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taximetrist: m\i doamn\, cu cine votezi?
dînsa: p\i io nu votez, c\-s din irlanda.
taximetrist: io votez cu cine-mi d\ 100 de euro, c\ doar
n-o s\-mi pierd vremea cu a[a ceva de poman\. da’
credetzi în Dumnezeu, voi \[tia de la irlanda? c\ [titzi cum
e, Dumnezeu îtzi cere s\ cite[ti.
dînsa: cum domne, îtzi cere s\ cite[ti?
taximetrist: p\i nu zice acolo s\ tziu sîmb\ta? ce p\rere
avetzi? nu-mi punetzi întreb\ri?
dînsa: p\i ce întreb\ri s\ v\ pun?
taximetrist: cu sîmbetele astea de care zic io.
dînsa: p\i v\ e fric\ de moarte?
taximetrist: nu doamn\, c\ aicea, pã pãmînt sînt c\l\tor.
da’ Dumnezeu a zis, dac\ nu tzii ce zic io, de poman\ e[ti
buuun, dreeeept [i întzeleg\tooor. scrie-acolo de sîmb\t\?
scrie. deci altfel a zis c\ nu te cunoa[te.
dînsa: da îtzi d\ voie s\ votezi p\ 100 de euro?
taximetrist: despre asta nu scrie.
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Noua art`: Daria Ghiu [i Vlad Morariu,
Yes, Art Can! (Change the World) ... 29
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Na]ional

dînsa: tu te duci la vot?
tîn\r student: nu m\ duc, c\ nu m-am dus niciodat\. nu
m\-ntere, io nici n-am televizor. s\ se duc\ imbecilii din tzara
asta. adic\ tata, mama, m\ rog...
dînsa: tu votezi, cici?
cici, etate 80: m\ duc, nu s\ mai poate, crap\ pelea p\

mine, votez cu fierea, cu ficatu’, s\ mor p\ urn\ acolo, dac\
n-am crepat în 50. am o sil\ infinit\. cînd îi v\z pe \[tia cum
se hodin\ la mine-n parc cu materealele de campanie p\
burtzi, zic s\ m\ ia Dumnezeu odat\. nu trebia s\ m\ risc s\
tr\iesc [i asta. ajunge cu atîta mizerie. n-a meritat s\
tr\iesc pîn\ la 80. mi-e mil\ de tine c\ e[ti tineric\, mai ai
mult de r\bdat.
om în floare vîrstei în troleibuz: iar o s\ vie \[tia cu [osete.
de ani de zile calc p\ iliescu, mi-aprind tzigarea cu b\se, unii
mi-au dat [i butelie. mic\, de cort. nu mai [tiu cine erau \ia.
acu’ s\-mi dea un glontzi[or la basc\ [i m\ declar sc\pat.
la cîrcium\, el: domne, io-i am p-ai mei bine, da’ simt a[a,
nu [tiu cum, bat în lemn, o ap\sare. am a[a, ceva care m\
mu[c\ d\ spinare. nu dã mine mi-e, ci d\ copil. io cu sotzia
ne-am trecut, da’ copilu seracu, ce face el aciia?
cel\lalt: domne, te prive[te. io nu mai sînt român.
el: da’ de ce, pleci?
cel\lalt: nu domne, nu mai sînt. declar c\ sînt sudanez.
peste tot se alege. cîte ceva sau cîte cineva. mai
fericitzi nu am fost niciodat\. mai plini de sperantz\. singura
problem\ e asta cu sîmbetele. c\ nu prea le tzinem [i n-o
s\ ne cunoasc\ Dumnezeu în caz c\ trecem pe la el.
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Garcin Jérôme (coord.), Noile Mitologii, traducere de Mona }epeneag, Editura Art, 2009, 176
pag., 22,90 lei

N

oile Mitologii, volum coordonat de Jérôme Gracin [i publicat la Editura Art, este
o mic\ antologie de antropologie urban\, r\s\rit\ din ideea impus\ de Roland
Barthes, acum mai bine de 50 de ani. Textele semnate de antropologi, filozofi,
istorici, psihanali[ti sau scriitori acoper\ cam tot cîmpul muta]iilor din cultura
zilelor noastre [i fac un fel de arheologie a prezentului, cu tot ce are mai diferit, în bun, dar
mai ales în r\u, fa]\ de momentul la care Barthes lansa pentru prima dat\ ideea
mitologiilor n\scute din societatea lui aici [i acum. E foarte palpitant acest tur al schimb\rilor
pe care, prins în dimamica din ce în ce mai accelerat\ a cotidianului, aproape c\ nu le mai
percepi. Cîteva exemple, pentru orientare: botoxul, SMS-ul, Kate Moss, Wifi, Euro, Michel
Houellebecq sau blogul. Semneaz\ în aceast\ nou\ colec]ie de mitologii ale societ\]ii „fast
forward” cunoscu]ii Philippe Solers, Pascal Bruckner, Pierre Assuline sau Gilles Lipovetsky,
dar [i personaje ale lumii culturale franceze mai pu]in citite în România. E amuzant [i plin
de miez, de pild\, fragmentul lui Jean-Paul Dubois despre sushi, reconfortant eseul despre
botox [i inevitabil cel despre zeul Google. Toate scaneaz\ din mers, întotdeauna polemic,
cele cîteva muta]ii esen]iale care au reconfigurat prezentul [i, odat\ cu el, dorin]ele [i nevoile
societ\]ii din ce în ce mai masificate. (A.P)
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ARNON GRUNBERG

lumini]a
marcu

A FOST SÃ-ßI CAUTE NEVASTÃ
Î N

U C R A I N A .

ßi a scris despre asta.

Rom~nia, noiembrie 2009:
Indignare, triste]e, sil`

J oi, 3 decembrie, la ora 19.00
@C L U B C O N T R O L ,
îi citim proza [i vorbim cu el
[i cu al]i invita]i despre

~

mi cer scuze de la început fa]\ de cititorii pe
noastre. Tot a fost o victorie, eu a[a am considerat-o. {i
care poate am s\-i deprim. Îmi cer scuze [i
în plus, am aceast\ mare calitate c\ asemenea tîmpenii
pentru c\ voi alege din realitatea înconjur\toare
nu m\ afecteaz\ pe termen lung. Oamenii de felul \sta
elementele deprimante, sacrificînd frumuse]ea
mi se par atît de diferi]i, dintr-o specie atît de categoric
inerent\ chiar [i în cea mai urît\ dintre lumi. Ea exist\,
alta, încît orice ar spune despre mine, nu m\ atinge în
aceast\ frumuse]e, e mic\, privat\, întîmpl\toare,
mod real. Ei împr\[tie ni[te viru[i care nu îi pot contamina
personal\. E frumuse]ea unei seri de toamn\ în care
decît pe cei din aceea[i specie, ni[te viru[i care nu pot
Intrarea liberã.
vezi un film extraordinar proiectat pe peretele casei
transgresa regnurile. A[a c\ sînt imun\. Mai mult m\
tale, într-o camer\ în care nu ai mai deschis televizorul
doare ce spun ace[ti in[i incontinen]i despre al]ii, mai
de s\pt\mîni. E frumuse]ea unui gest al persoanei iubite,
ales cînd nu sînt de fa]\ sau c`nd s`nt mor]i.
Eveniment organizat de revista
a unei poante spuse peltic de feti]a ta de nici doi ani,
N o u a l i t e r a t u r ã împreunã cu
frumuse]ea unei întîlniri cu prieteni la fel de deprima]i
Unul dintre ace[ti in[i este {tefan Agopian. Scrie,
Ambasada Regatului }ãrilor de Jos.
social ca [i tine. Exact frumuse]ea pe care [i-o amintesc
bîrfe[te, arunc\ vorbe urîte, deci e scriitor. S-ar putea
cei care au tr\it în dictatura lui Ceau[escu. Dar [i
s\ ajung\ chiar pre[edintele Uniunii Scriitorilor. I-am
urî]enia, infinita urî]enie a unei lumi care seam\n\ din ce
r\spuns, atunci cînd am crezut c\ era cazul, prin
Parteneri media: VEIOZA ARTE
în ce mai bine cu aceea, oricîte malluri s-ar mai deschide în
bun\voin]a revistei Observator cultural. Nu-mi fac
Bucure[ti. Pentru c\ esen]a acelei lumi, dincolo de lipsurile
iluzia c\ un r\spuns ra]ional, cu cifre [i fapte, conteaz\
materiale, era singur\tatea. Însingurarea. Lipsa de solidaritate
în România de azi în fa]a unui text inflamat, vadimist,
social\. Sila. Suspiciunea. Scîrba. Lipsa de sportivitate.
demn de România mare [i de ceea ce doamna respectiv\
Absen]a abstrac]iunilor sentimentale de tip patrie, comunitate,
îmi spunea cu senin\tate c\ fac „scriitorii” între ei. Dar
proiect social, încredere c\ ceea ce faci conteaz\ [i
eu o s-o ]in pe-a mea. În fa]a oric\rei presiuni, a oric\rei
pentru al]ii etc. Toate acestea sînt prezente în România
dictaturi, a oric\rei gloate care proclam\ iluzoriu un
momentului, atît la nivel macro-politic, cît [i, reproduse
nebun drept împ\rat, un om care o ]ine pe-a lui e
exact, la nivelul micro-politicii culturale. Este unul
înving\tor în mod definitiv. E invulnerabil. Îmi pare r\u
dintre cele mai proaste momente post-1989 [i nici un
c\ sun\ a[a pompos, c\ ajung la retorica asta maximalist\,
prezic\tor nu poate spune cum [i cînd o s\ ie[im la liman.
dar nu [tiu s\ le spun altceva colegilor mei deprima]i.
Scîrbi]i. Indigna]i. Trebuie s\ o ]inem pe-a noastr\ [i
s\ rîdem ca în Caragiale de m\garul care pretinde a cînta,
În ultimele s\pt\mîni m-am transformat într-un fel
din gur\, Carnavalul de Vene]ia cu varia]iuni.
de coach psihologic, am ajuns s\ fac un fel de terapie
cu colegii de redac]ie, mai tineri decît mine [i deci mai
Dintre toate cele spuse de {tefan Agopian în
vulnerabili. Pentru ce facem revista asta, dac\ nu
ultimul timp - lucruri pe care a trebuit, din p\cate, s\ le
conteaz\ cum o facem? Cum s\ mai credem într-un
citesc [i s\ le aud [i care toate au o leg\tur\ direct\, str\vezie,
proiect dac\ în urma alegerilor la USR ea poate fi
cu lupta sa pentru putere în cadrul Uniunii Scriitorilor -,
desfiin]at\, indiferent de calitatea ei? Cum se poate
cel mai mult m-a durut o sintagm\ emis\ într-un articol
vorbi public în felul \sta - felul în care s-au exprimat
din Academia Ca]avencu despre o scriitoare pe care nrecent {tefan Agopian sau Alex {tef\nescu - [i
am cunoscut-o. Despre Dana Dumitriu. Nici în visele sale cele
nimeni s\ nu reac]ioneze? Uite c\ se poate, în
mai bune, autorul lui Fric nu se va putea compara cu rafinata
România anului 2009, înc\ se poate. Trebuie s\
autoare a Prin]ului Ghica. {tefan Agopian o pune într-o
continu\m s\ facem ceea ce credem, cît se poate
Andrew Cowan, Porcul, traducere de
de bine, indiferent de ce e în jur. Ne putem consola
telenovel\ de trei rînduri. Atît în]elege [i atît poate spune
Ruxandra Ana, Editura Leda, 2009, 272
c\ noi azi nu risc\m decît ni[te proiecte, nu risc\m
despre aceast\ doamn\. Chibi]ii aplaud\. „A[a vorbesc
pag., 39,90 lei
decît s\ fim nevoi]i s\ ne abandon\m munca,
scriitorii între ei.” Dana Dumitriu este o scriitoare de prim
dac\ lumea literar\ se va umple [i va fi condus\
ordin [i se pare c\ a fost o femeie de un rafinament demn
u are cine [tie ce titlu, dar
de impostori, dar nu ne risc\m nici libertatea,
de o lume mai bun\. Poate c\ i-a zîmbit [i poate l-a salutat
Porcul, romanul cu care a
nici via]a. Ca înainte de 1989. Nu e un progres?
binevoitor pe tîn\rul Agopian, cîndva. Ast\zi, de dragul unor
iluzorii turnire între cavaleri inexisten]i, b\trînul Agopian
debutat Andrew Cowan, e
spune despre ea c\ era „cam trecut\”. Cretinii rîd. Nu se
una dintre c\r]ile rare [i
Apropo de asta, de reac]ie, de lipsa reac]iei,
reac]ioneaz\, de fric\ s\ nu se abat\ Ca]avencu [i prin ograda
curajoase în care nici povestea [i nici
a sanc]iunii, o doamn\ din lumea literar\ îmi
proprie. Aceste dou\ vorbe de fante de cartier, de mînc\tor
tratamentul ei nu vor s\ se plieze pe „ce
replica la o întîlnire recent\ c\ „a[a vorbesc
de semin]e, spuse despre o doamn\ care nu se mai poate
se cere”. Andrew Cowan a vrut s\ scrie
scriitorii între ei”. Al\turi de noi, un domn
ap\ra, mi s-au p\rut mai teribile [i mai semnificative
cartea asta din motive foarte personale: a
foarte sigur pe el, d\dea în stînga [i în dreapta.
decît orice a produs campania electoral\ a lui {tefan Agopian
pus aici [i dorul de cei doi bunici ai lui de
Cutare e idiot, cel\lalt e un tîmpit notoriu,
pîn\ azi. Cele spuse despre mine sau despre Noua literatur\
care a fost foarte legat, [i înc\p\]înarea de
cutare e o proast\, mai bine s\ se duc\ s\
m-au amuzat, chiar mi-au f\cut mil\ cîteodat\. Cît de
a salva amintirea primei lui iubite, recuperîndfac\ cheftele etc. Comesenii rîdeau amuza]i.
disperat trebuie s\ fii ca s\ te ocupi, la o vîrst\ serioas\,
o prin fic]iune. Povestea pare simpl\, chiar
Am t\cut cît am t\cut, nevoind s\ m\ bag
cu asemenea prostii, s\ promi]i desfiin]area unei
prea simpl\: e vorba despre doi bunici, un
în acea discu]ie scîrboas\. Dar cînd domnul
reviste [i s\ sugerezi nu [tiu ce avantaje financiare?
porc, un pu[ti de 15 ani [i fata de care-i place
a ajuns cu caracteriz\rile la cineva pe
Dar s\ faci o poveste ieftin\ cu o femeie absolut remarcabil\,
lui, o paki. Într-un ora[ industrial din Anglia,
care întîmpl\tor îl cuno[team, un domn de
doar pentru c\ duci nu [tiu ce lupt\ meschin\? Doar
lui Danny îi moare bunica, pe care o iubea mult,
o fine]e remarcabil\, un traduc\tor absolut
pentru c\ imagina]ia ta de mare scriitor atît poate
iar bunicul e plasat de familie într-un azil. Danny
extraordinar, care bineîn]eles nu era de
produce, dar în acela[i timp are neobr\zarea s\ foloseasc\
]ine mor]i[ s\ aib\ grij\ de porcul bunicilor, adic\
fa]\, nu am mai r\bdat. Am f\cut urît, cum
nume reale? Nu [tiu cum a[ putea s\ r\spund la a[a
s\ care g\le]i de baleg\ din cocin\, s\-i fiarb\
s-ar spune. Nu l-am jignit, dar am fost
ceva. Mi-ar pl\cea în acest moment precis s\ existe [i
oale cu mîncare puturoas\, s\-i fac\ rost de paie,
caustic\, categoric\, t\ioas\. Adic\ am fost
la noi o puternic\ reactivitate social\, care m\car
absolut nimic distractiv. În casa bunicilor o aduce
penibil\. În acel context de „scriitori”, care
s\ ridiculizeze, s\ ru[ineze, s\ izoleze asemenea
pe Surinder, prietena lui pakistanez\, [i în camerele
„a[a vorbesc ei între ei”, p\ream o domni[oar\
atitudini demne de o groap\-mahala [i nu de societatea
b\trîne, cu miros de naftalin\, Danny [i iubita lui
de pension r\nit\ în delicate]ea ei. Domnul
scriitorilor. Dar nu exist\. Exist\ doar cuvintele mele
15 ani î[i descoper\ corpurile [i se iubesc, avînd grij\
respectiv s-a transformat într-un Vadim,
aici, de femeie, de scriitoare, de autoare a
unul de altul, de porc [i de casa care nu mai intereseaz\
m-a atacat în toate felurile posibile, pîn\
acestui editorial care sper\m c\ nu va fi ultimul,
pe nimeni. Pîn\ la un punct.
[i prenumele meu se pare c\ avea ceva
cuvintele mele de om care o va ]ine pe-a lui,
Este o carte scris\ atît de simplu încît î]i d\ impresia
gre[it etc. Am fost în continuare t\ioas\.
indiferent cî]i m\gari cînt\re]i va întîlni pe drum.
c\ nimic n-ar fi mai u[or decît s\ scrii literatur\. Cum
Am ]inut-o pe-a mea. Nu cred c\ am reu[it
Omagiul meu Danei Dumitriu, în speran]a c\
toat\ lumea [tie, numai celor mai buni le iese asta, [i tot
s\ mi[c ceva în mintea domnului agresiv,
undeva, acolo, admira]ia mea de dincolo de
ei pot s\ scrie, f\r\ s\ fie lacrimogeni, despre momentul
doar c\ s-a sup\rat. Atît de r\u, încît nu
timp, de genera]ii [i de meschine lupte literare,
exact cînd te rupi de adoloscen]\ [i în care ceva se termin\
a mai vorbit deloc cîteva ore bune, adic\
va putea [terge grosol\niile agopiene.
de-adev\ratelea [i pentru totdeauna. (A.P.)
pîn\ ne-am întors fiecare pe la casele

l i t e r a t u r ã
[i experiment social.

editorial
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interviurile NL

J osé Luís Peixoto, 35 de ani, n\scut într-un sat

José Luís

peixoto:
„Trebuie s\ fii sut\ la sut\ artist cînd faci
art\ [i sut\ la sut\ profesionist cînd munce[ti”

din sudul Portugaliei, în regiunea Alentejo. Este
licen]iat în literaturi germanice (englez\ [i
german\) la Universidade Nova de Lisboa. A
publicat poezie [i proz\ înainte de a primi
premiul Jovens Criadores (Tineri creatori) în
1997, 1998 [i 2000. În 2001, primul s\u roman,
Nenhum Olhar (Nici o privire), a primit Premiul
José Saramago. În 2003, Peixoto a colaborat cu
trupa Moonspell, lansînd, în acela[i timp, un
album [i, repectiv, un mic roman fantastic. Cele
dou\ opere poart\ acela[i titlu, The Antidote, [i
pornesc de la acela[i concept, conform c\ruia
activitatea uman\ este supravegheat\ [i
condus\ de o mul]ime de entit\]i invizibile.
Capitolele romanului semnat de Jose Luis
Peixoto poart\ acelea[i titluri cu piesele care
apar pe albumul celor de la Moonspell. CD-ul
original con]ine romanul în format electronic,
rezultatul fiind o carte [i un album, The
Antidote. Primul s\u roman tradus în limba
englez\, Nici o privire, a ap\rut la Editura
Bloomsbury, în Marea Britanie, [i la Doubleday,
în Statele Unite. C\r]ile sale - trei volume de
poezie, trei piese de teatru, trei romane [i trei
volume de proz\ - au fost traduse în italian\,
spaniol\, englez\, francez\, neerlandez\, ceh\,
polon\, sîrbo-croat\, turc\, bulgar\, finlandez\
[i maghiar\. Municipalitatea din satul în care s-a
n\scut scriitorul, Ponte de Sor, a creat un premiu
care poart\ numele lui José Luís Peixoto pentru
scriitori sub 25 de ani.

V
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\zusem lista participan]ilor la Festivalul
Interna]ional de Literatur\ de la Bucure[ti,
organizat de Oana Boca, Bogdan-Alexandru
St\nescu [i Vasile Ernu la sfîr[itul lunii
octombrie, [i, ca [i anul trecut, numele din
care era compus\, prezent\rile autorilor
[i, în unele cazuri, fotografiile lor, nu m\ l\sau rece.
Un bulgar care scrie despre experien]a sa de ata[at
cultural la Londra, un albanez care scrie ([i) în român\,
un rus care a luptat voluntar în Cecenia [i e membru
al Partidului Na]ional Bol[evic [i, în fine, un portughez
plin de tatuaje [i de piercinguri care-mi amintea vag
de Ray Loriga. La festival n-aveam cum s\ particip,
fiindc\ urma s\ plec la Berlin (detalii în pagina 20), dar
întîmplarea [i orarele de zbor ale companiilor aeriene
au f\cut s\ am ocazia unui scurt interviu cu scriitorul
portughez, José Luís Peixoto pe numele lui, chiar în
diminea]a zilei dinaintea plec\rii. Tot întîmplarea a
f\cut [i ca în drum spre cafeneaua din Villacrosse unde
Peixoto lua masa împreun\ cu stafful festivalului s\
m\ întîlnesc [i cu un bun prieten, Bogdan, c\ruia,
[tiindu-l amator de muzic\ black metal, i l-am prezentat
pe scriitorul cu care aveam s\ fac interviul prin detaliul
care i s-ar fi p\rut cel mai relevant: c\ Peixoto a colaborat
cu trupa Moonspell. Bineîn]eles c\ Bogdan [tia albumul
respectiv, The A ntidote, de[i nu [tia c\ fusese
înso]it de o carte, a[a c\ mi-a [i f\cut o prezentare
doct\ a trupei. Tot întîmpl\tor, Bogdan avea în telefon
cîteva melodii ale lor. A[a c\ ne-am oprit la intrarea
în pasaj [i Bogdan a dat play. Dup\ cîteva minute de
simfonii r\sun\toare, care au avut asupra mea efectul
unui espresso vene]ian (detalii în pagina 18), ne-am
desp\r]it. Nu mai [tiu încotro a plecat Bogdan, dar eu
m-am dus în micul bistro din Villacrosse în care, printre
clinchete de pahare, linguri]e, furculi]e [i u[i, am avut
cu Peixoto o conversa]ie extrem de vioaie [i de
prietenoas\, la sfîr[itul c\reia nu s-ar fi zis c\ ne
cuno[team doar de patruzeci de minute. (A.C.)
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Ana Chiri]oiu: E[ti un scriitor foarte premiat: ai primit de trei
ori premiul „Jovens Criadores”, apoi premiul „Jose Saramago”.
Cît de importante sînt premiile de felul acesta pentru un
tîn\r scriitor portughez?
José Luís Peixoto: Pentru mine cel mai important aspect
legat de premii e faptul c\ ele trezesc curiozitatea cititorilor,
îi fac s\-mi caute c\r]ile, iar eu am crezut dintotdeauna c\
o carte nu poate fi complet\ f\r\ cititori. Cînd scriu, sugerez
lucruri, iar sugestia asta nu poate fi împlinit\ decît dac\
cineva o duce la cap\t citind [i visînd. Cuvintele sînt prin
natura lor subiective, fiecare dintre noi are defini]ii, experien]e
[i sensuri diferite ale fiec\rui cuvînt în parte, în asta [i const\
bog\]ia literaturii, în faptul c\ fiecare vede în ea lucruri
diferite. A[a c\ premiile literare mi-au dat [ansa s\ ajung
la un num\r mai mare de cititori. Acesta mi se pare cel mai
mare cî[tig. {i în Portugalia se spune c\ premiile nici nu se
cer, nici nu se refuz\, trebuie s\ le iei a[a cum vin. Cînd cineva
î]i apreciaz\ munca nu po]i decît s\-i mul]ume[ti. Dac\ unor
oameni le place ceea ce scriu, trebuie s\ le fiu recunosc\tor.
În plus, premiul „José Saramago”, pe care l-am primit în
2001, mi-a dat posibilitatea s\ tr\iesc din scris, ceea ce fac
de 8 ani încoace, de cînd am publicat romanul acesta, tradus
acum aici. Cît despre premiul „Jovens Criadores”, care a
constat într-un concurs de manuscrise, în urma c\ruia mi-am
[i publicat primul roman, în urma cî[tig\rii lui am plecat în
Capul Verde - premiul presupunea, între altele, s\ reprezint
Portugalia într-un eveniment organizat pentru scriitori tineri
din ]\rile vorbitoare de portughez\ - [i am r\mas acolo un
an de zile. Acolo am scris romanul acesta. Totul e o înl\n]uire
de întîmpl\ri. Dup\ ce ]i se întîmpl\ un lucru de felul acesta,
via]a ]i se schimb\. Premiile astea mi-au schimbat via]a...

A..C..: ... [i nu doar în sens financiar. {i totu[i, despre ce sume
de bani este vorba la concursuri de acest fel?
J.L.P.: Pentru premiul „Saramago” am primit 25.000 de euro,
iar acum sînt pe lista scurt\ a unui premiu din Brazilia care
const\ în treizeci [i ceva de mii de euro.

A..C..: {i acum exist\ un premiu care poart\ numele t\u. Cum
]i se pare?

se scuz\ prin faptul c\ primesc prea multe manuscrise [i nu
apuc\ s\ le citeasc\ pe toate, dar n-ar strica s\ vad\ c\ în
Fran]a, de pild\, apar în fiecare an foarte multe c\r]i scrise
de autori necunoscu]i, iar multe dintre ele sînt foarte, foarte
bune. Îns\ eu nu m\ pot plînge, dup\ impasul ini]ial mi-a
mers foarte bine.

A..C..: Lucrurile s-au întîmplat de la sine sau ai un agent foarte
harnic?
J.L.P.: Am un agent. M\ reprezint\ o diviziune a unui
agent de talie mondial\, pe nume Curtis Brown. Mi se
pare important s\ am un agent, fiindc\ eu trebuie s\ m\
ocup de alte lucruri - de c\r]i, de texte, de ceea ce scriu,
pentru c\ de astea nu se poate ocupa altcineva în locul meu.
Avantajul de a avea un agent e c\ de celelalte lucruri se
ocup\ altcineva [i nu mai trebuie s\-]i ba]i tu capul cu ele.
Altfel n-a[ fi reu[it s\-mi g\sesc editori interna]ionali.

În timpul dictaturii, indiferent ce f\ceai, adoptai
implicit o pozi]ie fa]\ de regim
A..C..: Faci parte dintr-un anumit grup sau dintr-o genera]ie
în literatura portughez\?
J.L.P.: Da. Dup\ cum probabil [tii, în Portugalia a avut loc
o revolu]ie în 1974, iar eu m-am n\scut chiar în acel an [i
cred c\ revolu]ia de atunci reprezint\ un prag esen]ial pentru
genera]ia scriitorilor contemporani, mai ales pentru c\, fiind
n\scu]i dup\ 25 aprilie 1974, noi n-am avut de îndurat cenzura
din timpul dictaturii [i n-am fost obliga]i s\ lu\m o anumit\
atitudine fa]\ de regim, nici s\ ne opunem, nici s\-l sus]inem.
Pentru c\ înainte, dac\ scriai despre cenzur\ sau despre
violen]\, însemna c\ adop]i o pozi]ie împotriva regimului,
dar [i dac\ scriai despre flori însemna de asemenea c\ adop]i
o pozi]ie, adic\ alegeai s\ nu vorbe[ti despre r\zboi sau
despre cenzur\; era o op]iune politic\, fiindc\ regimul era
peste tot [i, indiferent ce f\ceai, adoptai implicit o pozi]ie
fa]\ de el. Acum nu mai avem obliga]ia asta. Cred c\ rezultatul
e genera]ia care a ap\rut acum, cu nenum\rate propuneri
de teme [i de stiluri.

