia el din copil\rie. Atunci, zîna p\durii,
cuprins\ de o criz\ furibund\ de gelozie, a aranjat lucrurile
în a[a fel încît a trimis spre el zece mii de vol]i. Eroul din
balad\ a murit cu degetele strînse în jurul unei [uvi]e de
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p\r castaniu pe care i-o d\ruise fata din sat.
Asta era legenda pe care eu am auzit-o pe malul
rîului. Uite din pricina asta nu po]i s\ pui nici o baz\ pe
istoriile de la Valea Rea. Cum au trecut cî]iva ani, cum realitatea
începe s\ se imerseze într-un ocean de înflorituri halucinante
[i faptele de alt\dat\ cap\t\ o dimensiune supranatural\.
Un lucru e sigur: nea Gigi [i-a pierdut dou\ degete [i asta
a avut de-a face cu electricitatea. În plus, el nu era înalt [i
blond, [i nu avea ochii alba[tri, ci era m\run]el [i m\sliniu,
cu p\rul negru, înainte de a-i fi înc\run]it pe jum\tate.
Clipa de glorie a lui nea Gigi fusese în mai 1945, atunci
cînd a fost ales s\ participe ca purt\tor de drapel, reprezentînd
unitatea lui de vîn\tori de munte, la parada victoriei de la
Praga. Misiunea lui a fost aceea de a duce pe um\r
steagul, un drapel înalt, ro[u, galben [i albastru, cu emblema
unit\]ii militare [i a coroanei României, a[ezat într-un lung
[ir de drapele sovietice de lupt\, destinate s\ defileze
împreun\ c\lare într-un moment emo]ionant care preceda
restul par\zii. De la el am auzit eu prima oar\ despre cel
de-al doilea r\zboi mondial, înainte s\ v\d filme cu eroi,
tancuri, avia]ie [i John Wayne pe jeep. Fotografiile de arhiv\
cu nea Gigi au r\mas, a[a c\ partea asta a pove[tii nu mai
e legend\, ca aia cu zîna mun]ilor. În imaginile alb-negru
decolorate [i trecute de mult\ vreme în culoare sepia, se
poate vedea nea Gigi tîn\r, frumos ca un înger, p\rînd înalt
pentru c\ se ]inea mîndru, brunet [i cu o privire intens\,
înving\torul indiscutabil al unui r\zboi pe care-l începuse
în cealalt\ tab\r\, ca toat\ armata român\ dealtfel, dup\
cum bine se [tie. Adev\rul e c\ nea Gigi luase parte la
îngrozitoarea b\t\lie de la Odessa, apoi la cea de la Sevastopol,
apoi la cea de la Ia[i, apoi la cea de la Banska Bistrica, [i
sc\pase cu via]\ din tot acest carnagiu, pentru a-[i pierde
dou\ degete pe dealul copil\riei sale, dup\ r\zboi, atunci
cînd a descoperit experimental for]a electricit\]ii.
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piard\ serviciul. Se imagin\ ap\rînd într-o zi la compania
unde lucra, beat [i eventual pi[at (sau pref\cîndu-se a
fi) [i cu chef de har]\, luîndu-se de ea, sau, [i mai bine,
de [eful ei care, în final, ar fi fost nevoit s-o dea afar\.
N-avea, îns\, nicio garan]ie c\ gestul lui ar fi dus neap\rat
la concedierea ei. Odat\ c\ era foarte posibil ca [eful
s\ doreasc\ mai degrab\ s-o consoleze pentru ghinionul
de a fi avea un so] be]iv [i b\d\ran, acordîndu-i o m\rire
de salariu, sau, în caz c\ totu[i o d\dea afar\, oare cine
avea s\ fie „beneficiarul” cruntei ei r\zbunari?
Nu în ultimul rînd, se gîndise s\ adopte un comportament
exagerat ironic la adresa preocup\rilor ei intelectuale.
„Mai cite[te [i tu altceva în afar\ de Elle, se auzea spunîndu-i dar apoi se f\cea auzit\ [i replica ei, „Dar ce-ai vrea?
S\ citesc Historia [i s\ m\ uit toat\ ziua pe History?” Plus
c\ mergeau m\car o dat\ pe lun\ la teatru iar de citit,
cînd mai avea timp pentru asta, citea [i altceva decît Elle.
Trecuse apoi la o serie de gînduri mai constructive.
Unul fusese s\ se-apuce de scris, s\ scrie chiar despre
conflictele din interiorul cuplului lor, dar spre dezam\girea
lui, realiz\ repede c\ nu e în stare s\ treac\ bagajul tuturor
frustr\rilor lui de pe malul min]ii pe cel al foii de hîrtie.
Altul fusese s\ se-apuce de f\cut preg\tire [i în felul
acesta s\-[i suplimenteze veniturile. Istoria era, în fond,
disciplin\ de bacalaureat. Dar era absurd s\ se gîndeasc\
c\ va putea vreodat\, cu meseria asta, în ]ara asta, s\
cî[tige nu mai mult, nu egal, dar m\car de dou\ ori
mai pu]in decît ea. Se gîndise [i c\ ar putea s\ plece un
an la munc\, undeva în str\in\tate. Dar nu cuno[tea
pe nimeni care s\ fi plecat la munc\ în Spania sau în Italia
[i la care s\ poat\ apela pîn\ s-ar fi acomodat cu schimbarea.
Plus c\ nu se vedea lucrînd în construc]ii sau la cules
de c\p[uni iar de predat nu se punea problema. Nu de
la-nceput, cel pu]in. Nu dup\ un an.
Cît de neputincios se sim]ea. Bun numai s\ dea cu
aspiratorul. {i s\ [tearg\ praful. {i s\ spele vasele. S\
pun\ vasele în ma[ina de sp\lat vase, mai precis. Dac\
ar fi fost într-un film prost sau în vreo carte de doi lei,
cînd Ada ar veni acas\, i-ar da una în cap dup\ care ar
încerca s-ascund\ cadavrul. Dup\ care ar fugi sau s-ar
sinucide [i el. Sau mai bine s-ar sinucide [i atît. G\sit
spînzurat de lustra din dormitor. „N-am mai putut suporta.
Adio. Al t\u, Flavius. P.S. Scuze pentru mizerie.”
În realitate, asta se va întîmpla: ea va veni acas\ cînd
el va fi terminat demult cur\]enia. Va remarca ce harnic
a fost, îl va l\uda. Pentru o clip\, el va uita toat\ frustrarea
[i-i va zîmbi, gîndindu-se ce bine arat\. Apoi, îns\,
Ada, va face gre[eala s\-nceap\ s\-i povesteasc\ ce s-a
mai întîmplat la serviciu, ceea ce el nu mai poate demult
s\ suporte. {i totu[i o va asculta, delectîndu-se cu faptul
c\ e în stare s\ anticipeze absolut toate spusele ei: [eful
care crede c-o poate întrerupe oricînd, indiferent dac\
ea are treab\ sau nu, subordona]ii care sînt to]i ni[te
neprofesioni[ti, ni[te bîrfitori [i dac\ n-ar fi ea tot
departamentul s-ar duce de rîp\, sacrificiile pe care
trebuie s\ le aduc\ vie]ii de familie dar [i cei aproape
o mie cinci sute de euro pe care îi prime[te lunar [i
care le compenseaz\ pe toate c\ci ce s-ar face ei dac\
n-ar avea ea slujba asta care reu[e[te s\ le pun\ o
pîine pe mas\ (pe care Flavius nu se poate ab]ine s\
nu [i-o imagineze mereu rotund\, rumen\ [i fierbinte)
[i cum prin sacrificiul ei, el î[i va putea continua nestingherit