A..C..: Dar pe scriitorii de vîrsta ta îi mai intereseaz\ s\ scrie
despre perioada dictaturii sau se preocup\ de cu totul
alte teme?

J.L.P.: Premiul care-mi poart\ numele a fost o ini]iativ\ a
prim\riei din zona în care m-am n\scut. Sigur c\ poate p\rea
ciudat s\ existe un premiu care-]i poart\ numele, dar eu am
luat-o ca pe un compliment, ca pe un semn al bunelor inten]ii.
În plus, mi-au dat dreptul de a întocmi eu regulamentul, a[a
c\ l-am conceput ca pe un premiu pentru scriitori sub 25 de
ani. Mi se pare important s\ prime[ti o [ans\ la vîrsta aceea,
pentru c\ din p\cate premiile se dau de obicei unor scriitori
în vîrst\, uneori afla]i la sfîr[itul carierei [i al vie]ii, [i sigur
c\ e important s\ le ar\]i oamenilor c\ via]a [i opera lor sînt
apreciate, dar este la fel de important [i s\-i încurajezi pe
tineri, care se confrunt\ cu refuzuri [i cu obstacole de tot
felul, iar genul acesta de sprijin nu poate fi niciodat\ de
prisos.

J.L.P.: În ce m\ prive[te, romanul meu urm\tor este plasat
în anii ’60 [i se ocup\ de un exod uria[ care s-a produs dinspre
Portugalia spre Fran]a în perioada aceea - imagineaz\-]i
c\ dintr-o popula]ie de 10 milioane, patru milioane au plecat
în Fran]a. Despre asta e cartea. Nu [tiu s\ spun dac\ [i pe
al]i scriitori îi preocup\ perioada dictaturii, pe unii da, pe
al]ii nu, dar în mare genera]ia mea e foarte individualist\
[i nu doar în ce prive[te temele despre care se scrie, ci [i în
termeni de stil, fiindc\ fiecare scrie altfel; dar asta are de-a
face [i cu deschiderea c\tre alte literaturi.

A..C..: E[ti de p\rere c\ în Portugalia scriitorii în vîrst\ sînt mai
aprecia]i decît cei tineri?

J.L.P.: Eu am o leg\tur\ personal\ cu aceast\ tem\, fiindc\
p\rin]ii mei au f\cut parte dintre cei care au plecat spre
Fran]a. Surorile mele s-au [i n\scut acolo. A[a c\ am auzit
de cînd m\ [tiu pove[ti despre asta. Iar portughezii reprezint\
o comunitate ampl\ peste hotarele ]\rii, nu doar în
Fran]a, ci [i în alte ]\ri. S\ scrii despre tema aceasta e un mod
de a scrie despre Portugalia, dar [i despre lucrul acesta
incredibil care îi face pe oameni s\ se mute la mii de kilometri
distan]\ de locul în care s-au n\scut. E ceva ce ]ine de natura
omului. Are de-a face cu curajul, cu inten]iile, cu nevoile.
În ce prive[te documentarea, vorbesc cu cine pot despre
asta [i încerc s\ [i citesc, dar din p\cate în Portugalia nu s-a
scris absolut nici un roman important pe tema asta. E
chiar de mirare c\ un fenomen atît de ciudat din istoria
recent\ a Portugaliei n-a fost consemnat nicicum. Prin
romanul acesta încerc s\ acop\r acest gol - poate s\ par\
un plan ambi]ios, dar cred c\ e important s\-l scriu. În
plus, faptul c\ eu n-am luat parte direct la acest exod m\
ajut\ s\-mi p\strez o oarecare echidistan]\.

J.L.P.: S\ spunem c\ exist\ o pauz\ destul de mare între dou\
genera]ii ample - pe de-o parte scriitorii foarte aprecia]i
precum Saramago sau Antunes, oameni trecu]i de [aizeci
de ani, apoi e un gap destul de mare, [i urmeaz\ genera]ia
tîn\r\, care e foarte apreciat\. Li se citesc c\r]ile, li se vînd,
li se traduc, primesc premii - eu [i cei din genera]ia mea
nu ne putem plînge de nimic. Eu unul am 35 de ani, iar c\r]ile
mele circul\ în toat\ lumea. M\ aflu acum în România, am
fost de curînd în Canada [i în Uruguay. {i nu sînt singurul în
situa]ia aceasta.

A..C..: Portugalia e o ]ar\ mic\, cu o popula]ie pu]in numeroas\,
de[i are [i fostele colonii vorbitoare de portughez\. }i se
pare un handicap faptul c\ provii dintr-o cultur\ care nu e
foarte cunoscut\ peste hotare, precum cea anglo-saxon\,
francez\, spaniol\?
J.L.P.: Realitatea e c\ portugheza este vorbit\ de dou\
sute de milioane de oameni - asta în special datorit\ Braziliei,
care e o ]ar\ uria[\ vorbitoare de portughez\. În plus,
portugheza e apropiat\ de spaniol\, iar aceasta e prima
limb\ în care sînt tradu[i de obicei scriitorii portughezi, dac\
reu[esc s\ fie tradu[i, iar spaniola e [i ea o limb\ interna]ional\,
vorbit\ în toat\ lumea. {i nici nu am alternativ\, nu pot s\
scriu în alt\ limb\.

A.. C.. : Asta ar fi o alt\ întrebare. Am v\zut c\ ai studiat
Limbi Germanice...
J.L.P.: Da, am studiat Limbi Germanice, apoi am predat
engleza cî]iva ani, dar de nou\ ani, de cînd am publicat Nici
o privire, tr\iesc din scris. Romanul are o poveste lung\,
fiindc\ mi-a luat aproape un an s\ g\sesc o editur\
dispus\ s\-l publice. A fost refuzat de mul]i editori, iar azi
e publicat în Japonia, în SUA, în Anglia, în România.

A..C..: Cum au justificat editorii respingerea romanului?
J.L.P.: Cred c\ justificarea principal\ e faptul c\ editorii
portughezi nu citesc manuscrisele primite pe e-mail. Majoritatea

A..C..: De ce ai ales tema aceasta, a exodului? Cum te documentezi
pentru ea? Consideri c\ e o datorie moral\ s\ scrii despre
dictatur\?

A..C..: Te-ai gîndit s\ pleci din Portugalia? }i-ar pl\cea s\
tr\ie[ti altundeva?
J.L.P.: Am tr\it un an de zile în Capul Verde [i în general
c\l\toresc foarte mult. Trebuie s\ c\l\toresc, faptul c\ acum
m\ aflu în România [i r\spund la un interviu face parte din
munca mea. E felul meu de a-mi g\si cititori, oameni care ar
putea fi interesa]i de ceea ce am eu de spus. Trebuie s\ fii
sut\ la sut\ artist cînd faci art\ [i sut\ la sut\ profesionist
cînd munce[ti.

A..C..: Ai o familie?
J.L.P.: Da, dar tr\iesc singur. Îns\ îmi v\d des copiii.

literare, iar dezbaterile m\ fac s\ m\ gîndesc,
s\-mi dezvolt ideile sau s\-mi vin\ idei noi
pentru scris. Chiar dac\ e vorba despre o experien]\ specific\,
delimitat\. F\r\ astfel de lucruri nu m-a[ afla acum în România
[i n-a[ fi ajuns în multe alte ]\ri, n-a[ fi cunoscut oameni care
între timp mi-au devenit prieteni, care acum fac parte din
via]a mea. Chiar ieri r\sfoiam o revist\ cultural\ româneasc\
[i am dat peste fotografia unui scriitor suedez pe care lam cunoscut mai demult în Finlanda [i ale c\rui c\r]i nu sînt
publicate în Portugalia. Iar gra]ie faptului c\ particip la acest
circuit promo]ional v\d lucruri pe care poate nu le-a[ vedea
dac\ a[ fi un simplu turist. Iar alteori se întîmpl\ s\ nu v\d
lucrurile pe care le v\d de regul\ turi[tii - a[a mi s-a întîmplat
cu Roma, unde am fost de multe ori, dar n-am apucat niciodat\
s\ vizitez Capela Sixtin\, pentru c\ de fiecare dat\ aveam
programul foarte înc\rcat.

A..C..: }i s-a întîmplat în aceste c\l\torii s\ dai peste vreo carte
scris\ de cineva de vîrsta ta [i pe care ]i-ai dorit s-o fi scris
tu?
J.L.P.: Da, de multe ori. De cîteva ori a fost vorba despre
scriitori care nu sînt prea cunoscu]i, mai ales brazilieni, pentru
c\ Brazilia e o ]ar\ vibrant\, cu o cultur\ mult mai bogat\
decît cea pe care o export\ în prezent, e o ]ar\ atît de
mare încît c\r]ile, scriitorii sau muzicienii nu reu[esc s\ se
impun\ nici m\car pe plan na]ional. O regiune din Brazilia
e aproape cît o ]ar\ din Europa. {i nu doar scriitori brazilieni.
Au fost [i argentinieni, americani - depinde dac\ reu[esc s\
citesc în limba lor.
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Scriitorii din genera]ia mea nu se pot plînge
de nimic

Eu [i Fernando Ribeiro, solistul trupei Moonspell,
gîndim aproape la fel în multe privin]e
A..C..: Ai colaborat cu trupa Moonspell la un proiect. Cum s-a
întîmplat? {tiu c\ sînt portughezi, dar eram curioas\ cum
s-a desf\[urat concret colaborarea voastr\.
J.L.P.: Eram un fan al lor înc\ din adolescen]\, dar ne-am
cunoscut cînd solistul trupei [i-a publicat primul volum de
poezie - are deja trei volume publicate -, adic\ într-un context
literar. Am început apoi s\ ne scriem pe e-mail. A[a am aflat
c\ e doar cu nou\ zile mai mare decît mine, a[a c\ facem
parte din aceea[i genera]ie, iar uneori mi se pare c\ dac\
lucrurile ar fi stat altfel în trecut, el ar fi putut s\ fie romancier,
iar eu, solist.

A..C..: Ce lucruri ar fi trebuit s\ stea altfel ca s\ fi devenit
muzician în loc de scriitor?
J.L.P.: De pild\ s\ fi avut voce. Sau s\ m\ fi aflat în locul
potrivit la momentul potrivit. Dar eu [i Fernando Ribeiro,
solistul trupei Moonspell, gîndim aproape la fel în multe
privin]e, avem acelea[i idei cu privire la lucrurile importante
- a[a ne-am gîndit s\ facem împreun\ un proiect care s\
nu fie un cli[eu. A[a am venit cu ideea s\ facem o carte
care s\ fie legat\ de un CD care s\ fie legat de carte, dar
fiecare s\ fie de sine st\t\toare.

A..C..: Adic\ CD-ul nu e un fel de coloan\ sonor\ a romanului
sau ...
J.L.P.: ... deloc. Nici m\car versurile albumului nau mare leg\tur\ cu cartea.

A..C..: {tiu c\ versurile Moonspell sînt oarecum ezoterice.
J.L.P.: Da, e adev\rat. {i cartea e oarecum ezoteric\. A
fost o colaborare foarte frumoas\, st\team împreun\ tot
timpul, ei urm\reau scrierea c\r]ii, eu urm\ream compunerea
albumului, ei îmi cereau mie p\rerea despre muzic\,
iar eu le ceream lor p\rerea despre ce scriam. Lucram
în paralel. Schimbam p\reri, sugestii, îns\ nu e o oper\
colectiv\ - CD-ul e al lor, cartea e a mea. Ideea a fost s\
cre\m între cele dou\ o leg\tur\ cît mai deschis\ interpret\rii.
Întîmpl\tor, ne-am dat seama c\ muzica black metal
are de întîmpinat o mul]ime de prejudec\]i din partea
celor care nu o ascult\, iar literatura se love[te la
rîndul ei de prejudec\]ile celor care nu citesc. A[a c\
majoritatea oamenilor cred c\ muzica black metal e
un zgomot f\cut de un grup de nebuni, iar al]ii au
prejudecata c\ literatura e ceva plictisitor [i c\ e f\cut\
de ni[te oameni care poart\ cravat\ [i ochelari cu
lentile groase. Iar noi [tiam foarte bine c\ ceea ce facem,
indiferent c\ era literatur\ sau muzic\, nu se potrivea
deloc cu aceste prejudec\]i. Am vrut s\ facem acest proiect
[i ca s\ demonstr\m asta. {i un rezultat foarte frumos
care a ie[it de aici a fost c\ mul]i oameni care nu ascultaser\
Moonspell au început s\-i asculte, iar oameni care nu citiser\
înc\ nimic scris de mine au auzit de mine [i mi-au citit cartea.
Sînt sigur c\ chiar [i aici, în România, unde c\r]ile mele nu
s-au tradus pîn\ acum, sînt oameni care au auzit de mine
datorit\ colabor\rii cu Moonspell. {i apropo, mi s-a mai
tradus în române[te [i o pies\ de teatru, anul trecut; a fost
inclus\ într-o antologie1.

A..C..: Ai participat la multe festivaluri de felul acesta, cum
vezi festivalurile literare? Cuno[ti o mul]ime de scriitori
de vîrsta ta din toat\ lumea - cum te face acest lucru s\ te
raportezi la propriul scris?

A..C..: Dar am citit c\ nu e[ti doar prozator, ci [i poet [i dramaturg;
eram curioas\ dac\ practici aceste genuri în paralel.

J.L.P.: În primul rînd în felul acesta reu[esc s\ citesc c\r]i
pe care altfel nu le-a[ citi fiindc\ n-a[ [ti de ele, majoritatea
nefiind publicate în Portugalia. Apoi, se dezbat mereu teme

A..C..: {i era ceva de capul ei?

J.L.P.: Poezie am scris dintotdeauna. A[a am început s\ scriu,
scriind poezie în adolescen]\.

5

noua literatur`.........................................................................................octombrie 2009............................................................................................num`rul 29

interviurile NL

J.L.P.: Nu cine [tie ce. Dar am continuat s\ m\ ocup de ea.
E bine s\ te ocupi cu poezia, te ajut\ s\ în]elegi mai bine
lucrurile care ]i se întîmpl\. Cu teatrul e alt\ poveste: fiecare
dintre piesele pe care le-am scris a fost o comand\ din partea
unui grup sau a unor actori. Nu mi se d\dea o tem\, puteam
s\ scriu despre orice.

Cred c\ romanul de debut e cel mai u[or de scris, fiindc\
scrii despre lucruri pe care le-ai avut dintotdeauna în minte.
Cînd î]i scrii primul roman - cel pu]in a[a mi s-a întîmplat
mie - nu e[ti foarte sigur c\ po]i s\ scrii un roman, a[a c\
scrii despre lucrurile pe care le cuno[ti cel mai bine. M-am
întors în locul în care m-am n\scut [i unde am stat pîn\ la
18 ani, un loc foarte important pentru mine, care e de
fapt un sat de o mie de locuitori aflat în sudul Portugaliei.
Dar am încercat s\ scriu despre el în a[a fel încît s\ se poat\
identifica cu loca]ia [i oameni din alte p\r]i, s\ cread\ c\
seam\n\ cu satele din ]\rile lor.

fel de alchimie care s\ produc\ via]\. Cînd a fost întrebat
ce-[i propune s\ fac\ în c\r]ile lui, Hemingway a spus c\
încearc\ s\-l fac\ pe cititor s\-[i aminteasc\ lucrurile pe
care le cite[te ca [i cum le-ar fi tr\it pe pielea lui. {i mi se
pare un scop foarte bun, asta încerc s\ fac [i eu, cu con[tiin]a
faptului c\ limba e un material cu o via]\ proprie, iar scriitorul
încearc\ s\ traduc\ realitatea într-o alt\ lume, f\cut\ din
cuvinte, care tr\ie[te dup\ regulile sale.

J.L.P.: Cite[ti în limba portughez\?

A..C..: Romanul a fost caracterizat prin sintagma „realism
magic”. Te mul]ume[te eticheta aceasta?

A.. C.. : Din p\cate nu, dar acum [apte ani, la scurt timp
dup\ ce ai primit Premiul José Saramago, a ap\rut într-o
revist\ literar\ româneasc\ un articol foarte elogios despre
tine, scris de unul dintre cei mai importan]i lusitani[ti de la
noi, Mihai Zamfir, în care era men]ionat\ [i colaborarea
ta la Jornal de Letras. Rubrica se numea „Adev\ruri aproape
adev\rate”. Despre ce era vorba în ea?

J.L.P.: Nu, nu sînt de acord cu ea. Cred c\ am încercat s\
ating mai degrab\ aspecte mitologice decît magice, în
sensul c\ mitologia nu ]ine doar de Grecia sau de Roma
antic\, ci exist\ peste tot în lumea rural\. Ba chiar [i în ora[e.
Oriunde exist\ un grup de oameni exist\ [i o mitologie, o
sum\ de lucruri pe care oamenii le cred indiferent dac\ ele
sînt adev\rate sau nu.

J.L.P.: Da, vreau ca ceea ce scriu s\ r\mîn\ metaforic. Asta
înseamn\ c\ le dai voie celorlal]i s\ ia decizia de interpretare.
De exemplu, dac\ e[ti un scriitor foarte realist, orientat spre
concret, închizi ideea, dar dac\ o exprimi metaforic, o la[i
deschis\ interpret\rii. Dac\ spui „ochii ei aveau culoarea
unei amieze de iunie” e altceva decît dac\ spui „avea
ochii c\prui”.

J.L.P.: Înc\ mai am rubrica respectiv\ [i mai scriu [i în alte
ziare [i reviste, într-un ziar de mare tiraj am chiar o
rubric\ în care scriu alternativ cu Lobo Antunes. Mai am [i
o rubric\ despre c\r]i în Time Out Lisabona. De la Jornal de
Letras mi-am luat o mic\ pauz\, dar scriu acolo de vreo opt
ani. În Portugalia exist\ tradi]ia ca scriitorii s\ publice diverse
articole în pres\. Unii scriu despre politic\, despre
situa]ia mondial\, despre teme sociale, al]ii scriu despre
via]a lor. Eu a[ zice c\ sînt între [i între. În rubrica aceea am
încercat s\ construiesc un personaj imaginar care s\ aib\
cîteva tr\s\turi ale mele, încît s\-i fac\ pe cititori s\
cread\ uneori c\ sînt eu, iar alteori s\ fac\ lucruri pe care
eu nu le-am f\cut niciodat\. Uneori am descris lucruri pe
care le-am f\cut eu, dar care sînt atît de personale încît
oamenii nici n-au crezut c\ sînt adev\rate. Rubrica asta
încearc\ s\ intersecteze fic]iunea [i autobiografia. Mi se
pare o chestiune foarte interesant\, cu care se confrunt\
constant orice scriitor. Nu putem cunoa[te pe nimeni
altcineva la fel de bine cum ne cunoa[tem pe noi în[ine,
a[a c\ rela]ia noastr\ cu sinele e diferit\ de orice alt\ rela]ie
pe care o avem cu oricine altcineva.

A..C..: {i mai e o idee interesant\ în carte, aceea c\ mitologia
nu ]ine exclusiv de trecut, ci se produce [i în prezent, e un
proces continuu.

Nu p o]i t rage o l inie f erm\ î ntre p olitic\
sau societate [i scris
A..C..: Am citit c\ aveai mai demult o rubric\ într-o revist\
portughez\, Jornal de Letras.

A..C..: Dar sînt [i oameni care spun c\ scriitorii nu trebuie
s\-[i dea cu p\rerea despre orice prin ziare.
J.L.P.: Nu sînt de acord. Însu[i faptul c\ alegi s\ scrii
despre ceva are din start un sens social, fiindc\ nu po]i trage
o linie ferm\ între politic\ sau societate [i scris. Chiar
dac\ un text nu e politic în sine, în el exist\ întotdeauna o
politic\. Eu unul nu scriu niciodat\ direct despre politic\,
fiindc\ nu sînt analist politic [i nici nu cred c\ voi fi vreodat\
a[a ceva.

A..C..: S\ lu\m chiar romanul acesta, Nici o privire. Dac\ e
s\ c\ut\m o tem\ social\, mi se pare c\ exist\ în el o preocupare
pentru descrierea s\r\ciei [i a lumii celor s\raci.
J.L.P.: Da, se reg\sesc în el cîteva teme sociale cum ar fi
s\r\cia sau rela]iile dintre genuri. E un roman inspirat de
copil\ria mea, fiindc\ ruralul pe care îl descriu aici seam\n\
foarte mult cu lumea rural\ portughez\ în care am crescut.

J.L.P.: Cu to]ii avem mitologie pe care o cre\m în permanen]\.
Mitologia are de-a face cu felul în care îi vedem pe ceilal]i.

Regiunea Galveias, descris\ în acest roman,
are u na d intre c ele m ai r idicate r ate a le
sinuciderilor din Europa
A..C..: S-a mai spus despre roman [i c\ are o perspectiv\
fatalist\, iar în Statele Unite ale Americii s-a [i tradus cu
titlul The Implacable Order of Things. Aceasta e perspectiva
ta asupra vie]ii sau a[a gîndeai pe atunci?
J.L.P.: În timp ce scriam despre aceast\ regiune [tiam c\
s-au mai scris [i alte lucruri despre ea. Este regiunea Galveias,
care a fost abordat\ în multe c\r]i din curentul neorealist, în anii ’50, ’60, ’70, de obicei dintr-o perspectiv\
politic\, [i cred c\ aceast\ perspectiv\ este cît se poate
de pertinent\, fiindc\ e o zon\ cu un anumit specific, în care
p\mîntul e de]inut de un grup restrîns de oameni, iar ceilal]i
lucreaz\ pentru ei, e un sistem aproape feudal, dar mai sînt
[i alte perspective pe care nu le-am întîlnit în nici o carte
scris\ despre aceast\ regiune, cum ar fi faptul c\ e una dintre
zonele cu cea mai mare rat\ a sinuciderilor nu doar din
Portugalia, ci chiar din Europa. De aici perspectiva asupra
vie]ii individuale din acest peisaj. E cea mai rural\ [i mai
s\rac\ zon\ din Portugalia, am vrut s\ subliniez acest lucru.

A..C..: N-a[ putea s\ spun c\ romanul t\u e realist, dar exist\
în el cîteva descrieri realiste foarte reu[ite [i foarte condensate.
Îns\ nu ]i-am citit celelalte c\r]i, a[a c\ nu [tiu dac\ scrii
de obicei în cheie realist\ sau nu.
J.L.P.: Da, scriu din ce în ce mai mult în cheie realist\. Dar
realismul nu înseamn\ azi exact ce însemna acum dou\zeci
de ani. Pentru mine înseamn\ c\ m\ refer la lucruri reale,
dar nu sînt sigur c\ ele sînt [i realiste, fiindc\ nici realitatea
nu e mereu realist\. Cînd scrii un roman încerci s\ creezi un

A..C..: Ai spus la începutul discu]iei c\ vrei s\ le la[i cititorilor
spa]iu pentru interpretare.

A..C..: Dar p\rerea mea e c\ metaforismul poate deveni
obositor pentru cititori dac\ se abuzeaz\ de el. Te tot întrebi,
ce naiba vrea s\-mi spun\ omul \sta?
J.L.P.: Cred c\ echilibrul între metaforic [i realism e cea mai
bun\ solu]ie, dac\ reu[e[ti s\ îl atingi. Dar nu e u[or. {tiu
foarte bine cît e de greu s\ g\se[ti echilibrul în tot ceea ce
faci, dar n-avem decît s\ ne d\m silin]a.

A..C..: Care e cartea ta preferat\ dintre cele pe care le-ai scris?
J.L.P.: E greu s\ r\spund, fiindc\ fiecare carte ]ine de un
moment anume [i îmi reprezint\ starea de spirit de cînd
am scris-o, ce gîndeam atunci. Cartea asta, de exemplu, am
scris-o la 23 de ani, iar cînd o recitesc dau peste lucruri pe
care azi nu le-a[ mai scrie la fel.

A..C..: Ce-ai schimba la cartea asta?
J.L.P.: Ni[te adjective, ni[te metafore. Dar v\d în ea [i o
anumit\ puritate, o naivitate bun\. Îmi aminte[te foarte
bine de cum eram la 23 de ani [i înc\ sînt o bun\ parte
din cum eram atunci - cîte ceva s-a p\strat, altceva s-a schimbat. Dar aceasta e o carte pe care mi-o asum în întregime.
Înseamn\ foarte mult pentru mine, [i nu doar pentru c\
mi-a adus premii sau faim\, ci pentru ce e scris în ea. {i
pentru ceea ce am crezut c\ le poate aduce oamenilor.