munca de profesor care i-a pl\cut atît de mult dintotdeauna.
{i-atunci e posibil ca el s\ ia scrumiera pe care Ada tocmai
[i-a tras-o mai aproape ca s\-[i aprind\ o ]igar\ (Flavius
nu fumeaz\ [i ur\[te acest viciu al ei), e posibil s\ ia
scrumiera, grea, veche, mo[tenire de familie, dintr-un
metal pe care cîndva l-a crezut suflat cu argint, [i s\ i-o
izbeasc\ în tîmpl\, s\ izbeasc\ cu putere scrumiera în
tîmpla ei dreapt\, de mai multe ori, pîn\ cînd î[i va da,
în sfîr[it, seama c\ n-ar fi trebuit s-o fac\, în fond ce
era a[a mare groz\vie în tot ce spunea ea, dar atunci
va fi deja prea tîrziu, pentru c\ la momentul acela ea
va fi c\zut\ pe gresie, moart\ ca orice mort, [i el va r\mîne
acolo, a[ezat pe scaun, în stare de [oc, incapabil s\ se
mi[te, dar\mite s\ mai încerce s\ se descotoroseasc\ de
cadavru sau s\ se spînzure, pîn\ cînd, într-un tîrziu, dup\
ce vor fi trecut ore întregi, sau poate chiar zile, timp în
care vor fi sunat toate telefoanele fixe [i mobile din cas\,
cineva se va izbi în u[\, f\r\ s\ se mai oboseasc\ s\ sune
la sonerie, cineva se va izbi în u[\, o dat\, de dou\ ori,
de trei ori, de cinci ori, cît diferen]a dintre salariile lor, [i
în cele din urm\ o va izbi de perete [i în cas\ vor n\v\li
o gr\mad\ de oameni care vor începe s\ mi[une peste
tot, vor veni la el, peste el [i atunci le va spune, f\r\ s\-l
fi întrebat nimeni nimic, „Am vrut s\ fie o glum\” sau
„Ar fi trebuit s\ fie o glum\” sau „Credeam c\ totul se-ntîmpl\ în imagina]ia mea, cum s-a mai întîmplat [i
alt\dat\, nu puteam s-o omor eu pentru c\, vede]i
dumneavoastr\, mie sîngele îmi face r\u, simpla lui
vedere m\ umple de oroare, pe cînd aici sîngele e aspirat,
cineva, crede]i-m\, i-a aspirat sîngele, i-a aspirat creierii,
nu puteam s\ fiu eu acela pentru c\ eu nu aspir, eu
sînt prea ocupat ca s\ dau cu aspiratorul, n-am aspirat
în via]a mea, aspiratul e pentru femei!”.
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elena
dr`ghici
white noise,
pu]in` muzic` [i mai
mult` literatur`
arieva este cea care mi-a spus
despre blogul whitenoise4ever.blogspot. C\utam ceva
pentru o prieten\ legat de
poezie [i atunci prima persoan\ la care am
apelat a fost Marieva, dup\ Gruia. Am descoperit
astfel nu numai un nou blog, care îmbin\
muzica cu literatura, dar [i un fan al revistei
Noua literatur\. Nu spun c\ e cea mai bun\
revist\ de pe pia]\, nici nu spun c\ n-ar putea
s\ fie mai bun\, spun c\ noua litterattur\ e una
dintre pu]inele reviste pe care vreau neap\rat
s\ le cump\r. Vreau s\ o r\sfoiesc în lini[te,
pentru c\ e o revist\ frumoas\ [i multe lucruri
care m\ intereseaz\ le pot g\si doar acolo,
scrie autoarea.
Cam aici este momentul în care m-am
hot\rît s\ vorbesc personal cu autoarea
blogului, care nu a vrut s\-[i dezv\luie numele
sau s\-mi spun\ cu ce se ocup\ în via]a de zi
cu zi. Mi-a spus doar c\ este absolvent\ de
Litere [i c\ nu regret\ c\ a f\cut facultatea
asta.