A..C..: Care a fost cea mai frumoas\ reac]ie pe care ai primit-o
dup\ aceast\ carte?
J.L.P.: Îmi amintesc de o doamn\ care a venit la mine la pu]in
timp dup\ ce ap\ruse cartea [i mi-a spus c\ i-a salvat c\snicia.
Nu sînt sigur c\ romanul meu a f\cut asta, dar m\ bucur
c\ ea a[a crede. Sînt foarte norocos fiindc\ primesc
reac]ii foarte bune la c\r]ile mele, sînt mul]i oameni care
încep prin a-mi fi cititori [i apoi îmi devin foarte buni prieteni.
Uneori nici nu-mi mai amintesc c\ i-am cunoscut datorit\
c\r]ilor mele, fiindc\ am devenit prieteni foarte apropia]i.
Prietenii sînt poate cel mai bun lucru pe care mi l-au adus
c\r]ile.
Ana Chiri]oiu
_______________________

Teatru portughez contemporan, antologie de Andreea Dumitru, editat\
de Funda]ia Camil Petrescu - revista Teatrul Azi în cadrul seriei „Dramaturgi
de azi”.
1

Bruiaje realiste
În dialogul pe care l-am avut cu José Luís Peixoto,
scriitorul î[i repro[eaz\ un oarecare metaforism [i
oarece naivitate cu privire la primul s\u roman,
Nici o privire, care l-a propulsat [i i-a legat numele
de al lui José Saramago, iar acum s-a tradus recent
la Editura Polirom. Metaforismul i l-a[ fi repro[at
[i eu, dac\ n-ar fi fost punctat hot\rîtor de scurte
[i intense pasaje de un realism nu doar conving\tor,
ci [i foarte reu[it, iar singura naivitate pe care i-o
remarc ar fi aceea c\ a cedat unei aparente agende
personale privind metaforismul, cînd de fapt scrisul
s\u s-ar ar\ta mai înzestrat pentru acest realism
crud, miniatural [i dotat eventual cu o agend\
social\. Cît despre Saramago, prietenii mei care au
citit c\r]ile scriitorului senior spun c\ e vizibil
mimetismul; eu nu m\ pot pronun]a. Pot s\ spun
îns\ c\ Peixoto scrie aceast\ carte cu aerul c\
vrea s\ demonstreze c\ este capabil s\ spun\ o
poveste, drept pentru care se folose[te de o re]et\
clasic\, cu mult poten]ial: comunitatea autosuficient\, izolat\, în care aproape c\ te apuc\
claustrofobia, cu o entropie special\, cu personaje
deopotriv\ arhetipale [i burle[ti, în care pove[tile,
vie]ile [i mor]ile se reproduc la nesfîr[it, una din
alta sau una [i aceea[i, pentru c\ în atemporalitatea
nara]iunii asta nici nu prea mai conteaz\. O intui]ie
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excelent\ a prozatorului a fost s\ coloreze lumea
aceasta fantastic\ cu o s\r\cie cît se poate de realist\,
naturalist\ chiar, fie ea [i stihial\, ale c\rei tu[e dure
estompeaz\ senza]ia de irealitate creat\ de curgerea
implacabil\ a timpului (aproape c-ar trebui scris
cu T mare, inclusiv datorit\ referin]elor biblice) [i
de triste]ea endemic\ a acestei lumi în care oamenii
nu vorbesc decît cu ei în[i[i, în ecouri multiplicate
la nesfîr[it, ca într-o înc\pere goal\.
Din fericire, naratorul acestui roman n-a scris
încuiat într-o camer\ f\r\ ferestre, precum povesta[ul
care-[i face apari]ia în el, ci [i-a aruncat mai tot
timpul ochii pe geam, urm\rind mi[c\rile oamenilor,
muncile manuale repetitive dintr-un sat uscat de
s\r\cie, sim]ind ar[i]a n\ucitoare [i ascultînd chiar
[i lini[tea ]iuitoare a amiezelor rurale înecate în
c\ldur\ [i în praf, pe care s-a str\duit apoi (poate
chiar prea mult) s\ le distileze într-un roman dens,
aproape înec\cios, în care binele [i r\ul nu sînt decît
ni[te duhuri încle[tate într-o lupt\ stins\ [i în
care nici violen]a, nici pasiunile nu r\zbat mai mult
decît dintr-o camer\ c\ptu[it\ cu vat\. {i, indiferent
ce-ar putea crede scriitorul, acestea sînt meritele
fulgurantei sale arte realiste, cu care sper s\
avem o întîlnire mai consistent\ în c\r]ile ([i în
traducerile) viitoare. (A.C.)

José Luís Peixoto, Nici o privire, traducere din
protughezã de Clarisa Lima, Editura Polirom,
2009, colec]ia “Biblioteca Polirom”, 264 pag.
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Velvet Totalitarianism,
un roman american despre Rom~nia comunist`

C

laudia Moscovici a plecat din România comunist\,
împreun\ cu p\rin]ii, pe cînd avea 11 ani. Atît cît
ne-am cunoscut prin e-mail, a[ spune c\ mi-a dat
impresia unei scriitoare occidentale sut\ la sut\,
nu doar pentru c\ scrie în englez\, dar pentru c\ are exact
acea rela]ie s\n\toas\ cu propriul scris pe care o au cei
mai mul]i dintre scriitorii din ]\rile civilizate. {tie pentru
cine scrie, cum scrie, ce a inten]ionat în romanul ei, cum
se pozi]ioneaz\ fa]\ de al]i autori etc. Tot lucruri despre
care e o pl\cere s\ discu]i, dar despre care e foarte greu
s-o faci cu scriitori români, pentru c\ pe cei mai mul]i o
asemenea abordare pragmatic\ i-ar jigni profund.
Claudia Moscovici a publicat de curînd în Statele Unite
romanul Velvet Totalitarianism, primul roman pe care îl
semneaz\, dup\ mai multe c\r]i academice din zona
studiilor politice, de gen, dar [i a teoriei romantismului:
Romanticism and Postromanticism (Rowman and Littlefield,
2007), Gender and Citizenship (Rowman and Littlefield,
2000) [i Double Dialectics (Rowman and Littlefield, 2002).
A predat filosofie, literatur\ [i istoria artei [i a ideilor la
Boston University [i la University of Michigan. {i-a ob]inut

licen]a la Princeton University [i doctoratul în literatur\
comparat\ la Brown University. Acum locuie[te în Ann
Arbor împreun\ cu so]ul ei Dan [i cu cei doi copii,
Sophie [i Alex.
Velvet Totalitarianism este un roman în primul rînd
despre România comunist\, cea pe care autoarea [i-o
aminte[te din copil\rie, dar mai ales cea pe care a studiato. Este un roman ata[ant [i cu multe am\nunte extrem de
interesante, cu cîteva personaje memorabile, cu situa]ii
dramatice - spionaj interna]ional [i presiunile asupra celor
de la Europa liber\ -, cu pove[ti de dragoste [i cu mult\
culoare româneasc\. Nu este un roman care mizeaz\ pe
nonconformism literar [i de aici, poate, o impresie de prea
mare cumin]enie a textului, chiar o oarecare simplitate
uneori contrariant\. Dar accesibilitatea se pare c\ a fost
una dintre inten]iile clare ale autoarei. În peisajul
literar american, Velvet Totalitarianism este probabil o
carte inedit\. Scris\ de o românc\, complet americanizat\,
dar cu o mul]ime de lucruri de povestit despre o ]ar\ înc\
exotic\. (Lumini]a Marcu)

comercial\ (pulp fiction), este o carte în care
stilul narativ [i caracteriz\rile personajelor
sînt la fel de importante ca intriga [i alte
elemente de structur\ ale romanului. Pentru
ca aceste caracteriz\ri s\ fie cît mai stratificate
[i credibile, m-am bazat pe amintirile mele
din copil\rie, pe oamenii pe care i-amcunoscut,
mai ales pe p\rin]ii mei. Dar toate elementele
de via]\ real\ din roman - fie provenind din
documenta]ie istoric\ sau din propriile mele
amintiri - au rolul de a fixa fic]iunea, de-a o
îmbog\]i. Tot ceea ce ]ine de fic]iune a fost îns\
pe primul loc în inten]ia mea.

Care sînt scriitorii americani care au mai
scris într-un gen asem\n\tor [i cu subiecte din
aceea[i zon\ pe care i-a]i avut în minte cînd a]i
scris aceast\ carte sau pe care pur [i simplu îi
admira]i?

Cît a durat documentarea pentru acest
roman [i în ce a constat aceasta?
Am lucrat la Velvet Totalitarianism aproape
zece ani. Mi-a luat atît de mult s\ m\ documentez
[i s\ scriu acest roman [i pentru c\ între timp
am predat la universitate [i am publicat studii
academice de istoria ideilor, despre romantism.
Pentru roman am citit cîteva zeci de c\r]i de
istorie [i de politologie, despre regimul lui
Ceau[escu, despre Securitate [i despre
revolu]iile din estul Europei. C\r]ile lui Vladimir
Tism\neanu au fost principalele surse pentru
documentarea istoric\ [i politic\, dar [i cele
ale lui Robert Conquest sau Alan Bullock,
chiar dac\ nu trateaz\ despre România în
mod special. Lucr\rile lor î]i dau o imagine
foarte vie a ceea ce a fost totalitarismul în
Europa.

Velvet Totalitarianism este mai degrab\
un proiect personal, de m\rturie de familie
sau l-a]i gîndit totu[i ca pe un proiect literar?
Care ar fi procentul de realitate biografic\
din acest roman?
Velvet Totalitarianism este, în primul
rînd, un roman istoric. Este de asemenea o
lucrare de fic]iune literar\ (literary fiction),
ca s\ folosim una dintre etichetele pe care
le aplic\ editorii din Statele Unite. Adic\,
cu alte cuvinte, spre deosebire de literatura

Scriitorul american care a influen]at major
romanul meu este Jeffrey Eugenides, mai precis
cu romanul s\u Middlesex. Eugenides [i-a
etichetat romanul o saga umoristic\ (a comic
epic), în care aduce toat\ mo[tenirea cultural\
a str\mo[ilor s\i greco-americani. A mers
îns\ dincolo ([i mult mai adînc) de suprafa]a
umorului etnic, pentru c\ romanul s\u se bazeaz\
pe o cercetare social\ [i istoric\, pe o intrig\
tradi]ional aristotelian\ cu tensiune tragic\ [i
cu întors\turi interesante, [i pe caracteriz\ri
plauzibile, ata[ante [i pline de umor (de asemenea
inspirate în parte de membrii familiei sale). Asta
am încercat [i eu s\ fac în Velvet Totalitarianism,
doar c\ bazîndu-m\ pe mo[tenirea mea românoamerican\. Romanul meu se reg\se[te în tradi]ia
american\ a literaturii populare (mainstream
literary fiction), spre deosebire de literatura
experimental\ (experimental literary fiction)
a unor autori ca Jeffrey Eugenides sau Jonathan
Franzen. În literatura popular\, accentul
cade pe construc]ia personajelor, spre deosebire
de cea experimental\, iar stilul narativ [i structura
intrigii r\mîn mai degrab\ tradi]ionale [i
accesibile, pentru a ajunge la o audien]\ cît mai
larg\.

Nu este chiar obi[nuit ca un roman s\ înceap\
cu o introducere istoric\. Crede]i c\ în Statele
Unite se [tie atît de pu]in despre dictaturile
comuniste din Estul Europei încît o asemenea
introducere s\ fie necesar\?
Nu vreau s\ par\ cinic, dar am observat
c\ atunci cînd vorbesc despre România cei mai
mul]i americani se gîndesc la vampiri [i la
Dracula, mai ales acum, din cauza succesului
lui The Historian [i a Twilight Series. Americanii
mai [tiau [i de Nadia Com\neci, dar acum chiar
[i ea e umbrit\ de vampiri. A[a c\ am sim]it
c\ o introducere scurt\, dar l\muritoare, în
problematica istoric\ [i politic\ a romanului
meu este important\ pentru publicul american,

care pare c\ [tie foarte pu]in sau deloc
despre România.
De ce a]i optat pentru fic]ionalizarea
constant\ a numelor, chiar [i a dictatorului
Ceau[escu (Comrade Petrescu), în condi]iile
în care ac]iunea se petrece în Bucure[ti,
România?
Chiar acum unul dintre urma[ii lui Stalin
d\ în judecat\ diverse persoane pentru
def\imarea acestuia. Nu [tiu dac\ cineva
poate s\-l def\imeze pe Stalin, avînd în vedere
c\ orice critic\ adus\ lui [i crimelor sale
împotriva umanit\]ii nu pot fi decît un fel de
eufemism insuficient, un understatement.
Scriind despre crimele lui Ceau[escu împotriva
umanit\]ii am vrut s\ am o acoperire
legal\ [i în acela[i timp s\ accentuez faptul
c\ Velvet Totalitarianism este, în primul rînd,
o oper\ de fic]iune. Am avut libertatea, ca
scriitoare, s\ creez evenimente [i personaje
[i s\ deviez de la faptul istoric atunci cînd
acest lucru era necesar pentru intrig\ sau
pentru construc]ia personajelor.

Care ar fi modific\rile pe care le-a]i aduce
c\r]ii într-o eventual\ edi]ie româneasc\?
Nu [tiu dac\ introducerea istoric\ [i
politic\ ar fi necesar\ în România, din moment
ce românii cunosc toate aceste lucruri,
spre deosebire de americani. Dar nu cred c\
a[ schimba ceva din roman. Ca scriitoare, nu
pot ghici ce vor crede criticii sau cititorii
despre carte. Mai mult, gustul literar e par]ial
subiectiv. Nici o oper\ literar\ nu e perfect\
[i toate pot fi îmbun\t\]ite. Dar pot spune
un singur lucru: c\ mi-am dat toat\ silin]a
atunci cînd l-am scris, avînd de partea mea
experien]a de via]\, abilit\]ile de stil [i
informa]ia acumulat\. Pot s\ spun c\ am dat
tot ce am avut mai bun în acest roman. De
aceea nu m\ pot gîndi c\ a[ schimba ceva,
indiferent c\rui public i l-a[ prezenta.

A]i avut un referent pentru am\nuntele
de epoc\? V\ întreb asta pentru c\ am constatat,
de pild\, c\ uniforma [colar\, pe care am
purtat-o [i eu, nu era tocmai a[a cum o descrie]i
sau c\ musacaua era de fapt zacusc\ etc. Nu
sînt elemente importante din punct de vedere
literar, mai ales dac\ a]i gîndit mai degrab\
fic]ional aceast\ carte [i pentru publicul
american. Îns\ ele ar deveni importante întro edi]ie româneasc\.
Am introdus în roman cîteva elemente
etnice [i cîteva cuvinte române[ti pentru a
da culoare [i autenticitate pove[tii. Pentru
cititorii americani, asemenea detalii aduc un
pitoresc aparte. Pentru cititorii români, acelea[i
detalii contribuie la realismul romanului,
pentru c\ cei mai mul]i [i le vor aminti [i ar

putea s\ povesteasc\ ei în[i[i cele spuse
de mine. Cititorul implicat sau imaginar este
un termen des folosit în teoria literaturii, mai
degrab\ decît acela de cititor real. Dar
orice autor de literatur\ se gînde[te [i la
cititorul s\u real atunci cînd scrie. Acest cititor
real pe care ]i-l imaginezi de fapt se construie[te
din ceea ce crezi c\ el [tie sau îi place. Scriind
Velvet Totalitarianism, mi-am imaginat ni[te
cititori amercani care [tiu foarte pu]in despre
România. Nu neap\rat pentru c\ le-ar lipsi
cultura, dar pentru c\ americanii sînt cumva
izola]i de restul lumii în ceea ce prive[te
informa]ia. Avem foarte pu]ine [tiri interna]ionale,
mult mai pu]ine decît în ]\rile din Europa.
Media american\ ar spune c\ pe americani
nu prea îi intereseaz\ ce se întîmpl\ în restul
lumii, c\ ei tip\resc ceea ce se cere. Poate de
aceea de [ase luni îndur\m [tiri legate de
moartea lui Michael Jackson. Dac\ publicul
nu vrea [tiri interna]ionale sau dac\ media
american\ nu le ofer\ e problema oului [i a
g\inii. Dar ceea ce a fost limpede pentru
mine, în timp ce scriam acest roman despre
istoria României, este c\ cei care vor fi
interesa]i de România vor fi în primul
rînd cititorii români, apoi cei vesteuropeni (mai ales cei din Fran]a, pentru
c\ acolo exist\ o tradi]ie a sprijinirii
intelectualilor români) [i de-abia în al
treilea rînd cititorii americani, din cauza
lipsei de informa]ii în leg\tur\ cu România
care exist\ în Statele Unite. A[a c\ am introdus
referin]e culturale pe care cititorii americani
s\ le considere interesante [i cu care cititorii
români s\ se identifice, pentru c\ acest
roman este, înainte de toate, despre [i
pentru ei.

S-a spus despre cartea dvs. c\ este
totodat\ un roman politic, un roman
senza]ionalist (pove[ti teribile de
spionaj interna]ional) [i un roman de
dragoste. Care dintre aceste etichete este
cea care d\ esen]a romanului dvs?
Dac\ ar fi s\ aleg o etichet\, a[ spune
c\ Velvet Totalitarianism este o tripl\ poveste
de dragoste. În primul rînd, e vorba despre
dragostea fa]\ de o ]ar\ [i fa]\ de un popor
care a suferit din cauza unor guvern\ri proaste
[i se chinuie s\ ias\ la suprafa]\, spre democra]ie.
Apoi, despre dragostea fa]\ de familie, care
d\ personajelor principale din carte resursele
[i puterea de a supravie]ui represiunii
totalitariste. {i în al treilea rînd, despre iubirea
romantic\ dintre personajele care au defecte,
dar care sînt totodat\ ata[ante [i care
demonstreaz\ c\ acest amestec de gre[eli,
nevroz\ [i loialitate fa]\ de cei care conteaz\
pentru noi este exact ceea ce ne face
umani [i ap]i s\ ne bucur\m de frumuse]ea
vie]ii [i s\ supravie]uim greut\]ilor [i provoc\rilor.
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ltimii eretici ai Imperiului este o
carte care nu-i va dezam\gi nici
pe detractorii lui Vasile Ernu - dac\
emeia lîng\ care am stat într-o zi, pe o b\ncu]\ dintr-o sta]ie de pe Kurfurstendamm,
a mai r\mas vreunul dup\ avalan[a
m\ urm\re[te înc\. {i în Bucure[ti continu\ s\ se ]in\ scai de mine. E îmbr\cat\ la fel:
de premii încasate de debutul s\u, N\scut în
dresuri negre, mate, o fust\ pîn\ la genunchi [i o jachet\ mov. Are pe cap o cordelu]\
URSS - [i nici pe foarte numero[ii s\i fani. {i asta
asortat\. {i o vioiciune care nu ]ine cont de vîrst\. E supl\ [i n-o aud niciodat\ cînd
pentru
c\ Ernu este unul dintre pu]inii scriitori
se apropie. Oricît de repede a[ merge, ea îmi sufl\ în ceaf\. {i nu face nici cel mai mic efort.
români consecven]i cu sine, atît literar, cît [i
Doar eu gîfîi, de[i m\ antrenez în fiecare diminea]\ [i urc o sut\ [i ceva de trepte [i ni[te str\zi
ideologic, care las\ impresia unui proiect bine
în pant\. C\l\torim cu acela[i autobuz. Coboar\ cu mine la aceea[i sta]ie. Î[i aprinde o ]igar\
definit în tot ceea ce scriu. În cazul lui Ernu, ale
[i nu m\ pierde din ochi. A[teapt\ apoi urm\torul autobuz [i pleac\ mai departe. Mîine [tiu
c\rui c\r]i sînt ideologice înainte de orice (o spun,
c\ o vom lua de la cap\t.
bineîn]eles, cu toat\ admira]ia), a avea un proiect
Drag\ doamn\, m\ bucur c\ ne-am cunoscut. Am parcurs acela[i drum împreun\, de
nu e un deziderat neobi[nuit, dat fiind c\ în c\r]ile
nenum\rate ori. La ora la care scriu acum, sînt sigur\ c\ m\ a[tepta]i în sta]ia de la
lui - pe care le putem numi foarte bine non-fic]ionale
Hasenprung. Îmi pare r\u c\ am plecat f\r\ s\ v\ anun]. Nu se face. Vorbi]i-mi în aceea[i
- eseul [i discu]ia au o pondere mult mai mare decît
limb\ necunoscut\ [i o s\ v\ ascult. Chiar dac\ m\ însp\imînta]i, îmi pl\ce]i extrem de
artificiile literare.
mult. Nu s-a v\zut, [tiu. N-am dat semne de prietenie, dar v\ asigur de existen]a lor.
Dar, cel pu]in în Ultimii eretici..., nici acestea
Nu mai am unde s\ fug, \sta e adev\rul cel mai nepl\cut. Aici str\zile au fost r\v\[ite
nu sînt de ignorat. Ba chiar a[ aprecia c\, sub raport
de picamere. Zgomotele lor îmi umplu zilele pîn\ la refuz. Îmi perforeaz\ sufletul.
stilistic, ultima carte înregistreaz\ un progres consistent
Dar n-au reu[it s\ m\ fac\ s\ uit de dumneavoastr\.
fa]\ de prima, iar dac\ ar fi beneficiat de o redactare
Fuma]i-v\ ]igara în lini[te. N-ar trebui s\ v\ încurajez, de la o anumit\ vîrst\ poate
mai atent\, cî[tigul ar fi fost [i mai evident. Observa]ia
fi chiar periculos. Dar nu-i frumos s\ v\ dau sfaturi.
reiese în primul rînd prin compara]ia unor fragmente
Nu mi-o lua]i în nume de r\u, ieri mi-am permis s\ v\ trimit un nor învelit întrdin carte cu ebo[ele lor, ap\rute în aceast\ revist\, în
un [erve]el. Nu m-am putut ab]ine, era ceva mai puternic decît mine. Ca s\ în]elege]i
Vasile Ernu, Ultimii eretici ai Imperiului,
rubrica „Moscova-Bucure[ti”, dar [i, m\car sub form\ de
mai bine gestul meu, m-a tulburat peste m\sur\ pufosul lui absolut (asta o [tiu
Editura Polirom, colec]ia Ego-Grafii, 320
idei, în diferite alte texte din pres\, în interviuri [i în discu]ii.
dintr-o reclam\ de la televizor).
pag.
De[i i s-a repro[at deja c\ ([i în aceast\ carte) unele
V\ da]i seama ce norocoas\ sînte]i? Îl ve]i putea purta pe post pe
dintre idei sînt expediate sau doar enun]ate sec, voit
pandantiv, în zilele r\coroase de toamn\, cînd cerul nem]esc e gri bacovia.
paradoxal, totu[i ele sînt acum mai aprofundate [i mai documentate; în plus, nu e cazul s\i cerem prozatorului Ernu, oricît de mare ar fi ponderea pe care-o are ideologia în scrierile
lui, s\ duc\ la cap\t demonstra]ii încheiate la to]i nasturii pentru fiecare dintre ideile enun]ate.
Ana Maria Sandu, 33 de ani. A publicat în anii studen]iei volumul de versuri Poeme în tranzit
Oricum, Ernu î[i ap\r\ textul de eventuala ariditate a disputelor abstracte cu antidotul retoric
la Editura Punct, mai tîrziu a mai publicat la Paralela 45 poemul Din Amintirile unui Chelbasan.
Primul ei roman, Fata din casa vagon, a ap\rut la sfîr[itul lui 2006 la Editura Polirom, iar în
cel mai vechi, dar [i cel mai greu de st\pînit: ironia. O ironie deprins\ pe plan autohton la [coala
m\!.
aceast\ toamn\ urmeaz\ s\-i apar\, tot acolo, un nou roman, Omoar\-m
prozei lui Radu Cosa[u, care se folose[te de acest procedeu cu o precizie farmaceutic\ - privind
atît dozajul, cît [i oportunitatea apari]iilor. Ironia lui Ernu lucreaz\ cu m\suri mai mari ([i pesemne
mai prizabile de un num\r suplimentar de cititori), dar asta aduce un argument în plus pentru
ideea c\ ironia nu presupune doar deta[are, ci e [i o m\sur\ a implic\rii. De altfel, nici faptul c\
Ernu se folose[te de conven]ii literare pe care are grij\ s\ le [i dinamiteze pe m\sur\ ce le construie[te
nu mi se pare un motiv pentru a-i semnala deta[area.
Dac\ prima carte ataca formula memoriilor, aceasta abordeaz\ urm\toarea specie non-fic]ional\
de pe list\: scrisorile. De[i într-o not\ de la finalul c\r]ii Ernu ne l\mure[te c\ e vorba despre un
pact fic]ional, c\ci scrisorile publicate nu apar]in defel vreunor persoane în carne [i oase, m\rturise[te
totu[i c\ volumul este suma unor „întîmpl\ri, idei, obsesii cu care autorul s-a confruntat în nebunii ani
ai tranzi]iei”. Este o m\rturisire în care se cite[te o asumare dezarmat\ [i e de mirare c\ întîmpin\rile
critice nu i-au prins vulnerabilitatea - le-ar fi scutit de multe repro[uri. Ce-i drept, Ernu î[i continu\
contrapunctic profesiunea de credin]\, confuzînd cititorul (prea) naiv, prins deja în prea multe construc]ii
[i deconstruc]ii ale conven]iilor, spunînd c\ „nimic din ce este scris în acest volum nu-i apar]ine”. Unii
dintre recenzen]ii volumului s-au gr\bit s\ spun\ c\ precau]ia acestui pact este o derogare de responsabilitate
[i c\, punînd în gura unor personaje inventate opinii incomode, uneori chiar contrariante, autorul s-ar
feri de nevoia de-a le explica. Cred c\, dincolo de orice discu]ii de teoria literaturii, care ar fi foarte util de
aplicat acestui volum într-un seminar, distan]a dintre eseu [i fic]iune trebuie privit\ mai pu]in
reduc]ionist [i cu mai multe nuan]e, nu ca o pr\pastie în fa]a c\reia trebuie s\ decizi net pe care versant te
afli, ci poate ca în fa]a unui pîrîu pe care te încume]i s\-l treci înot de pe un mal pe altul. Îmi explic u[or
apelul la puritatea speciilor în contextul literar românesc, unde nu sînt prea numeroase exemplele de
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n multe feluri m-a[ fi gîndit c-o s\ m\ prind\ toamna asta, numai nu ca în fiecare an pîn\
acum [apte ani, adic\ la [coal\. O fi bine, o fi r\u, f\r\ s\ am îns\ mult timp pentru deliberare,
iat\-m\ p\[ind din nou pe c\r\ri care fo[nesc de frunze îng\lbenite, respirînd un aer molatec
cu iz de ziua recoltei, c\tre o sal\ de cursuri. Bine, este pu]in altfel acum pentru c\ sala de
care m\ apropii apar]ine Universit\]ii din Bucure[ti, [i încerc mental sentimentul de m\re]ie, de
nelini[te [i fiorii de a[tept\ri pe care ar fi trebuit s\-i am cu vreo unsprezece ani în urm\, dac\ a[
fi dat la facultate la Bucure[ti. Încercarea nu e reu[it\, pe str\du]e pe lîng\ fîntîna mi[unînd de
studen]i p\[e[te o femeie care respir\ calm [i zâmbe[te pu]in melancolic în col]ul gurii.
În sal\, b\ncile [i tablele sînt cum mi le amintesc. N-au aparut nici table electronice, nici m\car
whiteboarduri, nici reorganizarea spa]iului gen sal\ de conferin]\, cu mesele de jur împrejur, astfel
încît s\ ne uit\m unii la al]ii, în loc de unii la spatele altora. Doar într-un col] pe catedr\, un computer
cu monitor LCD anun]\ un soi de progres în ceea ce prive[te bun\starea înv\]\mîntului superior
românesc.
Se adun\ destul de repede to]i cursan]ii, mul]i dintre ei marca]i de ani buni de profesorat, al]ii,
încep\tori, p\strînd un entuziasm în spatele c\ruia se întrevede din cînd în cînd frustrarea, [i iar\[i
al]ii, ceva mai destin[i, care par s\-[i fi asigurat o situa]ie, cel pu]in financiar, mai fericit\.
Profesorul e unul dintre acele tot mai rare exemple de living history, ceea ce-i d\ o stare
permanent\ de supra-con[tien]\. Vorbe[te hîtru, încearc\ s\ cî[tige audien]a, s\ fie fermec\tor
în condi]iile în care mentalul s\u nu poate s\ nu se mi[te, simultan, în cel pu]in dou\-trei
registre istorice. Devine parc\ din ce în ce mai greu s\ se împace cu atîtea vie]i care îl tr\iesc. I-a
avut profesori pe C\linescu [i pe Vianu, pe Streinu [.a.m.d. A prins interbelicul, al doilea r\zboi
mondial, starea fioroas\ de a[teptare între ru[i [i americani. S-a aprins, tîn\r fiind, de idealurile
de stînga pe cînd comunismul nu avea fa]a pe care i-o [tim cu to]ii. S-a dezis apoi [i de asta,
texte-hibrid, dar nu cred c\ el trebuie perpetuat, cu atît mai pu]in în fa]a
dar nu i-e team\ s\ recunoasc\ episodul, într-o ]ar\ cu r\ni deschise [i nu pe de-a-ntregul în]elese,
celor cîteva c\r]i care î[i fac curaj s\-l sfideze. „Formula aleas\ de Vasile Ernu
care vitupereaz\ [i înc\ va mai vitupera mult [i bine la tot ce înseamn\ stînga. El, profesorul,
prezint\ totu[i un risc [i anume s\ estompeze prin fic]ionalizare sau s\ piard\
are, slav\ Domnului, la dispozi]ie contextele vii care s\-l ajute s\ relativizeze, adic\ s\ echilibreze.
în senza]ionalism de captatio benevolentiae anumite idei extrem de
O raz\ g\lbui-palid\ îi prelunge[te t\cerea peste pere]ii s\lii. Pentru c\ da, t\cerile astea sînt
puternice care nu v\d de ce nu ar fi cadrat unor eseuri de sine st\t\toare”
acum inevitabile.
scrie, în acest spirit purist, Adina Dini]oiu; [i Iulia Popovici: „Diferen]a între
Alunec\m pe nesim]ite spre teorie [i teorii. O voce tun\toare, de undeva din ultimele b\nci,
literatur\ fic]ional\ [i eseistic\ e cea dintre afirma]ie [i demonstra]ie [i dintre
[i iat\-l în scen\ pe studentul sup\rat [i anarhist al fiec\rei grupe de cînd e lumea [i p\mîntul.
delegare [i asumare. Autorul de fic]iune este prin defini]ie necreditabil, iar principiul
E u[or de recunoscut, dup\ ton, dup\ privirea sever\, dup\ felul în care ia orice propozi]ie
elementar al conven]iei literare este interdic]ia de a confunda vocea
rostit\ în sal\ [i-i pune un „nu” în fa]\, dup\ felul în care arunc\, aparent lejer, citate din nume
naratorului cu cea a autorului. Uitîndu-se cu inocen]\ mimat\ peste um\r, Vasile
„[mechere”. Apoi, [i zona unde bate el e mereu aceea[i: totul e specula]ie, teoria [i critica
Ernu î[i g\se[te, astfel, libertatea de a trafica idei f\r\ a risca s\ fie acuzat de
nu-[i au rostul, literatura este ceea ce este [i nu e nimic de spus despre ea [i oricum nu
contraband\. {i-a inventat un gen literar de uz unic”1. Genul lui Ernu nu e deloc
intereseaz\ pe nimeni. Apoi tace [i se uit\ indiferent undeva spre ustensilele de pe banca
de uz unic, iar felul în care jongleaz\ cu conven]iile literare nu e decît o fericit\ punere
sa, a[teptînd efectul. Profesorul tace [i el. T\cem [i noi. Inima studentului sup\rat [i
în form\ a unui con]inut la fel de disputabil.
anarhist cre[te. Cî]iva mai aprigi se reped s\-l contrazic\. Discu]iile se împr\[tie ca
C\ci Ultimii eretici... nu sfideaz\ doar conven]iile literare (de altfel, nici nu cred
artificiile [i apoi se sparg în jerbe spectaculoase de generalit\]i, pe deasupra capetelor
c\ Ernu [i-ar fi f\cut din asta mai mult decît un scop colateral), ci mai ales pe cele de
noastre. Profesorul tace. Îl privesc întrebîndu-m\ cînd [i cum o s\ opreasc\ vacarmul,
gîndire. Singura precizare care merita ap\sat\, cunoscînd obi[nuin]ele române[ti
dar inten]ia pare s\ fie departe de el. Zîmbe[te în sine. Poate contempl\ o alt\
de receptare, era c\ nu orice întrebare/chestionare/critic\ a locurilor comune este
epoc\, una a discu]iilor „înalte”.
implicit o afirma]ie, o infamie sau o sfidare. Dar faptul c\ o carte care-[i permite minima
Dup\ un timp, î[i înal]\ c\tre noi chipul [i vocea. În lumina serii, pielea lui
extravagan]\ de-a se îndoi de lucrurile pe care le [tim cu to]ii treze[te dezacorduri
cap\t\ o nuan]\ curat\, de pergament bine îngrijit de un arhivar pasionat, [i el
puternice (cîteva au fost exprimate de Ovidiu {imonca în interviul pe care i l-a luat lui
printre ultimii din specia lui. Momentul e senten]ios, în sal\ respira]iile s-au
Ernu în num\rul 497 din Observator cultural, altele de T.O. Bobe într-un comentariu la
egalizat, în a[teptarea adev\rului tr\it, poate, undeva demult, la care noi n-am
acela[i interviu) spune foarte multe despre iner]ia cultural\. Pasajele despre cum terorismul
putea avea acces, care se va spune aici [i acum, o singur\ dat\. El spune rar [i
e o form\ de comunicare redau o idee legitim\ în orice articol de antropologie politic\;
clar c\ nu doar literatura, dar toate discursurile care ]in s\ o explice, indiferent de
faptul c\ el poate fi interpretat astfel face un pas suplimentar în direc]ia în]elegerii lui,
perspectiv\, nu sînt altceva decît construc]ii, unele mai plauzibile decît altele. Cu
fa]\ de simpla sa condamnare, pe care, de altfel, nu o exclude. Dar e drept c\ Ernu nu jur\
privirea întoars\ în multele trecuturi, profesorul [opte[te c\ totul este fic]iune.
pe etic\, cel pu]in nu pe aceea de uz comun cu care sîntem obi[nui]i s\ ne întîlnim în
M\ culcu[esc mai bine în banc\. Palpitul, rebeliunile, crizele [i radicalismele
spa]iul public; abia etica lui se poate spune c\ ar fi „de uz unic” (de[i nu este, sau n-ar trebui
existen]iale, loviturile cu barda-n cer mi le-au absorbit, mai demult, str\zile altui
s\ fie), fiindc\ singurul lucru pe care jur\ Ernu r\mîne chestionarea perpetu\. Mi se pare ciudat
ora[ [i pere]ii altor s\li de cursuri, dar în seara asta mi-am amintit de ce îmi place
c\ un proces intelectual de critic\ [i deconstruc]ie poate trece drept ireveren]\ fa]\ de trecut
un anume gen de [coal\: te protejeaz\.
[i fa]\ de victimele sale. Dar în cultura româneasc\ este deconsiliat\ chiar [i ireveren]a fa]\ de
obi[nuin]e. M\ întreb cum s-ar descurca intelectualii români dac\ printre ei [i-ar face apari]ia,
Not\: acest text este un decupaj semi-fic]ionalizat de realitate, dar în
ca la Berlin, grupuri (intelectuale!) anarhiste care ar protesta în strad\ fa]\ de aniversarea
personajul „profesorului” sînt topite mai multe portrete, a[a c\ el este „mai”
c\derii Zidului... Probabil c\ ar arunca cu c\r\mizi în protestan]i înainte de-a se gîndi nu dac\ au
fictiv decît restul.
dreptate (a nu se în]elege c\ afirm asta), ci m\car ce anume vor s\ spun\ [i de ce. Nu e, oricum, cazul
lui Vasile Ernu, care î[i edulcoreaz\ prin procedeele amintite mai sus chiar [i eventualele radicalisme,
{tefania Mihalache, 30 de ani, n\scut\ în Bra[ov, emigrat\ la Bucure[ti. A debutat în
nemaivorbind despre edulcorarea operat\ printr-o oarecare neglijen]\ [i repetitivitate a enun]\rii
volumul colectiv Junii 03, Antologia tinerilor prozatori bra[oveni, iar în 2004 a publicat
ideilor, justificate de formula epistolar\ [i scuzate de faptul c\ Ernu nu s-a angajat defel s\ scrie un
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
tratat de logic\.
fost tradus [i publicat în num\rul special dedicat literaturii române al reviste poloneze
Modul în care Ernu se folose[te de procedee de a[a-zis\ distan]are - conven]ia scrisorilor, ironia, ba
Lampa, num\r ap\rut cu sprijinul Institutului Cultural Român. A colaborat cu eseuri [i
chiar [i titlurile capitolelor, lungi, explicative, dup\ re]et\ de roman picaresc -, ca [i amestecul de idei de
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
bun-sim], care circul\ în multe cercuri, cu idei surprinz\toare, fie ele [i doar schi]ate, îmi inspir\ de fapt o
fragmente în foileton în revista Pana mea.
ata[ant\ încercare de l\murire a unei epoci complexe, twisted, care înc\ are multe tabuuri, dar despre
care Ernu încearc\ s\ spun\ tot ce poate, cît poate de clar, fiind totodat\ foarte con[tient c\, în ciuda diversit\]ii
de teme pe care le abordeaz\, înc\ mai sînt multe de spus. Iar dac\ în Rusia prin care c\l\tore[te Vasiliy Andreevici
„distan]ele se m\soar\ în timp”, în România anilor 2000 timpul se m\soar\ în distan]e (cite[te deta[are) [i,
judecînd dup\ cît\ „distan]\” (cite[te reflec]ie) reu[e[te s\ cî[tige pentru dezbaterile publice Ernu în aceast\ nou\
carte, s-ar zice c\ timpul înc\ n-a prea avut r\bdare.
______________
1

Amîndou\ articolele au ap\rut în revista Observator cultural, nr. 497 (2009).

Ana Chiri]oiu, 25 de ani, a absolvit Facultatea de Litere din Bucure[ti [i este masterand\ `n antropologie la SNSPA [i student\ la Facultatea de Limbi
Str\ine, sec]ia Neerlandez\. Coautoare a romanului colectiv Rubik (Editura Polirom, 2008). A tradus din englez\ autori precum Che Guevara, Jeanette
Winterson, Donald Barthelme, Panos Karnezis.
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în\ pe la pagina 57, romanul de
debut al Corinei Sab\u, Blocul
29, apartamentul 1, publicat recent
la Polirom, este o enigm\. Nu [tii
de unde s\-l apuci, în ce cheie s\-l cite[ti, cum
s\-]i negociezi senza]ia acut\ de plictiseal\
care te încearc\ paragraf cu paragraf. Nu spun
c\ dincolo de acea pagin\ se schimb\ ceva
în re]eta autoarei, ci doar c\ ve]i da acolo
peste un citat care cred c\ reprezint\ cheia
de bolt\ a întregii c\r]i: „Dac\ am sta, am
p\rea [i mai papagali”. Sigur, în contextul
respectiv era vorba despre un sufleu de c\p[uni
mo[it de o pu[toaic\ [i de bunicul ei, dar cred
c\ în spatele acestei banale fraze în[el\torgastronomice se ascunde o viziune mai adînc\.
Parafrazez: dac\ nu ne-am apuca de scris, am
p\rea [i mai papagali. De unde deduc c\
sîntem oricum. {i, dac\ generalizarea acestei
afirma]ii ar putea p\rea hazardat\, cred c\
în cazul celei rostite de ea este un dram de
noim\.
Blocul 29, apartamentul
1 apar]ine acelui gen de
c\r]i care nu se pot povesti.
Pentru c\, pe de o parte,
lipse[te orice urm\ de fir
narativ coerent [i c\, pe
de alt\ parte, personajele
[i întîmpl\rile sînt aglutinate
atît de brusc [i de nefiresc
unele peste altele încît
nu mai apuc\ s\-i stîrneasc\
cititorului nici o emo]ie.
Dac\ m-a]i întreba „despre
ce” e cartea asta n-a[ putea
spune precis. Cred c\
despre un bunic. Bunicul
naratoarei. Care, apropo,
pare a fi o fat\ de 12 ani.
Spun pare deoarece nu
Corina Sab\u, Blocul 29, apartamentul
pu]ine sînt pasajele în
1, Editura Polirom, Ia[i, 2009,
care ai impresia c\ relatarea
200 pag.
se face de fapt la persoana
a III-a, c\ naratoarea [tie
nefiresc de multe lucruri
pentru un personaj implicat în povestire [i
împrumut\ a[adar fraudulos f\rîme de
omniscien]\: „Cornule]ele sînt pe farfuria lui
Ari, acum zece minute le-a scos din cuptor
[i s-a gîndit la noi.” (p. 142)
Cum spuneam, în centrul c\r]ii pare c\
s-ar afla un bunic. Mi-am amintit versurile
unei melodii dintr-un manual de englez\
de [coal\ primar\. Cîntecul o avea în centru
pe super-granny, cea care era în stare s\ fac\
o mul]ime de lucruri (uneori în acela[i timp!)
pe care nici m\car un om în floarea vîrstei nu
le-ar putea face. Se vede treaba c\ bunicul
din romanul Corinei Sab\u este un v\r
dîmbovi]ean al acelei super-bunicu]e britanice,
pentru c\ omul g\te[te ([i înc\ [tie o varietate
de re]ete care l-ar face invidios [i pe Jamie
Oliver), spal\, coase [i mai trage cu ochiul
la Animal Planet atunci cînd monopolul
exercitat de bunic\ asupra televizorului
înceteaz\. L\sînd totu[i gluma la o parte, cred
c\ personajul bunicului se num\r\ printre
pu]inele lucruri pozitive din aceast\ carte.
Descre]e[te frun]i [i parc\ împr\[tie un strop
de magie în jur, a[a cum ar trebui s\ fac\ orice
bunic cumsecade. Dac\ romanul ar fi fost scris
din perspectiva lui, ar fi avut mult mai
multe [anse de reu[it\.
Un lucru extrem de sup\r\tor în Blocul
29, apartamentul 1 este onomastica. Nu fac
acest repro[ numai Corinei Sab\u, cartea ei
st\ doar într-un lung [ir de romane [i mai ales
de scenarii de film din anii ’90 în care personajele
par s\ fi avut parte de un botez ratat. Numele
lor sînt extrem de nefire[ti (voi cita doar cîteva
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din cartea de fa]\): Ari, Consuela, Simina,
doamna Mimi, Lucica, Garofi]a, Dumitru[,
Pelmu[, Ghildu[... Toate numele astea sun\
destul de neobi[nuit [i, dac\ în orizontul de
cuno[tin]e [i de apropia]i al unei fete oarecare
de 12 ani poate c\ s-ar mai putea g\si unul
sau dou\ exemple de personaje cu nume
nefire[ti, cu siguran]\ ar fi greu s\ g\se[ti un
caz în care toate numele amicilor ei s\ bat\
la ochi. Artificialitatea romanului spore[te [i
odat\ cu ea [i nervii cititorului s\tul de
protagoni[ti trafora]i sînt întin[i la maximum.
Nici frazarea paragrafelor nu este extraordinar\. Am citit mai bine de jum\tate din roman
pîn\ s\ pricep de unde venea acel ritm sacadat
[i preten]ios, o în[iruire de propozi]ii
destul de scurte, dar care reu[eau performan]a
notabil\ de a fi sfor\itoare pe centimetru
p\trat. Afectate. {i, la fel ca în cazul numelor
de personaje, artificiale, departe de felul în
care un om simplu vorbe[te sau gînde[te:
„Cizmarul se z\re[te printre ramurile de salcie.
D\ cu ciocanul într-un pantof pe care [i l-a
fixat între picioare. Ca de obicei, u[a atelierului
e deschis\. Tata e nesigur, dar î[i d\ totu[i
drumul” (p. 25), sau „Bunicu’ st\ rezemat
de dulap, cu o mîn\ în [old. O las\ pe bunica
s\ ia dou\-trei înghi]ituri de cafea [i î[i schimb\
greutatea de pe un picior pe altul. Vrea s\ [tie
cî]i bani a strîns ea la CAR. Bunica pune cea[ca
pe mas\“ (p. 51). Propozi]iile citate mai sus
au o vag\ arom\ de abecedar [i mi-au amintit
instantaneu de cîteva buc\]i de proz\ pe care
speram de mult c\ le-am uitat: „Ana are mere”,
„Lizuca [i ceasul”, „Costache [i ochelarii”...
Citind Blocul 29, apartamentul 1 mi-am
dat seama de înc\ unul dintre multele atribute
m\runte care fac diferen]a între un prozator
veritabil [i un altul care mai are mult de munc\
pîn\ s\ ajung\ la un nivel bun. M\ refer la
folosirea anumitor cuvinte mai pu]in uzuale
- de fapt, la infla]ia lor. Nu am în vedere aici
cuvinte tari, ci unele destul de inofensive, dar
mai pu]in frecvente în limbajul curent. Cînd
un autor le folose[te o dat\, într-o anumit\
circumstan]\, au greutate. Cînd abuzeaz\ de
ele, le reteaz\ orice urm\ de expresivitate.
Cele mai sup\r\toare exemple în romanul
Corinei Sab\u sînt „a se cr\c\na” [i „a se hlizi”.
Personajele performeaz\ aceste ac]iuni
aproape la fiecare col] de pagin\. Astfel, Blocul
29, apartamentul 1, un roman al copil\riei
care ar fi putut fi scris pe un ton amuzant,
se desumfl\ [i cade în uitare. P\cat. Citindul, ne-am fi putut „cr\c\na” de rîs, nu îns\ [i
de „hlizeal\”.
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). }ine
rubrica de cronic\ a traducerilor `n Contrafort [i este
redactor la Editura Curtea Veche.
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ar s\-ncepem cu avionul. Pentru
c\ dac\ m\ scotocesc prin
buzunare a[ putea s\ scot [i
a[a ceva. Are leg\tur\ cu Mizilul,
desigur. Acolo unde pîn\ de curînd, la
marginea de nord-vest a ora[ului, exista
un aerodrom [i un punct de lucru Tarom.
R\m\[i]e ale unor istorii m\car interesante.
Aerodromul \sta a fost baz\ a avia]iei
germane pentru vîn\toarea de zi. Nimic
deosebit, în fond. Cîte astfel de locuri nu
au existat în România [i aiurea? Am\nuntul
cap\t\ propor]ii doar dac\ d\m crezare
unei anume pove[ti care, adev\rat\ sau
nu, conteaz\ prea pu]in acum. Important
este c\ avem ce povesti. A[adar, povestea
este a unui avion german decolat de
pe aerodromul din Mizil. Nu oricum,
evident, pentru c\ altfel n-am avea de
ce s\ ne r\cim gura. La bord, o [ampanie.
Destina]ie, Prater. Wien. Se prea poate
ca avionul s\ fi fost unul special pentru
a duce acea [ampanie la destina]ie.
Fürerului. O [ampanie din România. Ceva
deosebit, de data asta, nu? În\untru, o
bomb\... m\ rog, o instala]ie explozibil\
- pentru c\ tot trebuie s\ dezv\lui care-i
chichirezul. {i-au dat seama de toat\
schema pentru c\ sticla a fost a[ezat\
gre[it în avion. Din cauza asta n-a mai
explodat. O fi pocnit ea ca o [ampanie,
nimic de zis, dar în pahare se pare c\ a
curs altceva. Totul depistat, cursul istoriei
neschimbat. Se pare c\ afacerea asta a
fost pomenit\ la Procesul de la Nürnberg.
Dar s\ nu-[i închipuie cineva c\ mizilenii
au fost atît de scule pe bascule. Mizilul
nu a fost decît un punct pe traseul unui
complot pus la cale de c\tre ofi]eri superiori
germani de pe frontul de r\s\rit. A fost
un punct [i punct a r\mas. A avut ocazia
celebrit\]ii numai c\ a fost ratat\ de al]ii.
Ni[te imbecili. Probabil c\ ar trebui s\
ajung la ni[te arhive, s\ m\ l\muresc.
Dar asta ar putea ucide povestea descoperit\
în anii ’80 în Almanahul O[tirii.
{i totu[i, tancul. Uzina militar\ din
Mizil, zis\ MFA, cu asta se ocupa. Tancuri.
Le repara, le casa, dar nici vorb\ s\ le
fac\. Cînd [i cînd le auzeam bubuiturile

pe tancodromul mascat de p\duricea în
care ne jucam. Am visat ani la rînd s\ sar
gardul de beton [i în schimbul unor
pachete de ]ig\ri s\ ob]in de la militarii
în termen favorul unei vizite într-un astfel
de tanc. Tancul de Mizil. Nu s-a întîmplat
vreodat\. Se pare c\ nu era mare scofal\
s\ lucrezi acolo, s\ repari ma[inile alea
de r\zboi. Nu aveai cine [tie ce revela]ii
dac\ ai fi coborît în vreunul, asta mi-au
zis unii mai tîrziu. Tancul mi se p\rea o
prezen]\ fireasc\ în Mizilul anilor ’80, în
copil\ria mea. La fel ca o]etul de Mizil,
renumit [i el. Abia acum un an am aflat
c\ în anii ’70 Bucure[tiul rîvnise la statutul
\sta, de citadel\ a tancului românesc.
Probabil c\ vreunui [tab care voia s\
creasc\ în ochii cuiva mai mare i se pusese
pata [i era pus pe fapte mari. Treaba s-a
f\cut peste noapte. Speciali[tii în tancuri,
mizileni sau cei din vecin\tate, s-au trezit
cu ordinul de a-[i face bagajele pentru
aventura vie]ii lor. Vreo trei sute la num\r.
{i ei, [i familiile. {i iat\-i bucure[teni peste
noapte. Popula]ia Mizilului s-a sub]iat
sim]itor atunci, vreo 15% din popula]ie.
Mi-a confirmat [i taic\-miu întîmplarea
asta. De tancul de Bucure[ti nu am auzit
niciodat\, de[i acestui proiect îi fuseser\
puse la dispozi]ie hale, utilaje, tot ce era
necesar. În schimb, [tiu c\ pe harta
Bucure[tiului exist\ o strad\ Mizil, o alee
cu acela[i nume, ambele în cartierul
S\l\jan. {i c\ mai exist\ [i o strad\ Mizileni
undeva prin Drumul Taberei. Trebuie s\
recunosc, foarte repede mi-a trecut prin
minte c\ to]i ace[ti mizileni au fost muta]i
pe aceea[i strad\, creat\ special pentru
ei. A[a am ajuns pe strada Mizil. Mi s-a
p\rut ciudat cînd am v\zut pl\cu]ele de
pe por]i, de pe ziduri. Îmi venea s\-i întreb
pe trec\tori, pe locuitorii acelei str\zi,
dac\ simt ceva deosebit pentru faptul
c\ locuiesc pe o strad\ numit\ a[a. N-am
înaintat prea mult. Era [i sear\, aveam [i
alte treburi de rezolvat. La ceva timp
distan]\ un prieten mi-a spus c\ acolo
ar fi sediul unui partid de orientare
comunist-socialist\. N-am mai avut timp
s\ verific [i prea pu]in m\ interesa. Dar
într-o zi tot voi da de unul dintre acei
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mizileni pleca]i peste noapte cu tancul.
Voi afla ce [i cum... m\car fragmente din
aceast\ - alt\ - istorie neelucidat\, pe
seama c\reia frîul fabulei e l\sat liber.
În fine, vaporul. Dac\ visul lui Leonida
Condeescu, acela de a face din Mizil ceva
m\re] (O zi solemn\ - Caragiale), visul
\sta ar mai putea c\p\ta via]\ poate doar
printr-o întîmplare pur literar\. A[a tind
s\ cred. Prima întîmplare invocat\, cea
cu atentatul la via]a lui Hitler, ar fi putut
aduce la via]\ un Mizil impresionant,
fantastic. Nu a fost cazul, deocamdat\.
M\car cu prezen]a Mizilului pe t\bli]ele
str\zilor din alte ora[e, în chip de ambasade
simbolice, s\ ne mul]umim. Da, asta ar
fi o chestie. De multe ori m-am întrebat
cum se pun numele str\zilor, institu]iilor,
bibliotecilor... {i, de ce nu, vapoarelor.
Da, vapoarelor. Mintea românului reu[e[te,
cu o rar\ inspira]ie [i cu un neb\nuit
succes, s\ se împotmoleasc\ în locuri
comune. Poate c\ nu mai [tim s\ fim
d\t\tori de nume, precum Adam Nomotete.
Inspira]ia, alt\dat\ suculent\, care
crea La vulturul de mare cu pe[tele-n
gheare - dar pot fi luate la întreb\ri
nenum\rate alte titulaturi -, pare s\ fi
sl\bit atunci cînd au fost botezate navele
care au str\b\tut apele române[ti [i de
aiurea. Asta dac\ nu cumva vor fi fost
urm\rite ceva mecanisme simbolice
compensatoare. O astfel de nav\, probabil
vîndut\ sau casat\ între timp, pare s\ se
fi numit Mizil. Ne-o spune vocea naratorului
Hahn. Coborînd
din Privirea contesei Hahn-H
pe Dun\re (Hahn-Hahn grófn? pillantása.
Lefelé a Dunán - 1991), tradus de curînd
în limba român\ [i editat de Paralela 45,
chiar la sfîr[itul romanului:
„Închiriatul iar a z\rit-o în pia]et\ pe
feti[can\. Era pu]in reticent. I am...
Acu’ ce trebuie s\ fac\? Dar n-a trebuit
s\ fac\ nimic, feti[cana s-a a[ezat lîng\
el pe banc\, el [i-a pus capul bolnav în
poala ei [i a încercat s\ adoarm\. Soarele
dogorea puternic, de[i fusese deja împu[cat.
Gata. Pe chipul fetei, o expresie t\ioas\,
crud\, î[i fixeaz\ privirea inexpresiv\
asupra Dun\rii, iar mîna cu blînde]e în

p\rul b\rbatului. Închiriatul [i-a propus
ca, dup\ ce se va trezi, s\ copieze în caiet
numele notate pe fi]uic\, numele vapoarelor
pe care le v\zuse azi, 14 august: Razelm,
Istria, Salvador, Bucureni, Polar, Malna[,
Iezer, Mîndra, Co[tila, Tîrnava, Some[,
Caraiman, Topli]a, Polar XI, Ciuca[, Snagov,
Mizil , Lupeni, Rîureni, Athanassios D,
Tîrgu Jiu, Bra[ov, Vîrsan, C\lim\ne[ti,
Gheorghieni, Voiajor, Leopard, Cardon,
Cocora, Doroban]i, Cormoran, C\ciulata,
Pontica, Gr\dina, Amurg, Colina, Zheica,
Semnal.”
Dac\ Peter Estherházy n-a fantazat
în ceea ce prive[te onomastica navelor
de la finalul romanului s\u, s-ar în]elege
de-aici c\ a existat un Mizil plutitor, cu
cî]iva locuitori-marinari. {i c\ acest Mizil
redus la scar\, din font\ sau din alte aliaje,
chiar a c\l\torit - prin urmare un Mizil
mi[c\tor. O fic]iune, precum strada [i
aleea Mizil din Bucure[ti [i altele existente
poate [i în alte ora[e. O poveste la limita
realit\]ii, precum celelalte dou\ anterioare.
Sincer, chiar mi-a[ sacrifica o s\pt\mîn\
s\ pornesc pe urmele acestui vapor.
Povestea lui, a echipajului [i a locurilor
pe unde vor fi fost ar putea completa
arhipelagul nesperat al istoriilor acestei
Miziliade. Dar te miri încotro ajungi...
Poate chiar în apele tulburi ale DNA-ului,
potolite de o decizie de casare a dosarului
Flota. A[a c\ mai bine renun], pentru
moment. Mai mult\ nevoie am de Mizilul
\sta nesigur, c\zut în sine, fantasmatic.