M

Am uneori senza]ia c\-m
mi pettrec prea
multt timp
p pe blog
g, timp
p în care a[ puttea face
alttceva, de exemp
plu bani
Autoarea noastr\ scrie pe blog de dou\trei ori pe s\pt\mîn\, uneori mai rar,
alteori mai des. Nu v\ a[tepta]i s\ g\si]i
recenzii despre toate c\r]ile pe care le cite[te
[i nici s\ nu v\ treac\ prin cap c\ cite[te pentru
c\ trebuie s\ scrie pe blog. Cum mi-a spus
chiar ea, conteaz\ c\r]ile [i autorii lor, nu eu.
Un lucru e sigur, cite[te mai mult\ poezie
decît proz\, scrie [i despre reviste literare
sau despre vernisaje, pune [i muzic\. M-a
amuzat teribil piesa celor de la Timpuri
Noi, Becule. Doamne, ce versuri, ce ritm!!!!

Povestea blogului ei începe brusc
într-o
o diminea]\ de ianuarie 2007
{tia sigur c\ vrea s\ scrie despre c\r]ile
pe care le cite[te, gîndindu-se c\ a[a î[i va
menaja prietenii care ori nu prea citeau, ori
nu citeau ce citea ea [i c\rora le povestea
mai mereu lecturile ei.

Citeam deja bloguri, unele dintre ele
povesteau mai ales despre c\r]i. {i m-am
bucurat mult s\ v\d c\ mai sînt [i al]ii ca mine,
c\ nu-s chiar a[a, o ciud\]enie.
Cred c\ dac\ n-ar fi existat Luciat [i blogul
ei, Terorism de cititoare, n-ar fi ap\rut nici al
meu, probabil nici altele. Primul comentariu
pe blogul meu ea l-a scris [i am ]op\it de
bucurie cîteva zile.
De fapt, comentariile dau farmec unui
blog. Dac\ n-ar fi cititorii/comentatorii, am
putea s\ scriem pe pere]i, ar fi ca [i cum am
vorbi singuri.
Print vs Tipar
Cine mai crede azi in viitorul tiparului?
Mai nimeni, îns\ to]i recunosc c\ nu ar refuza
pl\cerea de a r\sfoi o carte cu pagini adev\rate
de hîrtie în favoarea unui ecran rece [i care
pe deasupra î]i mai stric\ [i ochii.
Scriitorii au nevoie de cititori, la fel
cum noi, cititorii, avem nevoie de scriitori.
Mai important decît formatul este s\ avem
c\r]i bune de citit. Nu conteaz\ pe ce suport
îi citim. Important e s\-i citim [i s\ le spunem
din cînd în cînd, chiar [i dintr-un col] de
blogosfer\, cît de important e ceea ce fac ei,
m\car pentru unii dintre noi, cochide autoarea
noastr\.
Elena Dr\ghici, 23 de ani, a absolvit Facultatea de
Litere din Bucure[ti [i este web-editor la revista Casa [i
gr\dina.

ion

manolescu
derapaj
40 de ani \n minus
m un vecin pe care-l [tiu din copil\rie.
Inginer, sl\b\nog, sportiv - cam
acelea[i coordonate ca ale mele,
dac\ socotim c\ literatura e [i ea
un fel de inginerie de-adev\ruri [i minciuni.
Vara pe munte, iarna la ski, în rest la firm\
sau pe teren. Un tip fericit, s-ar putea spune.
Acum trei luni m\ întîlnesc cu el pe strad\.
Îmi zice:
„B\trîne, tocmai mi-am f\cut bilan]ul.
Am de toate, nu-mi lipse[te nimic. Cas\,
gagic\, bani. Ma[in\ nou\. Propriet\]i
mo[tenite de la bunic\-meu. Mi-a pus
Dumnezeu mîna-n cap...”
„Foarte bine!”, îl felicit, „{i care-i problema?”
„Problema-i c\ m-am s\turat. Am 40
de ani [i-am tr\it tot ce se putea tr\i. Dac\
mîine mi-ar c\dea o c\r\mid\-n cap, n-a[
protesta. Întrebarea e: ce naiba fac eu înc\
40 de ani de-acum înainte?”
Luna trecut\, m\ v\d iar cu el. Uscat,
nevrotic, cu cearc\ne. Zece kile în minus, cel
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pu]in. Cu dou\ luni în urm\, a ridicat o valiz\
[i i-a c\zut o vertebr\. Nu oricum, ci direct
pe nerv, pe care-l apas\ din ambele p\r]i.
Jum\tate dintre doctori i-au recomandat
opera]ia: „Pute]i s-o face]i acum, sau
peste zece ani. Oricum, tot la cu]it ajunge]i,
domnu’ Georgescu!” Cealalt\ jum\tate l-a
sf\tuit s\ treac\ pe gimnastic\ medical\: „Se
recupereaz\ lent, 6 luni de exerci]ii la sal\.
Pe urm\, le executa]i acas\ toat\ via]a.”
Vecinul meu [chioap\t\, nu poate s\ stea
mai mult de 10 minute pe-un scaun [i nici
s\ mearg\ pe jos peste 500 de metri. „Gagica”
l-a p\r\sit, în ma[in\ nu poate s\ se urce. De
propriet\]ile lui bunic\-su habar n-am
cine se mai ocup\.
Ion Manolescu 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 (Alexandru,
Editura Univers, 1998; Derapaj, Editura Polirom, 2006).