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
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e[i a ap\rut în 2008 [i mi-am propus
de mult s\ scriu despre el, cel mai
recent volum de poeme al lui Marius
Oprea - America! America! (Editura
Cartea Româneasc\) - a stat pîn\ acum cuminte
în teancul de c\r]i despre care chiar am chef
s\ m\ pronun], dar numai dup\ ce, dîndu-mi
destul de gîndit, le-am citit de mai multe ori. Cu
America! America! problema a venit înc\ din
titlu [i din poemul-intro, t\ios, rotund, deconcertant:
„Am v\zut p\mîntul din avion: este/ o halc\
de carne murdar\, vîrstat\/ cu venele vinete ale
apelor./ Am v\zut poezia ca pe o und\ genetic\.
{i poe]ii,/ oameni meschini sau la[i, circumspec]i
sau pro[ti./ Dar poe]ii sînt buricul poeziei./ Lega]i
cu o a]\ invizibil\ de lumea de mîine./ Poe]ii
se nasc numai/ din sudoarea mamelor în înc\peri
reci.// Poe]ii nu vomit\ în numele poeziei,/ iar
bila lor verzuie este dragostea/ care une[te osul
de carne.// Poeziile nu îi iubesc.” Apoi l-am
ascultat pe autor la o întîlnire în Club A, vorbind
despre securitate, despre p\]aniile lui cu
reprezentan]ii acestei institu]ii (caiete de poeme
aruncate de p\rin]i pentru a nu fi descoperite
[i considerate compromi]\toare, poeme recuperate
apoi de la prieteni, urm\riri prin mun]i etc.),
despre descoperiri arheologice asem\n\toare
cu cele ale lui Gellu Naum (arheologia mediumnic\,
care la Marius Oprea func]ioneaz\ [i dincolo de
obiectele arheologice, pentru dezv\luirea, de
exemplu, a unor cimitire improvizate [i ascunse
în perioada comunist\), despre diferen]ele (de
mult dezb\tute) între istorie [i literatur\, despre
cum e s\ fii considerat istoric de c\tre poe]i [i
poet de c\tre istorici [i despre multe alte subiecte,
reg\sibile, într-o combina]ie u[or descurajant\
pentru un lector ner\bd\tor, [i în America!
America!
Iat\ cine [i de ce ne vorbe[te în acest volum:
„Stau în mijlocul cuvintelor între pahare [i/ încet
încet fac poezia. Vreau s\ scriu despre mine./ O
livad\ dup\ grindin\./ Despre omul acesta
îmb\trînit.// Dup\ ce se ridic\ fînul, se arat\
verdea]a nou\/ {i ierburile de pe mun]i sînt
strînse” (Art\ [i filantropie) sau „Eu sînt erou.
Am o plato[\ de pînz\ cafenie/ lipit\ pe
oasele mele de soc./ Voi tr\i astfel f\r\ s\ îmi
bat capul. Capul mi-e [i el învelit/ În frumuse]e
sau dispre], dup\ caz. Ur\sc/ ceea ce nu pot
exprima direct [i deci/ sînt plin de ur\ fa]\ de
mine: fa]\ de aceast\ s\lb\ticiune,/ acest vierme
mare [i alb.// [...] Mi-e fric\ s\ trec pe deasupra
apei în echilibru/ pe un bu[tean./ Nu am curaj
s\ îmi recunosc limitele./ Nu am curaj s\ m\
imaginez mort sub un pod./ Dar am curaj s\
scriu asta, în timp ce frica/ M\ mi[c\.” (Oprea,
eroul). Nu cred îns\ c\ este vorba despre îmb\trînire
a[a cum este în]eleas\ ea în general: poemele
de aici nu au nimic b\trînicios, îmb\trînit - ele
se mi[c\ „încet încet” nu în baston, obosit, ci
prudent, discret, cu dese „pauze de respira]ie”
(poeme cu acest titlu sînt intercalate, în chip de
refren, peste tot), ca în oficierea unui ritual; rostul
lor este mai degrab\ acela de re-generare, exact
dup\ modelul ierbii, al plantelor stricate temporar
de grindin\, al animalelor care î[i schimb\ pielea
sau carapacea [i a[a mai departe. {i dac\ ne
gîndim mai bine, [i la pove[tile adev\rate de
care se leag\ poemele, miza acestei re-gener\ri
nu este nici pe departe doar personal\, cu toate
c\ cel care scrie afirm\ clar „vreau s\ scriu despre
mine”; prin rico[eu, [i aceasta nu este deloc
neobi[nuit pentru poezie, el scrie [i despre
prieteni sau despre oameni necunoscu]i, presim]i]i,
care au tr\it acelea[i vremuri, poate mai pu]in
dispu[i s\ „deschid\ haina amintirii [i s\ priveasc\”.
Încercarea de a reasambla în amintire vîrstele
parcurse („Nimic nu poate schimba lumea./ În
afara vîrstei prin care o prive[ti”) - acesta mi s-a
p\rut a fi principalul „motor” al volumului - st\,
inevitabil, cum s-a v\zut în fragmentele citate
mai sus, [i sub semnul unei revolte pe cît de

puternice, pe-atît de bine st\pînite. Nu întîmpl\tor
dou\ dintre grupajele de poeme poart\ titlurile
Despre triste]e [i Despre putere: „Cine nu vede
puterea e orb./ Cine o ascult\ e surd. Cine o
poate privi o poate/ descrie./ Cine nu o descrie
e lacom. Cine e lacom/ e prost: cum ai putea,
culcat în iarb\,/ s\ fii [i r\d\cin\ [i coas\?” (Despre
putere, II). Marius Oprea nu face totu[i impruden]a
(destul de frecvent\, cred eu, în proza [i, uneori,
în poezia de azi) de a miza în America! America!
pe un fel de complicitate a cititorilor [i implicit
pe atrac]ia, care vinde, provocat\ de... amintirile
din epoca de aur [i de inerentul pamflet
politic ce le-ar înso]i. În compara]ie cu „Sînt ales,
sînt supt de vîrtej, de o/ sal\ înalt\ [i r\coroas\.
«Poporul este suveran. Principiul.../ s\ v-aud,
care este Principiul». E lini[te. Împrejur
ceilal]i. «Principiul egal... virtutea/ politic\,
egalitatea tuturor/ de unde rezult\ dragostea
de patrie!»”, mult mai importante pentru
mecanismul de generare a
poeziei pe care am încercat
s\-l descriu mai sus [i pentru
rostul acestei poezii sînt
versurile urm\toare, unde
se vorbe[te despre o singur\tate [i despre o evolu]ie
(maturizare, dar [i continu\
reprezenta]ie într-un circ
sau într-un teatru prost) pe
cont propriu [i, exact în
acela[i timp, în mijlocul
celorlal]i: „N-ai uitat, sim]i/
colegii [i ochii umfla]i prin
care trec vorbind?/ Spre
c\minele unde se adun\
chintale de unghii t\iate/
[i p\r c\zut, mun]i de somn;/
voci [i haine murdare umplu
caverne imense./ [...] N-ai Marius Oprea, America!
America!, Editura Cartea
uitat, cum s\ ui]i: acolo/ ai Româneasc\,
2008, Colec]ia
strivit zilele [i gîndacii/ cot „Poezie”, 88 pag.
la cot cu ceilal]i. Rîzînd
proste[te.// Hei, ce mai via]\! Singur\tatea/
s-a chircit/ în spatele caloriferelor, în str\fundul
dulapurilor!/ [...] N-ai uitat,/ cum s\ ui]i.
Numai c\ toate sînt un gol în stomac./ Iar
chipurile lor se leag\n\ acum uscate în b\taia
vîntului./ Iar cuvintele lor [i-au pierdut în]elesul./
Iar tu i-ai pierdut, a[a cum te-au pierdut ei pe
tine./ Ce dac\ i-ai iubit. N-ai de ales./ Oasele
acelor ceasuri zac împr\[tiate în ]\rîn\ [i umbr\./
Lini[te[te-te...” (din grupajul Cimitirul elefan]ilor).
Despre cum ne vorbe[te sau ar vrea s\ ne
vorbeasc\ cel care vorbe[te în acest volum, las,
fire[te, un citat s\ explice, f\r\ alte comentarii:
„A[ vrea s\ scriu o frumoas\ poezie ceva a[a
care/ s\ se furi[eze/ [i s\ te cuprind\ încet,
ascunzîndu-te/ în spatele lucrurilor [i întîmpl\rilor; dar vezi tu,/ drumul/ e lung.”
Cum spuneam, nu am mai citit un volum de
poezie care s\ m\ pun\ atît de zdrav\n pe gînduri
(a[ spune tulbur\tor, dac\ termenul - etichet\
de multe ori f\r\ acoperire în con]inut - nu ar
fi pu]in prea u[or de asociat cu poezia).
Pentru atmosfera [i pentru atitudinea lui general\,
recomand lectura, unul dup\ altul, f\r\
pauze, a poemelor numite Pauz\ de respira]ie,
legate, spre final, de poemul Scrisoare: varia]iuni
pe aceea[i tem\ (poate libertatea, vezi [i statuia,
NU cea din America, ci aceea din imaginea de
pe copert\), ele con]in, concentrate, frumuse]ea
[i puterea „f\r\ încrîncenare” ale întregului
volum pentru care am [i st\ruit, probabil, asupra
lui.
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 Rendezvous, de Christine Angot. Coautoare a romanului colectiv
Rubik.

11

noua literatur`.........................................................................................octombrie 2009............................................................................................num`rul 29

c`r]i

florin irimia
c`r]i traduse
\ndurerare

C

înd a ap\rut, în 1996, cu Fugitive
Images, Anne Michaels era cunoscut\
cititorilor canadieni drept o foarte
talentat\ poet\. Cum îns\ poezia
nu mai are impactul de odinioar\, Michaels
a trebuit s\ scrie un roman pentru ca acest
talent s\-i fie recunoscut [i dincolo de grani]ele
Americii de Nord. Doisprezece ani mai tîrziu,
dup\ premii [i distinc]ii importante, cartea
a ajuns [i la noi.
Am amînat consemnarea acestui roman
pentru c\ nu m\ puteam desp\r]i de el. În
ritmul alert al anilor 2000 devine tot mai
greu, dac\ nu de-a
dreptul imposibil, s\
z\bove[ti languros asupra unei c\r]i pentru
a-i descoperi toate
ascunzi[urile. Cititul în
sine pare s\ se fi automatizat. Pe o linie de
produc]ie imaginar\,
c\r]ile se în[iruie alert
a[teptîndu-[i verdictul,
pe care tu, asemenea
lui Chaplin din Modern
Times, trebuie s\-l dai,
[i înc\ repede, pentru
ca procesul tehnologic
s\ nu fie perturbat. În
curînd, probabil c\ [i
recenziile vor ar\ta mai
degrab\ ca ni[te post\ri
Anne Michaels, Imagini f ugare,
pe Twitter: 140 de catraducere [i note de Lavinia Vasile,
ractere în care vom conEditura Leda, 2008, 312 pag.
densa tot ce avem de
spus.
Drept pentru care
am tergiversat. A trecut o lun\, au trecut
dou\, au trecut nou\, timp în care zeci de
alte c\r]i, zeci de alte lumi s-au succedat
dinaintea ochilor mei c\l\tori. Apoi, într-o
zi, am realizat c\ memoria rîndurilor citite
începea, încet-încet, s\ dispar\. {i-atunci
m-am speriat. Ce s-ar întîmpla, m-a fulgerat
un atac de panic\, dac\ dintr-odat\, nimeni
nu [i-ar mai aduce aminte de traumele
umanit\]ii? Dac\ Holocaustul n-ar fi
consemnat/(co)memorat, ar fi ca [i cum nici
n-ar fi existat? {i ce ar produce în noi acest
spa]iu neumplut din memorie? Apoi mi-am
dat seama c\ întrebarea nu-mi apar]inea. În
tot acest timp, ea a[teptase s\ fie rostit\,
înghesuit\ undeva în spa]iul minuscul dintre
mîn\ [i pixul ]inut între degete. Într-un
col] al vocii triste care ne vorbe[te. Întrebarea
de la care începe romanul [i r\spunsul pe
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care acesta îl con]ine. Ce facem atunci cînd
tot ce putem s\ ne amintim e numai durere?
Cînd tot ce ne putem imagina e doar refacerea
drumului pîn\ la începuturile ei?
Memoria este fragil\, pare s\ spun\
autoarea, perisabil\. Nu ne putem permite
luxul s\ ]inem în noi, identitatea noastr\ nu
e complet\ pîn\ c`nd nu accept\m trauma
ca parte din ceea ce sîntem. Numai atunci
ne vom elibera, numai atunci vom putea
scrie din nou poezie, dup\ Auschwitz. Dup\
Sobibor. Dup\ Majdanek. Dup\ Mauthausen.
Dup\ Bergen-Belsen. Dup\ Buchenwald.
Dup\ Sachsenhausen. Dup\ Dachau.
Jakob Beer, un evreu polonez din Biskupin,
are numai [apte ani cînd familia îi este
deportat\ în lag\r. Copilul supravie]uie[te
furiei naziste salvat de un geolog [i c\rturar
grec care-i va deveni mentor, prieten [i tat\.
Transportat clandestin pe insula Zakynthos,
Jakob va înv\]a încetul cu încetul s\ tr\iasc\
din nou, îns\ via]a de zi cu zi în Atena iar mai
tîrziu în Toronto nu-l va putea proteja de
co[marurile istoriei. Suflul mor]ii, asemenea
unei explozii, a trecut prea aproape de el ca
s\ nu-l fi l\sat infirm pe via]\. Peste înc\
cincizeci de ani, aceste infirmit\]i emo]ionale,
în loc s\ se fi estompat, vor deveni [i mai
vizibile, [i atunci se vor cere transpuse pe
foaia de hîrtie. Rezultatul acestei alchimii
dureroase, prefacerea r\nilor în cuvinte, este
însu[i romanul pe care îl citim, o depozi]ie
fic]ional\, m\rturia liric\ a unuia dintre
milioanele de indezirabili care, parc\
dintr-o milostivenie, sau mai bine zis
dintr-o sc\pare a destinului, a avut parte de
via]\, iar în ni[te momente fugare chiar s-a
bucurat de ea.
Tr\im ca s\-i ]inem în via]\ pe cei
mor]i. Prin gîndurile noastre despre ei, prin
rîndurile pe care le scriem. Iar cînd murim,
altcineva ne va prelua rolul. {i tot a[a, la
nesfîr[it. Dac\ avem noroc. Dac\ nu, ne
scufund\m în adîncurile oceanului istoriei
ca o comoar\ pre]ioas\ ce nu va fi g\sit\
niciodat\.
Imagini fugare se cere citit\ [i recitit\. O
simpl\ recenzie nu reu[e[te s\-i cuprind\
complexitatea sau s\ alunge frustrarea, furia,
neputiin]a [i durerea resim]ite la fiecare
pagin\. {i nici nu-[i dore[te.
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 Dilemateca, Dilema
Veche, Observator cultural [i Suplimentul de cultur\.

ion

manolescu
derapaj
dispari]ia Pif-urilor

D

up\ 1989, toat\ lumea încerca
s\ vînd\ cîte ceva, ca s\ mai
scoat\ un ban. Unde întorceai
capul, de la pia]a Moghioro[
[i pîn\ la tarabele de la Universitate, g\seai
cîte ceva de cump\rat: casete, [uruburi,
pantofi, viniluri, ochelari, magnetofoane,
prosoape, re[ouri, [urubelni]e, almanahuri,
ibrice [i, mai presus de toate, teancuri de
reviste Cinema, Paris Match [i Pif Gadget.
Ultimele, cel pu]in, invadaser\ anticariatele,
la pre]uri mai mici decît ale unui pachet de
Carpa]i f\r\ filtru.
Ani buni, nimeni nu a b\gat în seam\
teancurile colorate, mirosind a ideologie
comunist\ [i a cerneal\ capitalist\. Oriunde
intrai, pe {tefan cel Mare sau pe Magheru,
lîng\ cinema „Luceaf\rul” sau înainte de
„Miori]a”, descopereai acela[i peisaj:
zeci de exemplare din anii ’70, lîng\ sute
de exemplare din anii ’80. Pagini aspre,
roase de bacterii, lîng\ coperte veline [i
lucioase ca un patinoar scos din La Jungle
en folie. Marfa z\cea în vitrin\, inutil\,
neatins\, adus\ cu bra]ul sau cu roaba.
Puteai s\ juri c\ toate bunicu]ele Bucure[tilor
î[i desc\rcaser\ pivni]ele [i podurile în
acela[i timp.
Încetul cu încetul, colec]ionarii au trecut

la atac. Primele care s-au f\cut nev\zute
au fost Pif-urile, urmate de Vaillant. Le
Journal de Pif. Prin 2000, nu le mai mai
g\seai decît pe ultimele [i numai în volume
cartonate, ajustate cu foarfeca, s\ intre sub
coperte. Ca prin minune, vitrinele s-au golit,
iar pe rafturi au r\mas doar exemplarele
zdren]uite. Cu paginile descompletate,
mînjite cu pixul [i carioca sau f\cute franjuri
de cine [tie ce nepo]el juc\u[, din specia
pe care Caragiale o adora.
Ast\zi, Pif a disp\rut în totalitate din
ora[. Cînd vezi c\ î]i lipse[te un exemplar,
e inutil s\-l cau]i la Roman\ sau pe bulevardul
Carol. Mai multe [anse ai la Paris, în Montreal
sau pe e-bay. Unde te a[teapt\ [i pre]uri
pe m\sur\: de la cî]iva euro, la cîteva
sute (primele numere, în stare excelent\).
Dac\, totu[i, vreo bunicu]\ bucure[tean\
[i-a uitat colec]ia în dulap, ne poate scrie
pe adresa revistei: achizi]ion\m sau facem
schimb.
Ion Manolescu are 41 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).
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martor\ pragmatic\ la via]a de apoi a
lucrurilor, femeia nu-[i poate st\pîni emo]ia.
Deloc întîmpl\tor, Erdrich pune pasiune [i
delicate]e în descrierea artefactelor care o
înconjoar\ pe prima naratoare [i captiveaz\
cititorul. Impulsul care o împinge pe
Faye s\-[i însu[easc\ comoara g\sit\ are
o explica]ie concret\: demult, propria bunic\
se n\scuse [i crescuse într-o rezerva]ie
Ojibwe. Acum, mama îi dezv\luie rolul tobei
în comunitate: considerat\ obiect însufle]it,
ea trebuie hr\nit\ [i îngrijit\, avînd puterea
de a vindeca [i de a ucide.
Restul pove[tilor o au în centru. Erdrich
e specialist\ în compunerea intrigii din fire
aparent disparate, dar solid împletite pîn\
la urm\. Vocile secundare contribuie la
multiplicarea perspectivelor [i la elucidarea
misterelor. Risipirea tainei adînce[te îns\
semnifica]iile: amintirile converg c\tre
adeverirea spuselor din b\trîni, toba aduce
în mod egal nenorocire [i alinare. Romanul
devine o alegorie despre efemeritatea
existen]ei p\mîntene [i datoria de a o
traversa cu umilin]\ [i cu respect pentru
ordinea fireasc\ a lucrurilor. Sentimentalismul
ce-[i face uneori loc în discurs nu scade
considerabil pl\cerea unei lecturi altfel.
Altfel sînt [i pove[tile intermediare:
episoade în istoria instrumentului-cheie,
incursiuni în obiceiurile [i în via]a de rezerva]ie
din Dakota de Nord. A doua parte a c\r]ii
are avantajul unui narator special: Bernard
Shaawano reînvie legendele tribului,
dep\nînd povestea bunicilor în buna tradi]ie
a oralit\]ii, p\strat\ [i cultivat\ de Erdrich.
Ecouri ale romanelor precedente vor r\suna
în mintea cititorului familiarizat at`t cu stilul
[i cu subiectele predilecte, cît [i cu personaje
care migreaz\ între c\r]i, dînd coeren]\
unui univers construit cu migal\. Fleur
Pillager, de exemplu, este o prezen]\
constant\, provocatoare: rod al unei aventuri

a mamei, e salvat\ de la devorarea de c\tre
lupi prin sacrificiul posibil asumat al surorii
mai mari. Din oasele feti]ei, urmînd instruc]iunile
primite de la îns\[i copila care-i apare în
vis, tat\l în[elat [i îndurerat va confec]iona
toba.
Istorisirea ce urmeaz\ echilibreaz\
tensiunile din jurul obiectului înc\rcat de
poveri trecute: genera]ii mai tîrziu, b\t\ile
tobei salveaz\ trei copii de la inani]ie [i
înghe]. O feti]\ le aude [i le folose[te drept
c\l\uz\ spre ad\post. Lini[tea se (re)instaleaz\
între lumi, mor]ii [i viii coexist\ cu naturale]ea
consacrat\ de autoarea american\. Asemenea
unui faimos dispozitiv Ojibwe, Louise Erdrich
„prinde vise”. Î[i face meseria transcriindu-le, într-un mod ce-i atr\gea aprecierile
lui Benjamin Markovits: „Mariajul între
culturi se poate dovedi la fel de greu de
efectuat pentru scriitor cît este pentru preot.
Marele atu al lui Erdrich e abilitatea de a
prezenta personaje de pe maluri opuse ale
pr\pastiei culturale, ca s\ nu mai vorbim
de cele pierdute în extinsul teritoriu dintre.
Versiunea fic]ionalizat\ a existentului trib
Ojibwe e o crea]ie ingenioas\: posed\ bizara
[i instantaneea putere de convingere a
realit\]ii. Realismul modest nu reprezint\,
totu[i, un scop în sine. Istorisirile indiene
ale lui Erdrich au o logic\ diferit\, simbolic\.
Parte a farmecului scrierilor sale e faptul
c\ poate spune minunat ambele tipuri
de poveste”i.

cristina
chevere[an

c`r]i

L

ouise Erdrich scrie de dou\zeci
[i cinci de ani. În 1984 î[i publica
prima carte, Love Medicine, definitorie
pentru stilul [i pentru preocup\rile
c\rora le-a r\mas fidel\ în timp. În 2009, al
doisprezecelea roman, The Plague of Doves,
îi era nominalizat la Pulitzer. În România
a ajuns pîn\ acum Toba p ictat\ (2005;
tradus\ în 2008), penultima aventur\ plasat\
de scriitoare în universul aparte al indienilor
americani. E o lume în care magicul, mitologicul
[i imediatul se întrep\trund. Naturalul [i
supranaturalul ei îi sînt cunoscute îndeaproape
autoarei cu origini germane, franceze,
americane [i Chippewa/Ojibwe. Erdrich se
dedic\ zonelor delicate, fluide, dintre trecut
[i prezent, dintre via]\ [i moarte, dintre
rezerva]ie [i afar\.
Personajele provin de obicei din Dakota
de Nord, stat de la frontiera canadian\ ce
apar]inea triburilor nativ-americane înaintea
venirii europenilor [i a tranzac]iilor oneroase
de teritorii [i destine. Toba pictat\ se abate
u[or de la regul\: începe [i se termin\
într-un or\[el din New Hampshire, unde
protagonista de vîrst\ mijlocie locuie[te
cu mama sa. Ini]ial doar, Erdrich creeaz\
impresia unei rupturi cu atmosfera [i cu
temele scrierilor anterioare, explorînd
destine contemporane. Rela]ia lui Faye
Travers cu un sculptor cunoscut se complic\
dup\ moartea fiicei acestuia într-un accident.
Obligat\ s\-[i reconsidere priorit\]ile [i
disponibilitatea emo]ional\, femeia î[i
investigheaz\ propriile traume: pierderea
timpurie a surorii, urmat\ de cea a tat\lui
cople[it de sentimentul vinov\]iei.
Romanul e pus sub semnul sufletelor
nelini[tite, ce revin sub varii forme în via]a
celor dragi. Dovad\ st\ adev\rata eroin\
a c\r]ii: toba pictat\ pe care Faye o descoper\
în mansarda propriet\]ii evaluate dup\
decesul st\pînului. De[i obi[nuit\ s\ fie

bookalert
chem`ri ancestrale

________

i
„The Painted Drum”: Off the Rez, The New York
Times, 11.09.2005.

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]\.

Loise Erdrich,
Toba p ictat\,
traducere din
englez\
de
Manuela Bulat,
Rao Books, 2008,
256 pag.

maria

manolescu
nesigurantze
cum te-ai apucat?

N

u [tiu dac\ am mai povestit
despre asta, dar acum 4 ani am
petrecut o superb\ vacan]\ în
India. Pe vremea aceea lucram
la McCann Erickson, eram copywriter de 3
ani deja [i eram destul de mul]umit\ de
mine. Înv\]asem lucruri noi [i lucram cu
ni[te oameni foarte mi[to [i deloc a[a
cum fusesem avertizat\ înainte c\ ar fi
publicitarii (adic\ fi]e, mofturi, trendy-cool).
Aveam o munc\ super creativ\, cu rezultate
imediate [i un salariu super ok pentru vîrsta,
pentru experien]a [i mai ales pentru nevoile
mele. Iubitul meu lucra [i el într-o corpora]ie,
astfel c\, în afara faptului c\ munceam pe
rupte [i via]a noastr\ personal\ se reducea
la fast-foodul la care mîncam sear\ de sear\
[i la be]iile din weekend, totul era minunat.
Pîn\ cînd am auzit de prietena unui prieten
care f\cea foarte des excursii exotice.
Auziser\m atîtea pove[ti tari despre India
c\ ne-am apucat s\ strîngem bani, ceea ce
atunci a fost mult mai u[or decît cred c\ o
s\ ne mai fie vreodat\. {i am ajuns în India.
N-o s\ v\ povestesc nici despre minun\]iile
de acolo, nici despre experien]a cu iarba,
nici despre [ocurile culturale. Toate au fost
experien]e de suprafa]\, la prima mîn\,
pe care le pute]i g\si pe blogul oric\rui tîn\r
c\l\tor cu un background similar ajuns acolo
pentru prima dat\. Important e c\, întoars\
de-acolo, m-a apucat nebunia. A fost [ansa
de a vedea alt univers, sau [ocul cultural,
sau ruperea definitiv\ de toat\ rutina zilnic\.