num`rul 27............................................................................................august 2009...............................................................................................noua literatur`

D

Bogdan Dumitrescu, SMS,
Editura Polirom, 2009, colec]ia
„EGO.Proz\”, 200 pag.
Sniper (fragment)
„Destul cum zace înghesuit în sala
cu birouri, în lupt\ nu va sta um\r la
um\r cu tot felul de indivizi suspec]i,
chiar va refuza s\ participe la nu [tiu ce
b\t\lii grandioase, al c\ror loc este în
c\r]ile de istorie. F\r\ s\ caute vreo
glorie, va dori doar s\ fie l\sat s\ ac]ioneze
dup\ bunul plac, s\ aib\ autonomie
total\, va folosi orice fel de sprijin.
Dar solicitudinea lui, ajutorul necondi]ionat
pe care îl va da celor mai slabi, chiar
[i din tab\ra advers\, vor deveni legendare.
Î[i va alege singur locurile de pînd\
uciga[\, locuri care îns\ vor conveni de
minune strategilor din tab\ra lui,
fiind amplasate întotdeauna în cele mai
vulnerabile puncte ale liniei de ap\rare.
Iar pentru asta va trebui s\ se foloseasc\
de o alt\ calitate a sa neîntrebuin]at\

la adev\rata valoare: sim]ul s\u tactic.
Sim]ul înn\scut cu care joac\ remi sau
canast\, cel care l-a f\cut s\ plece de
la firme înainte s\ fi întrez\rit cineva
falimentul sau care l-a ajutat s\ r\mîn\
burlac, cu toate tenta]iile periculoase
din jur.
Va folosi aceast\ capacitate a lui [i
în jocul pe via]\ [i pe moarte. {i chiar
excelent, alegîndu-[i locurile de tragere
cele mai potrivite printr-o privire rapid\
aruncat\ pe h\r]ile capturate de la
adversari goni]i în pas de dans de
tirul s\u ritmat, care va ridica nori[ori
de praf din trotuare.
Ar privi prin vizorul pu[tii cu lunet\
ascuns în poduri de case, în usc\torii
de bloc amenajate confortabil, r\coroase
vara, cu gugu[tiuci care vor zbur\t\ci
împrejur [i bine înc\lzite iarna, cu
ceai [i rom la îndemîn\. Cu muni]ie
nelimitat\ la dispozi]ie, ar ciobi artistic
cu îndemînare por]iuni de zid prin focuri
repetate, scriind mesaje pacifiste pe
calcanele cl\dirilor, spre stupoarea
ambelor tabere.
Tramvaiul s-a oprit. El se ridic\ de
pe scaunul care e cald acum, coboar\
în refugiul din mijlocul str\zii zîmbind
protector trec\torilor indiferen]i, dar
prive[te cu coada ochilor la detaliile
ora[ului care se treze[te.
Luminile înc\ nu s-au stins. Nu ar
merita s\ foloseasc\ pu[ca, ar trage de
la [old cu pistolul în to]i bulbii de plastic
ai stîlpilor de iluminat. Gangul din
fa]\ ar fi perfect pentru o retragere
cu spatele sau prin rostogolire dac\ de
pe celelalte cl\diri de birouri ar lic\ri
lumini]ele infraro[ii ale dispozitivelor
de ochire.
Nu poate avea încredere deplin\ în
portarul exagerat de prietenos, care,
de[i stîngaci, îi tot întinde de trei ani
de zile mîna dreapta s\ i-o strîng\. Liftul
este unul dintre punctele vulnerabile,
prefer\ s\ stea în spatele grupului de
oameni care urc\, a[a poate vedea [i
trapa din tavanul nichelat. Nu î[i las\
haina la cuierul de pe hol, este mai bine
s\ o împ\tureasc\ pe un scaun suplimentar
de lîng\ birou.
În timp ce î[i face singur cafeaua, o
roag\ pe femeia de serviciu s\ îi deschid\
computerul, s\ apese ea pe butonul de
pornire.
Nu se [tie niciodat\.”
pag. 50-53