Sau poate nici n-a fost India, ci altceva (mult
mai înalt?) ce s-a nimerit s\ se întîmple în
acela[i timp. Cert e c\ mi-am dat demisia
ca s\ m\ apuc de scris, de[i nu scrisesem
mai mult decît cîteva poezii în liceu, ca
noi to]i. {i asta am f\cut. Mi-am dat demisia
[i m-am apucat de scris. Au fost 3 ani în care
am f\cut de multe ori doar ce m-a t\iat capul,
au fost 3 ani în care am scris lucruri de
care sînt foarte mîndr\, am f\cut tîmpenii
monumentale din panica lipsei de bani, am
cunoscut ni[te oameni extraordinari [i unii
pe care regret c\ n-am [tiut s\-i ascult mai
pu]in. 3 ani în care m-am modificat mult [i
pe din\untru [i pe dinafar\. 3 ani în care am
evoluat ca scriitor, chiar dac\ ultimele [i
cele mai dragi dovezi în acest sens înc\ mai
sufer\ diverse amîn\ri de criz\. A fost un an
zbuciumat pentru mine, \sta cu criza, am
trecut prin tot felul de crize personale. {i
acum, c\ m-am înseninat un pic, îmi dau
seama cît de mi[to e întrebarea asta cu „de
ce/cum te-ai apucat de scris?”. E o întrebare
pe care ne-o pun numai cei care ne iubesc.
E o întrebare care ne ajut\ s\ ne întoarcem
mereu în India (sau în acel ceva mult mai
înalt?). Voi cum v-a]i apucat?
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
Maso Blues Bar, în regia Gianinei
în scen\ piesa Sado-M
C\rbunariu.
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c`r]i

c`lin

torsan
suta de
grame

o diminea]`, c\teva
sta]ii, c\teva vie]i

M

ai multe femei spînzur\ ag\]ate de barele reci ale
tramvaiului. }inîndu-le str`ns, cu palmele lor mai mult
sau mai pu]in îngrijite.
Chipul uneia dintre ele, Sorb Nicolau îl vede cam de
trei ori pe s\pt\mîn\. Semn c\ amîndoi sînt punctuali, ori c\ s-ar fi
putut potrivi într-o c\snicie. Poate în alt\ via]\. Nu [tim ce înseamn\
asta, dar o spunem des, a[a cum spunem Libertatea în dreptul
chio[cului cu ziare sau covrig simigiului. Poate în alt\ via]\...
În care via]\? Nu-i de ajuns balamucul \sta, zilnic? Cine mu[c\
de dou\ ori la rînd dintr-un cîrnat stricat?
Cei doi, adic\ Sorb [i Aria, Aria Stroescu, se poate s\ se fi potrivit,
într-adev\r, într-o alt\ via]\. De pild\, în cea a lui Demeter Spanac,
cel care se afl\ la cel\lalt cap\t al tramvaiului. Prive[te pe geam, de[i
nu are cum s\ vad\ ceva, nici m\car dac\ îi vine leg\tura. Sticla este
aburit\, plînge parc\, pretendent\ nehot\rît\ între frigul de afar\
[i z\duful dinl\untru, doi pe]itori atît de diferi]i. {i matinali. Demeter
mai arunc\ din cînd în cînd ocheade c\tre paltonul negru, cu coc
auriu [i cu unghii roz. {i tot din cînd în cînd, cam la dou\ sta]ii, tu[e[te
sec, scurt, ca un intelectual. Probabil încercînd, cumva incon[tient,
s\ atrag\ aten]ia paltonului. Din moment ce el c\l\tore[te cu tramvaiul,
nici o [ans\. Mai ales c\, sub mîneca dreapt\, haina groas\ ]ine strîns
ultimul num\r din Forbes. Ambalat grijuliu în ]ipl\.
De ce n-ar putea s\ î[i închipuie c\ am ma[ina la reparat?! se
întreab\ mirat înc\ tîn\rul Spanac. Sau c\ am luat o amend\, ceva,
pentru consum de b\utur\ la volan, [i c\ \[tia mi-au suspendat
carnetul. Spanac...
Ilona Mihali este prea femeie, dac\ se poate spune a[a ceva. Din
adîncul paltonului s\u se ridic\ instinctele alea, de care se plîng
mereu b\rba]ii, care o str\bat pîn\ în vîrful cocului. Proverbiala
intui]ie feminin\ o ajut\ s\-[i dea seama c\ omul care tu[e[te,
anun]înd sta]iile, nu [ofeaz\: are pantofii toci]i, ca unii de po[ta[,
poart\ ochelari cu rame groase, a[a c\ îi b\nuie[te dioptriile. Mai
mult, din adîncul pungii de plastic, pe care scrie Aro, se înal]\, ca o
cobr\ sîcîit\ cu oboiul, duhoare viclean\ de usturoi, semn c\ Demeter
nu-[i permite o mas\ în ora[.
Uite cum, un pariu ca acela în care doi oameni, Sorb [i Aria, [i-ar
fi putut reg\si fericirea într-o alt\ via]\, [i presupunînd-o pe-a lui
Demeter ca fiind aceasta, conduce iar\[i la destine neîmplinite, unele
mereu puse pe fug\, mereu cu ochii înl\crima]i, gata oricînd s\ o
ia de la cap\t ca [oarece, ca berbec, ca gutui, ca om pîn\ la urm\,
pentru a intra pe f\ga[ul tapetat cu roz, unul la fel de curios ca [i
unghiile Ilonei, al Marii Spirale, singurul drum d\t\tor de fericire.
C\ci via]a lui Spanac nu este decît spanac.
O alt\ femeie st\ pe scaun. Mai bine spus, scaunul rece, din plastic,
o suport\. Îi suport\ kilogramele în plus. Ce s\-i faci? Asta-i via]a.
{i ea ]ine strîns o bar\, una dintr-aceea, vertical\. Sigur, mai degrab\
ar beli o pul\, mai ales c\ aia ar fi m\car ceva mai cald\. Pentru c\
este o diminea]\ afurisit de rece, iar toate barele astea... Dar pe a
cui?
|sta n-ar fi r\u, spune privindu-l pe sub bretonul ciump\vit ca
la moda zilei.
Dup\ care, privirile înc\rcate de zmîng\leala creionului pentru
gene încep s\-i dea tîrcoale b\rbatului, ca un stol de p\s\ri greoaie,
violacee, abia urmîndu-[i soarta împietrit\ în determinare, aceea
de a zbura. Se a[az\ pe p\rul grizonat, dînd na[tere unui mic joc
de artificii, îl cuprind pe dup\ umeri, cu grij\, îi desfac doi, trei nasturi,
cu iscusin]a ciocurilor, dup\ care dispar înspre cabina vatmanului,
una dup\ alta, priviri-p\s\ri, izbindu-se de picioarele mai multor
c\l\tori. Unul dintre ei, veteran de optzeci [i ceva de ani, cu
insign\ la rever, ia atitudine. Are deja nervii pandi[pan, pentru c\
nesim]i]ii \[tia tineri nu-i dau locul:
B\\\\, ]ip\ ca smintitul, cu o voce de care nu l-ar mai fi b\nuit
nimeni în stare. B\\\\\\\\, parc\ duci cartofi, nu oameni!!! Futu-v\
niamu-n gur\, s\ v\ fut, de nenoroci]i! Pentru voi mi-am dat via]a
în r\zboi (pesemne c\ tataie a avut cîndva ceea ce Sorb [i Aria [i-ar
dori: o alt\ via]\; din moment ce una a pierdut-o în b\t\lie, iar acuma
se plimb\ înc\ cu tramvaiul...), c\ n-am pense dup\ ce s\ pot
mînca [i io o pîne! Mai dai drumul [i la p\s\ri peste noi, ai? E[ti
[mecher r\u!
La auzul trebii \steia, cu p\s\rile, cî]iva b\rba]i încep s\ rîd\
superior, o doamn\ de cincizeci de ani, rujat\ ca un cadru didactic,
spune s\racu’, Doamne fere[te, e sclerozat, nu trebuie s\ rîdem,
iar cineva tu[e[te sec, de trei ori.
Urmeaz\ sta]ia Pia]a Unirii. Ultima sta]ie.
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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.

alina
purcaru
bookhunter
Medgidia, ora[ul de apoi.
Roman \n proz` scurt`
lume se destram\” s-ar fi potrivit la fel
de bine ca titlu c\r]ii lui Cristian Teodorescu,
Medgidia, ora[ul de apoi. S-ar fi potrivit
cu sfîr[itul pove[tilor din aceast\ carte,
rar\ [i mi[c\toare începînd de la titlu, [i cu adierea de
nostalgii care înfioar\ chiar [i episoadele în care se
petrece [i se hohote[te în draci.
Se spune c\ probele de foc pentru un prozator
sînt finalurile [i titlurile c\r]ilor [i c\, dac\ în rest mai
cîrmesc cum mai cîrmesc povestea, aici pericolul s-o
scape din mîini e mare. În titlul g\sit de Cristian
Teodorescu încape o lume întreag\, una pe care e
limpede c\ a iubit-o, dar [i sfîr[itul ei, care fiind singurul
posibil, e la fel de limpede c\ l-a durut. A vrut s\ fac\
din Medgidia de dinaintea venirii comuni[tilor un
roman: [tia pove[tile ora[ului din familie, [i nu erau
pu]ine. Bunicul lui, {tefan Theodorescu - sau F\nic\
Portofel, între megie[i - ]inuse restaurantul g\rii [i
povestea acestui loc [i a oamenilor pe care i-a adunat
pîn\ s\ predea comuni[tilor gestiunea, e aici. În aceast\
carte se iube[te, se face nego] [i politic\, se duce un
r\zboi, se comit tr\d\ri [i se leag\ alian]e, chiar în mic,
pe col]ul mesei din restaurant, se tr\iesc, pe scurt, 103
pagini din istoria Medgidiei. E un roman [i nu e un
roman, pentru c\ fiecare capitol - s\ le zicem, totu[i,
capitole, de[i nu sînt mai lungi de dou\ pagini - poate
s\ stea singur în picioare, ca un short-story cu aer retro,
cu titlu separat [i cu parabola cînd vesel\, cînd
trist\, în care se adun\. E un „roman în proz\ scurt\”,
prima formul\ de acest fel pe care a inginerit-o un
scriitor român [i una care se potrive[te m\nu[\ [i
propriei sensibilit\]i, [i subiectului din care s-a apucat
s\ fac\ literatur\.
Lucrînd din sp\rturi, lui Cristian Teodorescu i-a
ie[it un roman [i ceva pe deasupra: o saraband\ de
portrete [i momente, un album al unei lumii pestri]e,
prinse în instantanee color, cu pu]in timp înainte ca
totul s\ dispar\ sub griul colectivist. Sînt aici pove[tile
cu personaje de baz\ în povestea Medgidiei, a[a cum
n-a mai fost ea niciodat\: judec\torul [i Buickul lui
în care d\ ture pe sub ferestrele fetei farmacistului,
Mitic\ primarul, consecvent cu numele, vajnicul maior
Scipion [i doctori]a Lea, evreica pe care o iube[te în
ciuda directivelor antisemite, Ionic\, chelnerul
rasat, care aduce [taiful din Orient Expres în cîrciuma
lui F\nic\ Portofel [i nelipsitele fete de la stabilimentul
din deal, oc\rîte de neveste [i asaltate de sold\]imea
de la cazarm\.
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Sînt apoi imaginile unor trec\tori pasageri, care
î[i plimb\ pre] de dou\ pagini povestea sau ticurile
prin ora[ - de cele mai multe ori prin restaurantul g\rii
]inut de F\nic\ [i de Virginica lui. Toate sînt personaje
iu]i ca argintul viu, prin care circul\ via]a în tîrgu[orul
din buza Dobrogei [i dup\ ce le-ai întîlnit, chiar din
profil, n-ai cum s\ le treci gr\bit la „[i al]ii”: poli]istul
Pomenea [i angrosistul Haikis, în tandem cu Sachis,
cafegiul armean, rusnacul Grigori, birjarul care-[i
altoie[te nevasta cu biciu[ca, [i iub\rea]a Florica,
buc\t\reasa cîrciumii. Vine apoi lumea sub]ire, mo[ierul
Caudi [i [efuleasa g\rii, dar
apar [i siluete discrete, care
chiar cînd nu zic nimic ajung
s\ dea o via]\ de om peste cap,
cum face Sanda casieri]a, fata
sifonarului grec Ioanidis, „pîrlit,
dar cu coada pe sus”.
Pe to]i îi prinde r\zboiul [i
le încurc\ socotelile, îi face s\
alerge de colo-colo, citind ziarele
în restaurantul lui F\nic\, forfotind printre farfuriile cu mezelicuri
[i comentînd [tirile de la radio
în fa]a unui „doroban]” de ]uic\.
Nem]ii intr\ în ora[ [i-[i m\nînc\
corect [ni]elele la sala de clasa
I, b\rba]ii pleac\ la r\zboi, dar
Jeni modista tot mai are pentru
cine lucra. V\duvele î[i plîng
b\rba]ii, dar nu trece mult pîn\
Cristian Teodorescu, Medgidia,
s\ ajung\ în gura bisericoaselor
ora[ul d e a poi, Editura Cartea
Româneasc\, 2009, colec]ia „Proz\”,
[i via]a merge cumva-cumva
280
pag.
înainte. Dup\ legionari [i nem]i
vin ru[ii, oamenii înva]\ s\
tr\iasc\ [i pe lîng\ unii [i pe
lîng\ al]ii, se joac\ poker [i cînd se bea votc\ se mai
nasc [i amoruri, mai ales cînd tremur\ balalaica în
mîinile vreunui ofi]era[ tinerel. Ceva-ceva îns\ pare
c\ se clatin\ în temeliile Medgidiei, de[i cutremurul
care a doborît blocul Carlton [i i-a v\rsat lui F\nic\
[ampania de pe rafturi cu-o sear\ înainte s\ deschid\
restaurantul n-a mai dat nici o replic\.
S\ fie doar pentru atmosfera pe care Cristian
Teodorescu o încheag\ aievea din cuvinte, [i Medgidia,
ora[ul de apoi ar sta oricînd lîng\ romanele scriitorilorvedet\ tradu[i la noi, care merg pe culoare local\ [i
cî[tig\ plusînd pe încurc\turile de pove[ti [i pe „bestia-
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Stefanova. Nevena Stefanova
\car o dat\ la cî]iva ani e bine s\-]i iei
inima-n din]i [i s\ renun]i la c\r]i care nu-]i
folosesc, pe care nu le vei citi vreodat\ dac\
nu le-ai citit în 10 ani. Pot folosi altora. N-am
aruncat niciodat\ la gunoi vreo carte. Ideea c\ hîrtia
tip\rit\ se poate amesteca printre alte resturi, mai ales
organice, îmi repugn\. Ultima dat\ le-am dat unui buchinist
care a plecat cu saci întregi.
Dar asta se întîmpla cu mult timp în urm\. Cum
spuneam, m-am apucat de treab\, pus\ pe fapte mari,
pe aruncat. Aiurea! Le tot mutam dintr-o parte în alta, c\
poate la var\ îmi fac timp, sau poate chiar în vacan]a de
iarn\... În biblioteca mea de poezie, undeva pe raftul
de jos, ascuns\ dup\ colec]ia „Cele mai frumoase poezii”,
am dat peste o parte din colec]ia „Globus”, de la Univers,
editur\ care scotea înainte de 1990 ni[te c\r]i de buzunar
cu traduceri [i din contemporani, nu doar nume mari
(publicate în colec]ia, „Romanul secolului XX”). Am extras
de-acolo teancuri pr\fuite, volume de autori despre care
n-am mai auzit. Printre cele la care eram gata s\ renun]
f\r\ s\ le deschid se afla [i una semnat\ Nevena Stefanova.
M-am uitat doar s\ v\d de unde venea autoarea. Din
Bulgaria. Cum o fi ajuns aici? Cine citea bulgari, sîrbi,
„sovietici” [i chiar unguri în anii ’89 sau ’90? Înainte de
’80 erau publica]i, probabil, oficialii sau „exponen]ialii”,
nu? Oamenii „lor”. Sau c\ldiceii. Cei „adev\ra]i” nu aveau
nici o [ans\. Mai sc\pa cîte unul din gre[eal\. Sau ca
diversiune. Apoi, dup\ ’90 eram cu to]ii mult mai interesa]i
s\ recuper\m ceea ce era de recuperat din cultura relativ
recent\ a Vestului. Ce putea oferi Estul ie[it din comunism?
Ce fel de literatur\?
Dar acum sîntem în 2009. Lucrurile s-au schimbat nu
doar în afar\, ci [i în capul meu. O bulg\roaic\? Da, literatura
unui bulgar m\ intereseaz\ acum. Nu doar cea recent\.
Nu [tiu mai nimic despre literatura bulgar\. Am cunoscut
cî]iva scriitori tineri, am citit fragmente din literatura
lor sau doar i-am ascultat vorbind. Gheorgi G., Miglena
N., Angel I., Christo Z., Ekaterina I.
A[adar, o bulg\roaic\, Nevena Stefanova. Publicat\
înainte de 1989. Am deschis romanul, Mulajul de ghips,
la întîmplare [i am dat peste un citat din Alice în ]ara
minunilor, în care Alice o întreab\ pe pisica de Cheshire
încotro s-o ia. Iar pisica îi r\spunde ca o mare în]eleapt\
ce e... Exact citatul \sta l-am pus ca motto romanului meu,
Exuvii. Am citit toate fragmentele din Lewis Carroll la care
trimite bulg\roaica. Ce interesant! Ehei, cîte nu spun
ele despre Nevena Stefanova... Unele vorbesc [i despre
mine. Da, da. „Dar dac\ nu mai sînt aceea[i, atunci cine
sînt? Ei vezi, asta n-a[ putea s\-]i spun.” {i \sta-i un
citat pe care l-am dat undeva! Unele trimit la ceva precis,
devin pre-text. Cartea e scris\ în 1971. A[a c\ altfel citesc:
„Asta-i toat\ ra]ia noastr\. Pe vremuri f\ceai firimituri ca
s\ dai la vr\bii, [i acum, cînd nu mai e de mîncare, e de
necrezut cît de mult ]i-a crescut pofta de mîncare...” Sau:
„Eu [tiu c\ acest co[mar în care tr\im se va termina, cu
toate astea vreau s\ [tiu exact ce vom face pe urm\”. {i
tot a[a. |sta nu mai era Lewis Carroll, era Stefanova!
Nu mai era vorba despre nici o „]ar\ a minunilor”. Ci despre
Bulgaria ([i altele ca ea).
Apoi am continuat cu... începutul. În prima pagin\,
cineva r\scole[te printr-un pod, d\ peste tot felul. {i eu
am un capitol de roman în care vorbesc despre podul
bunicilor mei. Mai departe g\sesc în carte alte lucruri „de-ale
mele”. De pild\, titlul Lumea subacvatic\. Îmi imaginez
ce ar putea con]ine. Nu, nu e ce credeam, dar... Stefanova
asta îmi place tot mai mult. {i cînd te gînde[ti c\ era s-o
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rul” de fizionomii [i caractere. Pe lîng\ bog\]ia de efecte
[i afecte care se revars\ din romanul demontabil al
lui Cristian Teodorescu mai iese îns\ ceva: o a[ezare
re]inut\ a frazei [i a vorbelor pe care le schimb\ personajele
între ele, care tocmai pentru c\ nu fac parad\ de vocabular,
ajung s\ tr\iasc\ [i s\ vorbeasc\ aievea în pagina de
poveste care le-a fost rezervat\. {i nu numai replica
just\, cînt\rit\ evreie[te, d\ m\sura real\ a lumii din
aceast\ carte. Se întîmpl\ s\ dai peste fraze de o simplitate
halucinant\ („L\trau cîinii prin cur]i [i ie[ea lumea la
poart\”), care nu mai au nevoie de nimic ca s\ se desfac\
firesc, în imagini limpezi despre o buc\]ic\ de lume
nem\sluit\. E aici un joc foarte cinstit cu limba, în
care t\cerile [i vorba iute, cu care gr\ie[te gura lumii,
se negociaz\ la sînge, [i cînd e de glum\, [i cînd pare
c\ se termin\ lumea. Pe acela[i principiu scap\r\ [i
ironiile, din aceea[i economie de vorbe, ticluite mai
mult s\ înv\luie decît s\ provoace, ]î[ne[te [i umorul,
[i tot a[a, f\r\ artificii de suprafa]\, se consum\ [i
climaxurile din registrul grav.
Ultimul capitol - ultima povestire - sintetizeaz\
cît se poate din tot ce s-a petrecut pîn\ atunci [i aduce
un efect nou, sub care rea[az\, la final, toate întîmpl\rile,
printr-un contrast de tipul „înainte [i dup\”. E un epilog
al tulbur\rilor din ora[ul ajuns, pre] de o carte,
centru al lumii, [i se termin\ cu o scen\ mai înc\rcat\
simbolic decît altele. F\nic\ [i angrosistul Haikis se
plimb\ prin centrul ora[ului intrat brutal în „obsedantul
deceniu” [i brusc au revela]ia c\ nimic din jur nu mai
e cum ar fi trebuit: „Pe strada principal\ se plimbau al]i
oameni decît cei pe care îi cuno[teau ei. Înainte de a
se desp\r]i, în pia]a de lîng\ moschee, se uitau dezorienta]i
în jur. Nu mai aveau loc în ora[ul de atunci. {i nu se
întrez\rea nimic care s\ le poarte, dac\ nu speran]ele,
m\car nostalgiile în ora[ul de apoi”. E singurul paragraf
în care emo]ia [i înc\rc\tura sentimental\ sînt l\sate
la suprafa]\, poate tocmai pentru c\ în aceast\ trist\
lumin\ nou\, care înce]o[eaz\ [i nuan]ele [i reperele,
oamenii nu mai pot s\ le exprime prin simpla culoare
a gesturilor.
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
Rubik (Editura Polirom, 2008), a tradus Delta lui Venus, de Anaïs Nin
(Editura Humanitas Fiction) [i colaboreaz\ la reviste culturale.

arunc cît colo numai pentru c\ n-am auzit de ea. {i cîte
c\r]i nu ar trebui, de fapt, s\ le arunc cît colo, c\r]i ale
unor autori cu nume „sonore”...
Întrerup lectura [i decid s\ citesc, abia acum (a[a cum
fac adesea), prezentarea de pe ultima copert\. Unele
dintre titluri, Scutul p \cii (1952), Glasul { esurilor
(1954), m-au descurajat. Am f\cut [i leg\tura cu anii în
care au ap\rut... De ce, Stefanova, de ce? Din gre[eal\?
A[a erau vremurile? {i-apoi, fraza de prezentare a
c\r]ii: „Aceast\ incursiune în trecut [...] are [i menirea de
a oferi o imagine vie a vie]ii artistice bulg\re[ti din perioada
interbelic\”. M-am prins cam tîrziu. Cartea a fost scris\
în 1941 [i rescris\ înainte de publicarea din 1974. Interesant.
A folosit ca pretext epoca aia ca s\ spun\ ceva despre cea
în care tr\ia. Bun\ treab\, Stefanova! Nu [tiu cum e privit\ Nevena Stefanova în ]ara ei sau în afar\. Cartea e
încînt\toare. Ce p\cat c\ a stricat-o la sfîr[it, politizînd-o!
De ce, Stefanova? Altfel, o minunat\ carte despre copil\rie
[i adolescen]\, despre o ]ar\ mic\, în care oamenii sînt
la fel de normali, de anormali, de frumo[i [i de urî]i, de
pro[ti [i de de[tep]i, de demni [i de tic\lo[i ca în orice
alt\ ]ar\ (mijlocie sau mare). Cartea unei fete dezinhibate,
a unei autoare dezinhibate, interesante, care m-a f\cut
s\ m\ gîndesc din nou la Bulgaria lui Todorov [i a Kristevei
[i nu la Bulgaria „aia”, a altora, descris\ pe un blog al unui
amic scriitor astfel:
„{tia]i c\:
… au fost, în ultimii ani, 70 de asasinate în stil mafiot,
în plin\ strad\, cu victime oameni de afaceri [i politicieni
[i nu a fost g\sit nici un vinovat?
… la intrarea în cluburi sau discoteci e[ti perchezi]ionat
s\ nu ai arme? Mi s-a spus c\ în Bulgaria mul]i oameni au
arme de foc (letale) [i c\ e foarte simplu s\ ob]ii un permis.
Teoretic, trebuie s\ dai un examen psihologic - dar
totul se rezolv\ cu bani.
… salariul unui asistent universitar este de 150 de
euro pe lun\?”
{tia]i de una Nevena Stefanova? De Georgi Gospodinov,
Miglena Nikoltchina, Angel Igov, Christo Zaprianov,
Ekaterina Iossifova?
Nevena Stefanova. Am c\utat o imagine de-a ei pe
Internet [i n-am g\sit nimic. Adic\ am g\sit ni[te
fete care nu puteau fi ea. {i am dat peste numele
ei ca traduc\toare [i ca poet\. Cele mai multe lucruri
le-am aflat de la domnul Harold B. Segel, care a
publicat în 2008 o carte intitulat\ The Columbia
literary history of Eastern Europe since 1945. Ba chiar,
c\utînd-o pe Stefanova, am avut surpriza s\ dau de...
mine. Scrie domnul Segel acolo ni[te lucruri a[a [i pe
dincolo. OK. Printre altele, c\ dup\ ochelarii mei de
bunicu]\ (parc\) îmi scriu sau citesc textele cu mult\
ironie. (În parantez\ fie spus, i-a[ spune lui Harold B. Segel
c\ mi-am schimbat între timp ochelarii, chiar de mai multe
ori, dar n\ravul ba!)
{i ca s\-nchei cumva, a[ da [i eu un citat din Lewis
Carroll: „A[a-i pe ape!/ {i cu cît vezi mai departe,/
Cel’alt ]\rm e mai aproape! A[a c\ barca Alisei fu l\sat\
s\ pluteasc\ în voia ei la vale, pîn\ ce alunec\ u[or printre
trestiile unduinde”. Ce vreau s\ spun cu citatul \sta?
Numai pisica din Cheshire ar putea r\spunde.
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. A publicat mai multe volume de poezii (Xilofonul [i alte poeme
- 1990, Juventus - 1994, Lucr\ri în verde - 2006), proz\ (Exuvii - 1997) [i
eseuri (Volubilis - 1999, Clava. Critific]iune cu Gellu Naum, 2004). Coautoare
a romanului colectiv Rubik (2008).
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greu s\ scrii despre o carte care
nu e doar „literatur\”. Permanent
]i se pare c\ tonul e pe lîng\, te
suspectezi de ipocrizie. Exerci]iu
de sinceritate e chiar o asemenea carte
care te surprinde în flagrant de neadecvare
a comentariului. Autorul ei, Ion Vianu, î[i
asum\ un curaj imposibil de m\surat pentru
mine, tr\itor doar pentru cî]iva ani în regimul
comunist. Dup\ volumul Amintiri în dialog.
Memorii, scris în colaborare cu Matei
C\linescu, Vianu coboar\ mai adînc în
memoria întîmpl\rilor de atunci, începînd
cu anii [aptezeci, cînd se solidarizase cu
mi[carea protestatar\ a lui Paul Goma. Se
analizeaz\ la rece pe el, pe apropia]ii s\i
[i pe cei care doar i-au intersectat existen]a,
dar au l\sat urme de ne[ters.
Pentru cititor, o carte ca asta pare a fi
un joc cu toate c\r]ile pe mas\, una dintre
ocaziile rare de a beneficia de m\rturia
unui om care a fost în tab\ra celor verticali,
de partea bun\ a lucrurilor. {i sînt toate
[ansele ca Ion Vianu s\ fie acel om, pornim
de la aceast\
premis\. Nu facem judec\]i
asupra autorului,
nu are sens în
acest caz, mai
ales c\ le face el
însu[i, pe tot
parcursul Exerci]iului.... Cartea
e tulbur\toare
pentru c\ le d\
ocazia celor care
nu au cunoscut
vremurile de
dinainte de 1989
s\ aib\ în fa]a
ochilor anatomia
r\ului comunist
analizat\ în detaliile ei cele mai
mici, îns\ în
Ion Vianu, Exerci]iu de sinceritate,
momente-cheie,
Editura Polirom, Colec]ia „EGOgrafii”,
a[a cum a perIa[i, 2009, 240 pag.
ceput-o Ion Vianu, pe atunci
psihiatru la Spitalul nr. 9. Autorul
nu trece cu vederea nimic, de la intern\rile
politice în spitale de boli nervoase [i
supravegherea înnebunitoare a Securit\]ii
pîn\ la aventura mi[c\rii Goma, presiunea
violent\ la care au fost supu[i cei care au
aderat la ea, sau demascarea sa într-o aul\
universitar\ plin\ de colegi - to]i venino[i
în mînia lor proletar\, unii amabili [i
încurajatori doar între patru ochi.
Exerci]iu de sinceritate se dovede[te
o carte reu[it\ [i pentru c\ Ion Vianu e
un foarte bun scriitor. Portretele f\cute de
el unor personalit\]i literare, doar din cîteva
linii ori care se coaguleaz\ din subtext, sînt
de preferat efigiilor din istoriile literare.
Imaginea lui I. Negoi]escu e cea mai subtil\
prin capacitatea de empatie. Negoi]escu
semnase protestul Goma [i fusese arestat:
„Dintre noi to]i, Nego risca cel mai mult. I
se preg\tea un proces care punea în lumin\
acte sexuale cu minori. Ar fi putut s\ fie
condamnat la zece ani de închisoare. [...]
De aceea îl în]eleg [i cred c\ nici un om
cu bun-sim] [i cu un minimum de caritas
nu-l poate condamna c\ a acceptat un
compromis. [...] Virgil Ierunca l-a blamat,
i-a spus c\ ar fi trebuit s\ accepte închisoarea,
exilul intern etc. C\ ar fi trebuit s\ fie «un
nou Avram Iancu». U[or de spus, de la Paris.
Eroismul e o stare de gra]ie, o voca]ie,
nu se comand\” (p. 145).
În ciuda riscului enorm pe care [i l-a
asumat, Goma nu are parte de o descriere
romantic\. Tonul e echidistant, ba chiar
f\r\ concesii, scriitorul încearc\ s\ p\trund\