z Poli]istul, 24 de ani:
B\i, nu e cine [tie ce chestie. Tre’ s\-l
mai citesc o dat\, c\ n-am re]inut nimic,
doar ceva cu un tramvai la un moment dat
[i ni[te arme. A[a, deci, e ok a[a ca text,
b\nuiesc, dar nu e chiar pe gustul meu.
Nu îmi treze[te nici un fel de reac]ie, decît
un „a[a, [i?”. E vorba de un om care se
treze[te diminea]a, se duce la munc\ [i
pe drum se gînde[te c\ e un sniper. P\i
cam a[a o s\ m\ simt [i io mîine diminea]\.
Dup\ o noapte de jucat CS (Counter Strike)
numai asta o s\ am în cap. Mai ales c\ eu
am [i pistol, deci... Din punctul \sta de
vedere, da, e tare, c\ omul a reu[it s\ captureze
treaba asta cu ce-[i imagineaz\ oamenii
cînd se duc diminea]a f\r\ chef la munc\,
dar în rest mi se pare foarte sec, nu e
scris a[a, cum s\ zic, cu talent sau ceva, de
fapt e scris chiar banal, nu [tiu, voiam s\
zic c\ e ca un articol de ziar, dar nu e nici
a[a, nu [tiu ce naiba are, da’ nu m\ prinde
deloc. În schimb a[ citi mai departe ca s\
v\d ce se întîmpl\ cu omul \sta, poate o
ia razna [i începe s\ omoare lume, nu ar
fi exclus, s-au mai v\zut cazuri.
z Viitor bell boy în Londra, 19 ani:
Eu nu am în]eles la sfîr[it ce era cu
femeia de serviciu, de ce o pune pe ea s\
aprind\ calculatorul, ce „nu se [tie niciodat\”?
z Intervine poli]istul pentru explica]ii
tehnice:
P\i, omu’ e paranoic, dar documentat,
pentru c\ [tie c\ se poate face foarte u[or
o bomb\ dintr-un monitor. Dai o gaur\
mic\ în tub, dac\ nu e LCD, [i îl umpli cu
benzin\. Cînd îl aprinzi, se face scurt [i-]i
explodeaz\ toat\ benzina aia fix în fa]\.
z Bell boy :
Aha, p\i [i io de unde s\ [tiu. M\ rog,
mie îmi place, c\ la început nu-]i dai seama
c\ omu’ de fapt î[i imagineaz\, te gînde[ti
c\ e din trupele speciale sau ceva, doar
dup-aia vezi c\ e [i el un om ca noi care
doar î[i imagineaz\ c\ e altceva [i c\ are
o supervia]\, c\ to]i cred c\ facem asta,
dar el s\racu’ e cam fricos sau ceva dac\
nici cu portarul nu d\ mîna [i are [i chestia
asta cu monitorul. Oricum, ideea e c\ de
fapt toat\ lumea se gînde[te a[a cînd se
uit\ pe geam de plictiseal\. Bine, în
afar\ de \ia care vorbesc încontinuu la
telefon, nici nu [tiu pe cine dracu’ tot sun\
la 7 diminea]a din tramvai, cine se scoal\
la ora aia s\-]i asculte ]ie problemele [i
tîmpeniile spuse la plictiseal\. Probabil
al]i plictisi]i tri[ti c\ se duc la serviciu.
Da, mi se pare o pies\ bun\, deci a[ mai
citi [i altele dac\ sînt tot a[a. Îmi place stilul
\sta, e ok.
z IT 1, 33 de ani
Da, p\i [i io cred la fel, c\ în fiecare
dintre noi, oricît de lini[tit ar p\rea, se
ascunde un din-\sta, paranoic, gen, cum
au zis [i \[tia. Uit\-te la noi. Noi ce facem?
Lu\m fantezia asta, a tipului din povestea

asta, [i o ducem la un alt nivel, o facem s\
se întîmple. Noi o tr\im, într-un fel, [i
sc\p\m de tensiunea aia care se simte
în povestea lui [i care probabil c\ la el o
s\ se termine cam na[pa. Aici avem un
frustrat de fapt [i va r\mîne a[a pentru c\
nu î[i poate îndeplini visul [i are un job de
rahat, care nu îi ofer\ nici o satisfac]ie [i
care îl [i castreaz\. Da, m\, pe bune. E clar.
Noi, pentru c\ pierdem nop]ile în stilul
\sta, sc\p\m de frustrare [i dup-aia ne
putem concentra mai bine pe ce facem
sau pe alte lucruri.