dincolo de aparen]ele gestului curajos:
„Au trebuit s\ treac\ ani ca s\ pricep: cu
Paul fusesem pe aceea[i lungime de und\
numai o clip\. El era un refugiat care nu
dep\[ise resentimente vechi, urile copil\riei.
V\zuse [i tr\ise lucruri oribile acolo, în
Basarabia. Anticomunismul lui nu era
din cap, ci rezultatul unor experien]e
cumplite. [...] Avea dreptate în ce prive[te
fondul, dar ceva mic, meschin, lipsit de
amploare a r\mas cuib\rit în sufletul lui [i
l-a otr\vit. S-a chircit, dezadaptat [i a
fost singur, mic într-o lume mare, pe
care nu a încetat s-o urasc\ [i s-o simt\
str\in\. Mult curaj înghesuit într-o inim\
mic\.” (p.175)
Aici cred c\ analiza psihiatrului merge
pe un culoar b\t\torit [i e prea dur\. D\m,
de fapt, peste principala sl\biciune a textului:
cititorii v\d faptele dintr-o singur\ perspectiv\. Sigur, observam [i la început, asta e
regula jocului, [i nu e cazul s\ formul\m
judec\]i despre ceea ce ne ofer\ autorul.
Cu toate acestea, nu mai avem, ca în Amintiri
în dialog. Memorii, o imagine a realit\]ii
reglat\ de dou\ gîndiri diferite, chiar dac\
îngem\nate. Iar acest lucru las\ în urm\ o
vag\ insatisfac]ie. Ar fi bine s\ existe
mai multe c\r]i cu datele Exerci]iului de
sinceritate pentru ca perspectiva asupra
comunismului românesc s\ poat\ deveni
[i mai nuan]at\.
În 1977 Ion Vianu ob]ine, ca pe un
privilegiu, dreptul de a pleca din ]ar\.
Ultimele rînduri ale c\r]ii înregistreaz\
desprinderea de România concentra]ionar\,
spre libertate. Dar g\sim în carte [i o alt\
concluzie: „Nici obsesia Ceau[escu, nici
umilin]a de a nu mai fi un ins de sine st\t\tor,
nici dificultatea de a tr\i nu erau suficiente
pentru a stinge în tine voin]a. {i unde exist\
aceast\ voin]\, exist\ [i bucurie. Genera]iile
care vin nu trebuie s\ cread\ c\ bunicii lor,
p\rin]ii lor au tr\it ca ni[te larve. Nu, au
tr\it din plin, chiar dac\ au fost ultragia]i
[i umili]i. S\ fiu clar: dac\ iubeai, puteai s\
supor]i chiar [i ceau[ismul.” (p. 41)
Prefer acest final pentru cartea lui
Ion Vianu.

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.

adrian

buz

dou` pachete de chesterfield
1989 (fragment)

D

e obicei, evenimentelor politice
nu li se acord\ o importan]\ prea
mare; singurele astfel de momente,
pîn\ acum, au fost {edin]ele de
Partid din sala de studiu, de mese, din
dormitor, de oriunde s-a nimerit. Îns\ azi
e o zi special\. La raportul de diminea]\
din careul unit\]ii ni se spune c\ trebuie s\
vin\ Secretarul de Partid s\ ne vorbeasc\.
Apare într-un tîrziu - fiind un om foarte
important, ne-a l\sat s\ a[tept\m aproape
o or\ încremeni]i în picioare, înv\lui]i în
[erpi de cea]\ din ce în ce mai fosforescent\,
pe m\sur\ ce soarele se ridic\. Ar trebui s\
ne spun\ cîteva cuvinte despre însemn\tatea
Celui de-al XIV-lea Congres, care se deschide
azi, 20 noiembrie 1989. Sînt prezen]i aproape
to]i ofi]erii unit\]ii, chiar [i cei care nu erau
în serviciu. Secretarul de partid e un maior
rotund, se vede c\ nu prea are treab\ cu
instruc]ia. Pe chipul porcin, cu obrazul
atacat de semne de alcoolism, i se instaleaz\
o expresie de mul]umire. Î[i freac\ palmele
gr\su]e [i se fî]îie pe picioru[ele scurte,
ca ni[te jamboane, apoi î[i d\ drumul la
obi[nuitul discurs propagandistic. Nu se
opre[te pîn\ cînd, în afar\ de el, nu mai
r\mîne nimeni viu prin preajm\. O adunare
ordonat\ de trupuri seme]e, dar goale, f\r\
locuitor. Chiar [i în ochii dîrji, de marinar,
ai loc]iitorului de comandant Baltag se vede
un mare gol. Omul din\untru a dezertat;
poate c\ tocmai î[i zugr\ve[te sufrageria
sau poate c\ are o vie la socri pe care o
culege sau poate c\ are vreo amant\ pe
undeva [i s-a dus un pic pe la ea - de[i o
asemenea fantezie l-ar putea pune în situa]ia
de a se trezi cu o erec]ie într-un moment
complet neadecvat.
Cîteva cuvinte în limbajul de Partid
înseamn\ o or\. Apoi tace. Nu [tiu dac\ aud
cu urechile cuvintele sau dac\ aud pe cineva
gîndind, dar, undeva, cineva ]ip\: Ce sl\nin\
de om!
Sîntem îndruma]i spre cele dou\
dormitoare mari. În cap\tul fiec\ruia se afl\
cîte un televizor, a[ezat undeva sub tavan,
pe un dulap metalic. Pîn\ acum nu pot
spune c\ l-am observat. Mai degrab\ e o
pies\ de mobilier decît un obiect cu vreo
utilitate. Pentru c\ în anul de gra]ie 1989,
Televiziunea Român\ emite un program
de doar 2 ore pe zi, [tiri despre realiz\rile
regimului, despre ideile Cîrmaciului [i ale
Ilustrei Lui So]ii [i alte minciuni iritante, a[a
c\ e mai bine s\ stea închis, a[a c\ e mai
bine s\ uit\m c\ exist\. Ce e acolo? Acolo,
unde? Acolo! A, acolo nu e nimic, e... o cutie.
Cînd intr\m în dormitor, televizorul e

aprins. Mira ne anun]\ printr-un ]iuit asurzitor
c\ exist\ emisie, apoi se deruleaz\ restul
genericelor patriotarde de începere a
programului. Ni se cere s\ lu\m b\ncu]ele
de lemn de la cap\tul paturilor sau valizele
de lemn [i s\ ne aliniem în fa]a televizorului
pe trei coloane pîn\ în spate. În timp ce
facem ce ni s-a ordonat, crainicul Televiziunii
Române anun]\ c\ va da leg\tura la Sala
Palatului, de unde se va transmite deschiderea
Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist
din România. Cite[te programul Congresului.
Mai întîi, Tovar\[ul Nicolae Ceau[escu,
Pre[edintele Republicii Socialiste România,
Secretarul general al Partidului Comunist
Român [i Generalul Suprem al For]elor
Armate Române va citi un raport în fa]a
]\rii.
- Are toat\ lumea pe ce s\ stea? Foarte
bine, acum, a[ezarea! ordon\ r\stit un
locotenent. Caporalii bateriilor sînt r\spunz\tori
de ordinea solda]ilor pîn\ la încheierea
lucr\rilor.
În spatele lui se deruleaz\ deja imagini
din Sala Palatului. O mul]ime de oameni
aplaud\ în picioare de cîteva minute bune
[i o va mai face pentru alte cîteva minute
bune, apoi în Sal\ intr\ Cîrmaciul în persoan\
[i se duce undeva la o tribun\, f\cînd semne
prietenoase cu mîinile.
St\m a[eza]i, cu ciocurile c\scate,
televizorul zbiar\ îngrozitor, ca s\ se aud\
pîn\ în spate. Nimeni nu sufl\, G\r\g\u
î[i roade pe furi[ o unghie. Î[i d\ seama
c\ m\ uit la el, se întoarce [i î[i rînje[te din]ii
albi, apoi mimeaz\ serva de handicapat de
la ping-pong, ascuns dup\ spinarea soldatului din fa]a lui. Încerc s\ nu rîd, Portocal\
m\tur\ înc\perea cu o privire cîinoas\,
ridicîndu-se pe jum\tate în picioare, apoi
se a[az\ la loc.
Afar\, cea]a nu s-a risipit [i prin ferestre
p\trunde un soare molîu, ineficient în fa]a
întunericului cenu[iu din interior. Pe tavan,
pîlpîie o lumin\ albastr\. E flac\ra mistuitoare
a televizorului [i în mai pu]in de o jum\tate
de or\ cele o sut\ de spin\ri verzi, nemi[cate,
arat\ precum cadavrele carbonizate de
la Hiroshima. În mai pu]in de o jum\tate
de or\, cele o sut\ de spin\ri verzi [i nemi[cate
arat\ ca ni[te mu[uroaie peste ni[te morminte.
Discursul r\cnit, de mecanism dement, al
Celui Mai Iubit Fiu al Poporului [erpuie[te
printre tumulii alinia]i. Discursul r\cnit
[erpuie[te [i te a[tep]i ca o vibra]ie fatal\
a aerului s\ destrame ace[ti t\ciuni ale c\ror
molecule se ]in la un loc printr-un miracol.
Un spectacol încremenit care are ceva
nefiresc [i morbid.
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cartea de proz` scurt`
de citit \n cubicle, pe furi[

~

... dragi tovar\[i [i pretini ...lichidarea
inegalit\]ilor [i asupririi sociale... calea
prog resu lui... cons truc ]ia societ\]ii
socialiste... consumul alimentar a
cres cut la 3.500 de calorii zilnic...
cre[terea produc]iei agricole la hectar...
industr ia româneasc\ realize az\
produse d e înalt\ tehnici tate [i
complexitate...
Nimeni nu poate s\ reziste f\r\ propriul
s\u trup mai mult de dou\ ore. Dup\ dou\
ore, Portocal\ prime[te cadou de la G\r\g\u
un bobîrnac peste ureche. Locotenen]ii [i
celelalte cadre militare au plecat rînd pe rînd,
a mai r\mas doar un maistru militar b\trîn,
care acum mo]\ie cu capul c\zut în piept; e
momentul s\ ne relax\m [i noi. Încep discu]iile
de ventriloci, încep micile farse f\cute r\canilor, cineva î[i taie unghiile [i, prin sonorul
televizorului, unghiera se aude ca o insect\,
mirele din patul de deasupra mea scrie pe
genunchi o scrisoare - expresia de concentrare
i se des\vîr[e[te cînd vîrful limbi îi iese printre
buze. Toat\ lumea se foie[te [i în cele din urm\
fiecare î[i g\se[te ceva de f\cut, într-un
perimetru de cel mult un metru p\trat, [ezînd
pe valiz\ cu genunchii la gur\.
{i, oricît de tare ar zbiera la noi din televizor
aceast\ realitate dement\, to]i, dar absolut
to]i o ignor\. To]i, dar absolut to]i se poart\
de parc\ ar fi acolo din alt motiv, poate o
[ez\toare milit\reasc\ sau, cine [tie, un obicei
ciudat instaurat în armat\, artileri[tii trebuie
s\-[i cloceasc\ singuri muni]ia.
Nimeni nu face nici cel mai mic comentariu
despre ceea ce se întîmpl\ în televizor, despre
discursul analfabet, plin de dezacorduri [i de
aproxim\ri gramaticale hilare, despre minciunile
absurde, despre întreg spectacolul slugarnic
oferit de Aparatul de Partid care a în]esat Sala
cu marionete capabile s\ aplaude minute în
[ir, atunci cînd li se cere. Nici cea mai mic\
glum\, nici cea mai mic\ inten]ie de a
sanc]iona în vreun fel Anomalia. Nimic.
Pur [i simplu televizorul nu exist\.

n SMS-ul din titlul volumului de debut
al lui Bogdan Dumitrescu nu este vorba
despre textele pe care ni le trimitem
unii altora pe mobil, ci despre o prescurtare
de la Save My Soul, titlul uneia dintre prozele
din volum. Who’s Gonna Save My Soul este
[i titlul unei piese a lui Gnarles Barkely, de[i
m\ îndoiesc c\ Bogdan Dumitrescu s-a
gîndit la acest lucru atunci cînd [i-a botezat
cartea, dar al c\rei videoclip
(http://www.youtube.com/watch?v=mhxK2IOy
wVE) se potrive[te foarte bine cu ce spunea
autorul despre cartea sa într-un interviu
de pe AdPlayers: „Este o carte despre o
lume care se face praf, care se dezintegreaz\,
despre eul nostru care se murd\re[te dac\
nu moare, cam despre asta este cartea”.
De ce tocmai pe AdPlayers, pentru c\ Bogdan
Dumitrescu este de destul de mult timp
foarte bine înfipt în advertising, a fost
copywriter [i director de crea]ie în mai
multe firme române[ti [i multina]ionale.
Acest lucru se reflect\ destul de bine [i în
multe dintre prozele sale din volum. În
Below the Line publicitatea [i marketingul
cap\t\ dimensiuni apocaliptice: gîndacii
de buc\t\rie au pe picioru[e „nano[tampile
cu cerneal\ care imprim\ pe pere]i, pe
f\ian]\, pe gresie, pe a[ternuturi” reclame,
c\lug\ri care „deseneaz\ cu prafuri colorate
uria[e logouri pe cîmpurile de lîng\
liniile de tren, aeroporturi, [osele”,
„puiet de copac gravat cu mesajul dorit”,
reclame imense pe m\ri sau pe oceane,
care s\ se vad\ din avion [i din satelit etc.
Este foarte u[or de în]eles cum ajunge
un publicitar s\ fie bîntuit de astfel de
viziuni, de oferte absurde pentru clien]ii
cu un buget obscen c\rora le po]i propune
idei de domeniul the sky is the limit. La
fel se întîmpl\ [i în Hot\rîre, unde legile
pentru protejarea copyrightului sînt duse
la extrem, ajungîndu-se la m\suri demne
de Fahrenheit 451: „Compozi]ia chimic\
secret\ a hîrtiei va împiedica citirea tip\riturii
de c\tre alt\ persoan\. Prin autocombustie,
hîrtia va lua foc instantaneu dac\ nu este
eliberat de c\tre vînz\tor inelul de protec]ie.
Autocombustia se va folosi [i în cazul ziarelor
[i revistelor citite autorizat, în a[a fel încît

tip\riturile de orice fel, citite de oricine, vor
lua foc într-un timp determinat în func]ie
de persoana care cite[te, de lungimea
publica]iei în cauz\, de anotimp, zi a s\pt\mînii
etc., pentru a împiedica acumularea de[eurilor.”
Mediul alienant [i absurd din corpora]ii
este foarte bine ilustrat [i în Cu voie de la
serviciu, în care „firmarul” cere voie consiliului
s\ scrie un roman la serviciu pentru c\ acas\
nu are cînd [i nu vrea s\ devin\ „scriitor de
week-end”. Ce îi r\spunde consiliul? „Dup\
începerea scrierii c\r]ii, trebuia s\ prezinte
periodic fragmentele terminate de manuscris
consiliului de administra]ie, care urma s\
aprobe etapa respectiv\ [i s\ ia de comun
acord cu el decizia continu\rii într-o direc]ie
sau alta a ac]iunii romanului. În [irul de
paragrafe mai citi c\ nu avea voie s\
povesteasc\ ter]ilor ce scria f\r\ acordul
conducerii sau c\ i se va re]ine din salariu
o sum\ trimestrial\ pentru asigurarea
medical\ împotriva loviturilor la cap, a
fractur\rii mîinilor [i a distrugerii corzilor
vocale. Se opri pe la mijlocul hîrtiilor, la
punctul care preciza c\ în procesul elabor\rii
c\r]ii nu îi era permis s\ introduc\ în
computerele firmei fonturi noi, acestea
putînd disturba comunicarea prin mail
f\cut\ în limba englez\, textul romanului
trebuind s\ fie scris f\r\ a se folosi diacritice.”
- o proz\ care ar putea fi transformat\ foarte
u[or într-un episod din serialul The Office.
Fuga este o alt\ proz\ care arat\ c\
marketingul [i ratingul sînt noile instrumente
de tortur\ a oamenilor, iar exploatarea
se face acum la televizor, for fun, nu pe
planta]ii. Un grup de oameni este transformat
într-o sect\, iar întîmpl\rile prin care ace[tia
trec sînt filmate în secret [i televizate sub
forma unui reality show. Oamenii vor reveni
la vie]ile lor normale doar cînd bugetul
pentru program se termin\. Un fel de Truman
Show meets Survivor.
Pe lîng\ prozele despre via]a de corpora]ie
mai exist\ o serie care pune mai mult accentul
pe un SF, cîteva dintre ele chiar seaman\
cu unele proze scurte din Bun venit printre
maimu]e a lui Vonnegut. În De la Ocean
la Lun\ este vorba despre echipajul unui
submarin care ajunge s\ colonizeze Luna,

literatur` nou`

gruia dragomir

Bogdan Dumitrescu, SMS, Editura
Polirom, Colec]ia „EGO. Proz\”, 2009,
192 pag., 22 de lei.

iar în SMS despre un cuplu cu o via]\ banal\,
dar care se schimb\ radical cînd pasiunea
so]ului pentru rachetomodelism d\ roade
[i una dintre rachetele lui în care pusese
mesajul Save My Soul doboar\ din cer un
astronaut.
Textele lui Bogdan Dumitrescu sînt
ca ni[te SMS-uri literare sau ca ni[te mici
spoturi/scurt-metraje, pentru c\ sînt foarte
scurte [i concentrate. SMS se cite[te de la
un cap la altul în vreo or\ jumate, dar ai
impresia c\ ai trecut prin synopsisurile a
29 de c\r]i. Impresia c\ te afli la un festival
de scurt-metraje atunci cînd cite[ti prozele
lui Bogdan Dumitrescu se datoreaz\ faptului
c\ sînt foarte diferite între ele [i se succed
foarte repede, f\r\ nici o pauz\ de respira]ie.
Exist\ [i proze mai pu]in reu[ite cum este
cazul Lupt\torii cu ochii în lacrimi. Punctul
forte al volumului îl reprezint\ textele care
ironizeaz\ via]a la corpora]ie, iar ele ar
trebui s\ devin\ lecturi obligatorii pentru
to]i corporati[tii, f\r\ voie de la serviciu,
pe ascuns, s\ circule prin cubicleuri pe sub birou, sub form\ de
samizdat.

... uraaa... uraaa... Ceau[escu
[i Poporul... Ceau[escu reales...
uraaa... uraaa...
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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abroad

ABROAD
- evenimente
culturale cu
participare
rom~neasc`
”n str`in`tate
În cursul lunii octombrie, redactorii revistei Noua literatur\ au beneficiat de o serie de invita]ii deosebit de onorante la cîteva evenimente produse de institu]ii culturale
române[ti din str\in\tate: dou\ discu]ii despre literatura
român\ contemporan\ la Vene]ia, Tîrgul de Carte
Tanpinar de la Istanbul, o vizionare de film la IMAX în
Praga [i dou\ evenimente poetice, unul la Berlin, altul la
Paris. Citi]i în continuare relat\rile acestor deplas\ri `n
care bucuria particip\rii e umbrit\ pe alocuri doar de
nemul]umirea constat\rii diferen]elor - devenit\ un cli[eu
obosit, dar uneori imposibil de evitat.

Noua literatur` rom~neasc`
la Vene]ia
6-10 octombrie 2009
Ana Chiri]oiu
„Trasportare, trasportarsi, migrare. Con il corpo, alla
ricerca della terra, o comunque di un luogo in cui
mettere radici. Con la testa, in quell’impercettibile
sfasatura che chiamiamo indagine sul senso delle cose.”
- Francesca Ruth Brandes, Trasporto, LietoColle,
2009

P

un un exemplar din num\rul 28 al revistei
Noua literatur\ într-un plic mare, alb, pe care
lipesc o etichet\ cu o adres\. Astfel, exemplarul
va ajunge la Institutul Român de Cultur\ [i Cercetare
Umanistic\ de la Vene]ia, printr-o po[t\ care se folose[te
cel mai probabil de o [alup\ ca s\ distribuie coresponden]a.
Aproape c\ îi pot urm\ri imaginar traseul: dup\ ce se
desparte de Terraferma [i o apuc\ pe Il Ponte della Libertà,
ctitoria lui Mussolini, exorcizat\ onomastic dup\ înfrîngerea
fascismului, plicul va fi purtat numai pe ap\, fiindc\ în
Vene]ia [i poli]ia, [i pompierii, [i gunoierii, deci [i po[ta[ii,
se deplaseaz\ doar cu barca. Nu departe de Rialto, barca
po[tal\ va coti pe canalul Cannaregio, iar plicul se va
opri în fa]a palatului Correr, fost\ proprietate a lui Nicolae
Iorga, pus\ la dispozi]ia tinerilor români studio[i.
çn Vene]ia e imposibil s\ nu vrei s\ vezi ce se ascunde
[i dup\ urm\torul col], [i peste cel\lalt canal, [i dincolo de
micul pasaj dintre dou\ case prin care aproape c\ n-au loc
dou\ persoane. Pentru cine a fost cel mult cinci zile la
Vene]ia e inutil s\ spun c\ n-am intrat în nici un muzeu,
în nici o biseric\ [i în nici o arhiv\ (dar am intrat, înso]i]i
de prietenul nostru Francesco Ricci, într-o sear\, tîrziu, întro bibliotec\ universitar\ frumos reamenajat\, un amestec
de bîrne solide de lemn proasp\t l\cuit, [uruburi uria[e de
sus]inere din fier [i mii de c\r]i, în care cî]iva studen]i
înc\ citeau). De asemenea, inutil pentru oricine s\ spun c\
Vene]ia îns\[i e un muzeu, o arhiv\ [i un monument al unei
frumuse]i care parc\ n-a prisosit nici un efort ca s\ se supun\
capriciilor omului (da, Vene]ia, cu palatele ei întortocheate
[i decorate opulent, e un monument al capriciilor).
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Aproape c\ înv\]asem pe dinafar\ înc\ de acas\
traducerea în italian\ (semnat\ de Mauro Barindi) a poeziei
Via]\ la Vene]ia, publicat\ de Robert {erban în revist\ cu
un an [i jum\tate înainte ca Institutul Cultural vene]ian s\
ne invite chez soi pentru dou\ evenimente de prezentare
a literaturii contemporane române[ti. Cu zile întregi înainte
de plecare o recitam prin cas\, încîntat\ c\ g\sisem o nou\
sonoritate lingvistic\ în care s\ m\ exersez (din p\cate am
constatat cu ocazia asta c\ posturile tv italiene disp\ruser\
din grila distribuitorului meu), entuziasmat\ de întîlnirea
cu un ora[ cu nume atît de înc\rcat [i flatat\ de postura de
invitat oficial al unei institu]ii culturale. De fapt, evenimentele