populi box

e curînd, un prieten a
organizat la el acas\ o
re]ea, asta însemnînd
c\ fiecare vine cu laptopul,
ceva sticle de suc, doze de bere, chestii
de ron]\it [i cu mult chef de împu[c\turi,
ne conect\m la un switch wireless [i
ne juc\m pîn\ ne ies ochii din cap.
Pentru c\ unul dintre jocuri presupune
s\ ne vîn\m prin tot felul de cl\diri cu
arme cu lunet\, mi s-a p\rut potrivit
s\ le citesc [i lor un fragment dintr-o
proz\ scurt\ peste care d\dusem
recent, care se numea Sniper [i care
îmi pl\cuse. În camer\ eram [apte
oameni [i, în afar\ de mine, nimeni
nu se omora cu cititul, cu scrisul sau
cu alte activit\]i din sfera cultural\.
Personajele sînt a[a: un poli]ist, un
web designer, un viitor bell boy în
Londra, doi IT-i[ti [i un angajat la o
firm\ de telefonie mobil\. Înainte s\
intr\m în server [i s\ ie[im de acolo
abia peste 8 ore, i-am rugat s\-[i
dea un pic cu p\rerea despre text.

z IT 2, 23 de ani
Paranoic clar, frate. Cum de ce? Nu
poate avea încredere în „portarul exagerat
de prietenos”, se crede amenin]at din toate
direc]iile, îi e fric\ s\ aprind\ calculatorul
sau se gînde[te c\ în lift va fi nevoit s\
foloseasc\ trapa de ie[ire. Avem aici un
caz clasic de paranoia, nu trebuie s\ fii
expert ca s\-]i dai seama de asta. Omul
\sta e terminat, e cu nervii la p\mînt, probabil c\ e unu’ de-\la care
tresare dac\ îl ba]i pe
um\r s\-l întrebi
dac\ coboar\ la
prima. Nu [tiu
de ce zice]i
voi c\ [i voi
u aceast\ pagin\ vrem s\
face]i a[a.
spunem un singur lucru: [i
Eu nu cred
nelitera]ii citesc, cu siguran]\
citesc literatur\ nou\, dar nu
sau sper c\
le cunoa[tem p\rerile. Din acest motiv, vom
nu, c\ dalua cîte o carte proasp\t ap\rut\, vom merge
c\ face]i
d i n c a s \ ` n c a s \ , d i n s t r a d \ -n
n strad\, de la
a[a
ar
facultate la facultate, de la minister la minister,
trebui s\
vom citi un fragment, vom înregistra p\rerile
consulta]i
ascult\torilor/ cititorilor [i vi le vom
un doctor.
transpune aici, în „Populi box ”.
Eu nu m\
gîndesc la nimic
diminea]a cînd
merg la serviciu,
poate doar la somn,
dar cu siguran]\ nu m\
trezesc la 7 diminea]a ca s\ m\ joc de-a
sniperul prin tramvai. În rest, nici pe mine
nu m\ atrage felul în care e scris totul [i
nici m\car povestea în sine, care e banal\
[i simpl\.

C

z Web designer, 29 de ani
Eu nu sînt de acord, e un text foarte
mi[to. E clar, e limpede, î]i prezint\ o situa]ie
care de obicei e banal\, e ceva ce ni se
întîmpl\ tuturor, mersul pîn\ la munc\ cu
ratb-ul, dar pe care o transform\ în ceva
mai special. Asta pentru a evita rutina [i
monotonia. Normal c\ e simplu s\ zici
c\ e paranoic sau s\-[i bage un iPod în
urechi, dar poate omului doar îi place s\
se joace cu imagina]ia, la fel cum face [i
scriitorul. Mie chiar mi-a pl\cut. Cum se
cheam\ cartea? Chiar a[ mai citi [i, ]i-am
zis, îmi place c\ e scris\ simplu [i nu te
ame]e[te cu tot felul de crap-uri [i bla blauri. {i mai e [i scurt\, deci se cite[te
u[or.
zAngajatul la firma de telefonie mobil\,
43 de ani
Exact, [i io zic la fel. Am f\cut server,
hai s\ ne juc\m, dar f\r\ pîndeal\.
Pagin\ realizat\ de Gruia Dragomir
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