vene]iene au început înainte de plecarea propriu-zis\ cînd, dup\ ce selectaser\m textele din revist\ pe care s\
le prezent\m publicului vene]ian [i care s\ ilustreze ce
se scrie azi, am luat leg\tura cu fo[tii bursieri ai Institutului
Cultural Român din Bucure[ti, pentru a-i ruga s\ ne ajute
(pro bono) cu traducerea textelor în italian\. Iar bunadispozi]ie vene]ian\ a început [i ea cînd au r\spuns cu to]ii,
f\r\ excep]ie, rug\min]ii noastre, chiar [i cei cu care nu
mai vorbisem de aproape trei ani, precum Anita Natascia
Bernacchia [i Maria Luisa Lombardo. Dar [i Francesco Ricci,
Serafina Pastore, Mauro Barindi, Aronne Mapelli [i Danilo
De Salazar. Nu m\ a[teptam la o asemenea mobilizare
de bun\voin]\, [i nu pentru c\, oricît de pu]in i-a[ fi cunoscut
pe unii dintre ei, nu-i credeam în stare de gesturi gratuite,
ci pentru c\ rar am mai v\zut asemenea gesturi în lumea
noastr\. Cu unii dintre ei am desf\[urat ni[te miniaturale
dar intense discu]ii lingvistice - cu Aronne, de pild\, care,
din fericire pentru el, nu reu[ea s\ decodeze cuvîntul
românesc „fi]e”, sau cu Danilo, care, tot din fericire, nu
se prindea ce anume va s\ zic\ „a se duce la corpora]ie”.
Fiecare e-mail în care cei [apte traduc\tori (opt cu tot cu
Corina B\deli]\, referent al Institutului [i lector de român\
la Universitatea Ca’Foscari, care a tradus [i ea unul
dintre texte) puneau cîte o întrebare, trimiteau traducerile
sau anun]au c\ vor întîrzia o zi pentru revizuire, era o
bucurie. Tot o bucurie era [i schimbul de mesaje cu personalul
Institutului, care anun]a o ospitalitate [i o disponibilitate
de asemenea nea[teptate, confirmate cu asupra de m\sur\
la fa]a locului.
Toate auspiciile erau cum nu se poate mai favorabile.
Pîn\ [i vremea, mai cald\ pe coasta Adriaticii decît
puseul friguros pe care îl l\sasem în urm\ în Bucure[ti. În
dup\-amiaza zilei în care am ajuns la Vene]ia am mers
împreun\ cu Corina, cu Monica [i cu doi bursieri ai Institutului
la lansarea unui volum de poezie, Trasporto, de Francesca
Ruth Brandes, colaboratoare a IRCCU, desf\[urat\ într-un
splendid palat. Cartea în sine este un volum de colec]ie, în
care impresioneaz\ simplitatea [i calitatea materialelor,
lucrat cu o grij\ vizual\ de care m-a[ bucura s\ aib\
parte [i poe]ii mei prefera]i. Publicul era trecut de a
doua tinere]e - Monica Joi]a ne anun]ase deja c\ publicul
vene]ian nu prea mai e în floarea vîrstei -, dar prin sal\ erau
[i trei-patru tineri îmbr\ca]i lejer, unii cu dreaduri, al]ii
cu piercinguri, pe care nu mi i-a[ fi imaginat al\turi de
doamnele în vîrst\ cu bijuterii opulente [i coafuri rigide
sau de domnii la patru ace care umpleau înc\perea. Pe
deasupra, în ciuda aparen]elor pre]ioase, sala s-a animat
cu o rumoare pl\cut\ imediat ce a început evenimentul,
cînd cîte unul dintre cei prezen]i în sal\ atr\geau aten]ia
oratorilor s\ vorbeasc\ mai tare. Autoarea îns\[i era plin\
de via]\ [i reac]iona prin zîmbete, prin ridic\ri din sprîncean\
sau prin scurte comentarii la alocu]iunile invita]ilor ei.
Dup\ maximum patruzeci de minute, lansarea s-a încheiat
cu o sesiune de autografe devenit\ [i prilej pentru conversa]ii
prietene[ti (dup\ toate aparen]ele, fiindc\ doar elementele
non- [i paraverbale m\ ajutau în aceste decod\ri, al\turi
de indica]iile Monic\i). Am primit [i eu unul, în care autoarea
îmi ureaz\ s\ scriu mereu. În drum spre Institut, ne-am

oprit ca s\ ne facem [i intrarea bahic\ în Vene]ia - c\ci
ce-ar fi Vene]ia f\r\ spritz-ul con l’Aperol - [i cea
turistic\, prin Pia]a San Marco, pe care întîmplarea a f\cut
s-o vedem pentru prima dat\ dup\ c\derea serii, frumos
luminat\ [i înc\ animat\ de turi[ti.
Ziua urm\toare am început-o cu un delicios [i binef\c\tor
espresso concentrat [i am terminat-o cu alte pahare de
spritz în zona studen]easc\ din jurul Universit\]ii Ca’Foscari,
în compania lui Francesco Ricci, prietenul nostru [i probabil
cel mai bun vorbitor de român\ din cî]i str\ini cunosc. De[i
în restul ora[ului zarva turistic\ se stinsese demult, aici
p\rea c\ depinde doar de chelneri dac\ între noapte [i zi
mai este vreun prag. Înainte s\ ne vedem cu Francesco,
am tip\rit la Institut mapele pentru a doua zi, cînd urma
s\ avem cele dou\ întîlniri, [i ne-am adîncit în labirintul
vene]ian cu prietena mea Giustina, pe care o cunoscusem
la o [coal\ de var\ din Grecia. Giustina vorbe[te opt
limbi str\ine, majoritatea balcanice - greac\, albanez\,
bulgar\, turc\, sîrb\ - [i studiaz\ etnolingvistica. E înc\
student\ [i are de gînd s\ mai studieze o vreme, fiindc\ se
apucase [i de român\ [i ar vrea s\ continue. Am întrebato dac\ sistemul universitar îi permite s\ se mute de la o
sec]ie lingvistic\ la alta [i m-a privit cu aerul c\ n-a
în]eles întrebarea. N-am insistat, fiindc\ m-ar fi indispus
s\-i dau detalii despre rigiditatea sistemului universitar
românesc, a[a cum m\ indispune în general s\ le povestesc
prietenilor din str\in\tate despre sistemul cultural românesc,
despre salariile din acest sistem, despre perspectivele de
viitor în România, despre derularea proiectelor sau despre
trafic. Am preferat s-o ascult\m pe ea povestind despre
toate acestea, în varianta lor italian\, [i s\ ne enerv\m în
secret pentru c\ aici lucrurile par s\ se întîmple dup\ o
logic\ atît de diferit\ încît nici m\car nu par c-ar putea avea
parametri similari. {i probabil c\ nici nu au.
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Cea de-a treia zi a fost plin\ de evenimentele pentru
care veniser\m [i a început excelent. Studen]ii lectoratului
de limba român\ de la Universitatea Ca’Foscari au
umplut sala de conferin]e „Marian Papahagi” a Institutului
[i n-a ie[it nici m\car unul înainte ca întîlnirea noastr\, care
a dep\[it bini[or dou\ ore, s\ ia sfîr[it. Dup\ ce am povestit
- în englez\, ca s\ nu ne lungim cu traducerea în italian\ despre cîteva direc]ii în literatura român\ recent\, i-am
invitat s\ citeasc\ textele traduse pentru ei în italian\. Ca
s\ nu aib\ emo]ii, am deschis eu lecturile cu traducerea
poemului lui Robert {erban pe care o tot repetasem. Studen]ii
au r\spuns foarte prompt, citind pe rînd textele unor scriitori
tineri - unii nu cu mult mai mari decît ei în[i[i -, a c\ror
activitate le-o [i prezentasem pe scurt. Am selectat înc\ de
acas\ textele în a[a fel încît s\ nu c\lc\m prea tare pedala
specificit\]ilor române[ti de toate felurile, ci mai
degrab\ pe cea a cosmopolitismului - o carte de vizit\
mai îmbietoare, credem noi, decît obstina]ia particularit\]ii,
nu doar din cauza contextului mediatic italian, în care
imigran]ii români sînt prezenta]i frecvent drept un „cel\lalt”
straniu [i primitiv, ci [i pentru c\ nu ne-a entuziasmat
niciodat\ exportul masiv de diferen]\ specific\. Dup\ lectur\,
sesiunea de întreb\ri s-a transformat de fapt într-un dialog
foarte viu; a doua zi, cînd Adela Greceanu ne-a întrebat
în emisiunea de la radio care au fost cele mai interesante
întreb\ri, n-am reu[it s\ separ\m nici m\car una din [irul
de curiozit\]i [i de comentarii alerte ale studen]ilor italieni.
Acum îns\ îmi amintesc c\ una dintre fete, care lucrase
cîteva s\pt\mîni ca voluntar într-un c\min de copii dintrun ora[ românesc, ne-a întrebat dac\ exist\ scriitorii români
care s\ scrie despre problemele sociale - grave, dup\ p\rerea
ei - ale României actuale. Nu ne-au venit în minte prea multe
exemple. De altfel, remarcaser\m [i noi c\ nu [tim prea
multe romane despre Bucure[tiul contemporan [i nici

despre ruralul românesc de azi [i c\, în general, de[i numero[i
critici se ridic\ împotriva a ceea ce ei numesc un exces de
realism, literatura român\ de azi nu prea se ded\ la observa]ii
sau la experimente sociale.
Prînzul l-am luat, împreun\ cu Monica Joi]a, cu
Corina B\deli]\ [i cu Francesco Ricci, în fostul ghetou
vene]ian, acum muzeificat, dar care înc\ p\streaz\ urme
ale fostei austerit\]i. De altfel, se pare c\ a fost chiar primul
ghetou din Europa, iar edilii ora[ului au g\sit potrivit s\ nu
îndep\rteze valurile de sîrm\ ghimpat\ care delimitau
zidurile, în amintirea vechii separa]ii. În timpul mesei am
aflat la telefon c\ Herta Müller tocmai primise Premiul
Nobel, a[a c\ am s\rb\torit o dubl\ ocazie.
La întîlnirea de dup\-amiaz\, aceea cu publicul vene]ian
general, urma s\ relu\m desf\[ur\torul întîlnirii de diminea]\,
mai ales c\ între timp ni se al\turase, în afar\ de Francesco
Ricci, Ileana Pop, [i ea traduc\toare de literatur\ român\
în italian\. Ni se mai al\turase îns\ [i Raluca Lazarovici,
reprezentant\ a Asocia]iei Culturale NUBE - Nuova Biblioteca
Europea [i a Asocia]iei Culturale MigraMente - Centro
per il dialogo interculturale din Padova, o personalitate
expansiv\, polemic\ [i cu o abunden]\ verbal\ cu care nam prea reu[it s\ ]inem pasul. Astfel, partea de prezentare
a revistei, care n-ar fi trebuit s\ dureze mai mult de zece
minute, s-a prelungit mult mai mult de-atît din cauz\ c\
întreb\rile Raluc\i, înso]ite [i de comentarii ale c\ror nuan]e
ne-au sc\pat de cele mai multe ori, se întorceau la felul în
care am operat selec]ia autorilor-invita]i ai revistei. Oricît
de simplu ar fi r\spunsul - care reie[ea foarte bine din
prezent\rile autorilor selecta]i, dac\ am fi apucat s\ le
enun]\m -, întrebarea aceasta amenin]a s\ devin\ piatra
de hotar a întregii seri. Întreb\rile moderatoarei s-au reluat,
la fel de insidioase [i de suspicioase, în cunoscutul spirit de
ar]ag românesc, plictisind probabil publicul italian prea

politicos îns\ ca s\ întrebe dac\ îl convocaser\m acolo doar
pentru o polemic\ superficial\, lipsit\ de orice miz\. Restul
programului a trebuit sintetizat rapid în fraze scurte, cît s\
poat\ fi redate în italian\ f\r\ prea mult\ b\taie de cap
de c\tre traduc\torii no[tri, care probabil contrastau prin
simplitate [i prin brevitate cu volutele ample ale moderatoarei.
Înainte de-a ne suprasolicita invita]ii, am apucat totu[i s\
citim textul Simonei Popescu despre Okapi, adic\ despre
scriitorul român prins între Est [i Vest, în traducerea [i lectura
în italian\ a lui Francesco Ricci. Textul a stimulat comentariul
uneia dintre doamnele prezente în sal\, polonez\ de origine,
cu privire la posibile similarit\]i cu situa]ia scriitorilor
polonezi, dar moderatoarea evenimentului a intervenit din
nou cu comentarii vaste care le-a f\cut dac\ nu inutile,
m\car imposibile pe ale noastre. Seara s-a sfîr[it cu o ie[ire
la spritz-Aperol, împreun\ cu Ruxandra Cesereanu - Ruxandra
urma s\ aib\ peste cîteva zile o plimbare cu public [i cu
recitaluri de poezie pe podurile Vene]iei, care îi inspiraser\
cu cî]iva ani în urm\ un frumos volum de poeme - [i cu înc\
un rond de noapte prin ora[, în aceea[i companie generoas\
a lui Francesco [i a Corinei.
În diminea]a penultimei zile am urcat în Campanile di
San Marco, de unde am fi putut urm\ri ore în [ir panorama
alc\tuit\ dintr-un amestec de ap\ [i c\r\mid\, înecat\ întro cea]\ sub]ire, marin\, [i pe care nu ne mai s\turam s-o
fotografiem, iar de dup\-amiaza pîn\ seara tîrziu am b\tut
din nou str\zile cu Francesco. În ziua urm\toare am
plecat devreme spre aeroport, în timp ce peste Vene]ia
c\dea o ploaie deas\, împingînd acqua alta peste pia]a
San Marco, prin care deja nu ne mai venea s\ credem c\ ne
plimbaser\m în atîtea rînduri.
„nu mai ]in minte decît mirosul discret de mort
bucuria ce clocotea în mine
[i lacrimile picurate la plecare”
- Robert {erban, Via]\ la Vene]ia, în nr. 13
(februarie 2008) al revistei Noua literatur\
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Lunga noapte a liricii
rom~ne[ti tinere.
Live Poesie
Ana Chiri]oiu
Berlin, 30 octombrie - 1 noiembrie 2009
Nu mai ]in minte cine a emis primul prostia c\ Bucure[tiul
ar fi noul Berlin [i care au fost nereali[tii care au dus-o
mai departe. Am auzit inclusiv str\ini spunînd asta [i
f\cîndu-[i planuri s\ ne viziteze cît de curînd capitala; iar
dup\ ce chiar am v\zut [i eu, în sfîr[it, Berlinul, nu vreau
s\-mi imaginez ce clash cultural se va petrece în mintea
lor dup\ aterizare. {tiu c\ e u[or s\ te entuziasmezi de
cele mai mici semne de normalitate [i de func]ionalitate a
vie]ii culturale dîmbovi]ene, pentru c\ sînt extrem de rare,
dar tot de-asta [i ideea c\ Bucure[tiul ar putea avea o via]\
de amploarea [i de consisten]a celei dintr-o capital\ cultural\
european\ nu e decît un wishful thinking sau, mai degrab\,
o idee n\scut\ din disperare.
Dac\ e s-o lu\m pe calea compara]iilor urbanistice, a[
zice c\ Berlinul e, poate, noul Paris al imaginarului românesc,
fiindc\ adun\ tot atîtea elanuri cîte strîngea capitala Fran]ei
între cele dou\ r\zboaie, în secolul trecut. Dar, a[a cum nici
atunci aglomerarea de mahalale cu str\zi desfundate mascate
central de cîteva cl\diri „de epoc\”, de accente fran]uzite
[i de ini]iative de normalizare nu aveau în comun cu Parisul
decît aspira]iile, nici azi proiectele artistice incipiente - cele
mai multe dup\ idei de import - sau încerc\rile de mimetism
cultural nu încurajeaz\ mai mult de-atît compara]ia. Nu
m-a preg\tit nimic pentru felul în care Berlinul te înv\luie
cu aerul s\u de ora[ mare [i cosmopolit, în care po]i face
orice [i în care lucrurile merg înainte aproape de la sine,
fiindc\ s-au obi[nuit s-o fac\.
Ocazia acestor reflec]ii a constituit-o invita]ia Institutului
Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin de a acoperi
pentru revist\ una dintre manifest\rile seriei „Young Blood
from Romania”, care marcheaz\ jubileul celor zece ani de
activitate cultural\ româneasc\ pe teritoriu berlinez. Un
teritoriu greu de cucerit, din cauza concuren]ei strînse de
pe pia]a cultural\, spune directoarea Institutului, Adriana
Popescu; dar [i un teritoriu care, tocmai de aceea, creeaz\
emula]ie [i ini]iativ\, beneficiind de un public foarte viu
[i prezent [i de un sprijin institu]ional ([i municipal) la care
cultura bucure[tean\ nu-[i permite nici m\car s\ viseze.
Astfel, festivalul interna]ional de poezie în cadrul c\ruia a
avut loc seara româneasc\ a fost deschis de pre[edintele
republicii, Horst Köhler, care, dup\ discurs, le-a [optit
organizatorilor „Sper c\ v-am fost de ajutor”.
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Poetry on request în curtea Kultur Brauerei
Evenimentul românesc s-a petrecut în parteneriat cu
organiza]ia Literaturwerkstatt Berlin, care de asemenea
s\rb\torea zece ani de la lansarea platformei lyrikline.org,
în cadrul unui festival poetic de mare amploare interna]ional\,
[i care a fost o gazd\ excelent\ pentru Lunga noapte a liricii
române[ti tinere. Live Poesie - un concept gîndit de R\zvan
}upa, cu participarea a zece poe]i români într-o selec]ie
foarte variat\: Constantin Acosmei, Svetlana Cârstean, Rita
Chirian, Gabi Eftimie, Sorin Ghergu], V. Leac, {tefan Manasia,
Vlad Moldovan, Ioana Nicolaie. Muzica dintre recitalurile
poetice [i de dup\ eveniment a fost asigurat\ de Silent
Strike [i proiec]iile video de Andrei Ruse. Iar evenimentul
românesc a venit cu o superofert\: cu o sear\ mai devreme
de anun]ata noapte lung\, chiar în ziua sosirii la Berlin,
poe]ii [i-au sedus publicul printr-un exerci]iu de poezie la
cerere în curtea Kultur Brauerai, unde-[i avea sediul, întro cl\dire cu etaj, [i Literaturwerkstatt. Dup\ cum îi spune
[i numele, zona este o fost\ fabric\ de bere cedat\ de
municipalitatea berlinez\ unor organiza]ii culturale, [i nu
este singura ini]iativ\ de acest fel.
Seara de poezie on request a reu[it s\ strîng\, în
ciuda frigului de-afar\, destui doritori. Nu sînt o obi[nuit\
a evenimentelor care au în centru poezia, dar nu m\ a[teptam
ca trec\torii s\ preia din mers ini]iativa [i s\-[i petreac\ zece
minute de vorb\ cu un poet român care le scria o poezie
despre ce voiau ei. Era, de fapt, un gest normal [i o curiozitate
legitim\, pe care îns\ rar le-am v\zut manifestate la Bucure[ti.
Majoritatea poe]ilor prezen]i au scris cîte una, dou\ sau
chiar trei poezii - unele despre seara aceea, altele despre
toamn\, despre Cr\ciun, despre zmee, sau în spiritul lui
Hölderlin. Gabi Eftimie a scris chiar împreun\ cu doi solicitan]i
un colaj poetic în toate limbile pe care le cuno[teau la un
loc: german\, român\, italian\, francez\, maghiar\ [i suedez\;
Ioana Nicolaie a scris un acrostih pentru traduc\toarea ei
în german\, Eva Ruth Wemme. {i, dup\ aproape dou\ ore
de poeme la comand\, se poate spune c\ înc\lzirea pentru
a doua zi se f\cuse. În sala Literaturwerkstatt începuse deja
seara dedicat\ Cataloniei [i Quebecului, reprezentate de
dou\ poete în CV-urile c\rora se îmbin\ cuvintele „gender”,
„politic\” [i „radical”. Lectura [i discu]iile se desf\[urau
exclusiv în german\, a[a c\ am plecat, împreun\ cu Andreea
Dinc\ [i cu Boris Nitzsche, unul dintre organizatorii festivalului,
spre o cafenea din apropiere, unde seara s-a prelungit.

Lunga noapte a liricii române[ti tinere
Noaptea poetic\ promis\ de poe]ii români a fost întradev\r lung\. {i, cu toate c\ Institutul nu dispune de fonduri
însemnate pentru promovare, în drum spre aceea[i
Kultur Brauerei am v\zut pe stradã afi[e anun]înd evenimentul,
iar sala a fost mai mult decît plin\. Prima or\ a fost ocupat\
cu proiec]ia unui film realizat de R\zvan }upa, moderator
al evenimentului, cu participan]ii la Colocviul Tinerilor
Scriitori de la Alba-Iulia, din prim\vara trecut\, majoritatea
poe]i, care au fost întreba]i pe pelicul\ care mai este puterea
poeziei azi. Iar faptul c\ R\zvan a încercat s\ documenteze
r\spunsurile într-o manier\ cît mai prietenoas\ vizual, cu
o mic\ camer\ de mîn\, într-un stil indie [i improvizat, i-a
încurajat pe cî]iva dintre responden]i s\ se lanseze în explica]ii
nes\rate, cînd nu de-a dreptul de prost-gust (vreo doi dintre
ei au r\spuns c\ poezia îi ajut\ s\ cucereasc\ doamne).
Filmul a beneficiat de subtitrare în englez\, îns\ mi s-a p\rut
c\ a durat cam mult pentru debutul unei nop]i de poezie,
fie ea [i lung\.
Focusul serii au fost îns\ poe]ii invita]i, care au urcat pe
scen\ doi cîte doi [i care, înainte de a-[i citi poemele, au
r\spuns la întreb\rile moderatorului, care [i-a dat vizibil
silin]a s\ g\seasc\ un început de dialog cu fiecare. Nu to]i
au r\spuns îns\ la fel de binevoitor, fie din timiditate, fie
din plictiseal\ sau pentru c\ nu-[i puteau st\pîni spiritul
polemic sau de frond\, de[i o minim\ polite]e fa]\ de publicul
berlinez [i, de ce nu, fa]\ de organizatorul evenimentului,
ar fi cerut s\ ne l\s\m cu to]ii ]îfnele acas\. Cel mai politicos
a r\spuns, de departe, Ioana Nicolaie, cu o bun\ obi[nuin]\
a evenimentelor de acest fel, neuitînd s\ le mul]umeasc\
tuturor celor implica]i [i s\-[i laude colegul de scen\, pe
Constantin Acosmei. Din toate aceste scurte dialoguri,
dar [i din lecturile simultane în român\ [i în german\,
poemele participan]ilor fiind traduse de studen]i de la
Institutul de Romanistic\ de la Universitatea Humboldt
zu Berlin, în cadrul unui atelier condus de Lector Dr. Valeriu
Stancu (Universitatea „Al.I. Cuza” din Ia[i) [i publicate
într-o elegant\ bro[ur\ bilingv\, publicul [i-a f\cut cu
siguran]\ o idee despre poezia român\ tîn\r\ în toat\
varietatea ei artistic\ [i uman\. {i, cu toate c\ noaptea liricii
române[ti s-a ]inut de cuvînt [i a durat pîn\ mult dup\
miezul nop]ii, publicul a r\mas în sal\ pîn\ dup\ ultimele
aplauze. Un public pe care [i l-ar dori orice manifestare
cultural\ româneasc\, inclusiv în ]ar\ - curios, atent, dedicat,
politicos.
World Wide Poetry
Petrecerea care a încheiat cele [ase zile de festival - în
care România a avut, iat\, o dubl\ presta]ie - ar putea
servi drept success story oric\rui antreprenor cultural.
Loca]ia a fost acum alta, dar tot una special\, Tape Club/Gallery,
o fost\ hal\ uria[\ recondi]ionat\ elementar (c\ci sediul
Literaturwerkstatt s-ar fi dovedit neînc\p\tor pentru cei 4500 de participan]i din ultima sear\). Berlinul pare s\ se
foloseasc\ din plin de mo[tenirea sa post-industrial\ [i o
face, din nou, cu ajutorul [i cu participarea municipalit\]ii,
care a recondi]ionat pe propriile speze aceast\ loca]ie [i a
transformat-o într-un club pe care nu-l pot compara nici cu
acum burgheza Fabrica bucure[tean\, nici cu Controlul
înghesuit, nici cu alte loca]ii selecte care nu pot spera
niciodat\ s\ adune 500 de oameni în publicul unui
festival de poezie, nemaivorbind despre sutele de useri care
urm\reau pe internet live bloggingul de la eveniment. Dar
mai multe despre povestea (din p\cate, pentru noi miraculoas\)
a proiectului lyrikline.org, în interviul al\turat.

Vittorio Santorno, Monologism as Poetry (2009), Installation
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Boris Nitzsche lucreaz\ de 10 ani la Literatur Werkstatt
Berlin [i tot de atunci e al\turi de proiectul lyrikline.org,
care tocmai a serbat un deceniu de existen]\ [i care num\r\
în prezent 600 de poe]i (între care, din România, se num\rã
Nora I uga), 5 500 d e p oeme [ i 6 600 d e t raduceri î n
peste 4 9 d e l imbi. Î n s eara w orld w ide p oetry, d up\
evenimentul de pe scen\, un adev\rat spectacol poetic,
mi[c\tor de simplu, dar [i de bine organizat, petrecerea
a continuat în sal\; cu greu am g\sit un col] în care s\-ll
întreb pe Boris cît mai multe despre povestea lor de succes,
în speran]a c\-ii va inspira [i pe al]ii. Ideea pe scurt este
c\ lyrikline.org a pornit la drum cu un buget zero [i a ajuns
aici datorit\ parteneriatului cu institu]ii culturale deschise
[i sprijinului municipal care n-a
a pierdut ocazia s\ se arate.
Boris e xplic\ a sta f oarte f iresc p rin f aptul c \ t oat\
ar fi ce e
lumea [tie, deci inclusiv primarul, c\ Berlinul n-a
acum f\r\ creativitate [i arti[ti.

Prima întrebare e probabil [i cea mai plictisitoare: cum
g?
a început lyrikline.org
A pornit de la dou\ idei: prima a fost aceea c\ nu se
mai public\ poezie, deci avem nevoie de posibilitatea de
a publica poezie. Iar a doua a fost c\, de vreme ce
poezia nu se public\, ea nu e nici tradus\, deci trebuie s\
g\sim o cale de-a produce traduceri [i de-a le face accesibile,
fiindc\ în Germania aproape c\ nu exist\ poezie
str\in\, nici în traducere, nici în original. Iar datorit\
internetului po]i avea acces la poezie - nu-]i trebuie decît
un calculator. Chiar dac\ n-ai bani, dac\ ai acces la internet
po]i citi poezie din toat\ lumea. Pe lîng\ aceste lucruri,
ne-am gîndit [i c\ poezia merge mai bine cînd e citit\ o po]i citi în t\cere, dar e mai bine cu voce tare, fiindc\
seam\n\ cu muzica. Trebuie s\-i prinzi ritmul [i linia
melodic\, ceea ce într-o carte nu se poate. A[a c\ internetul
ni s-a p\rut mediul perfect pentru a combina vocea, lectura
[i traducerea. Asta a fost ideea de pornire.
Cum a reu[it un site de poezie s\ reziste zece ani, [tiind
c\ poezia nu e tocmai popular\?
Cu foarte mult\ munc\, cu ajutorul a numero[i parteneri,
cu multe sacrificii [i în principiu cu sprijinul consistent al
mai multor institu]ii. Avem o re]ea de parteneri în toat\
lumea, iar în Germania ne bucur\m de sprijinul statului,
care a crezut în Germania [i în partenerii no[tri.
Te referi la un sprijin inclusiv în sens financiar, b\nuiesc.
Da, în primul rînd financiar.
E vorba despre fonduri din partea statului sau despre
bani europeni?
E un amestec de mai multe lucruri diferite. Chestia e
c\ am reu[it destul de repede s\ convingem pe toat\
lumea - acesta a fost practic cel mai u[or aspect, fiindc\
exist\ foarte multe institu]ii în toat\ lumea care vor s\[i promoveze poezia. N-a fost greu s\ convingem
lumea de poten]ialul proiectului [i s\ ne cre\m o re]ea
de parteneri, iar partenerii din Germania au fost convin[i
de conceptul unei re]ele interna]ionale care promoveaz\
poezia german\ în lume [i care, în acela[i timp, aduce
în Germania poezie din alte p\r]i. Majoritatea acestor
institu]ii au [i ele ideea re]elelor interna]ionale [i \sta a
fost un argument conving\tor. Iar în prezent - [i
sper\m ca proiectul s\ fie dus la cap\t - departamentul
de cultur\ al municipalit\]ii din Berlin se gînde[te s\ ne
finan]eze constant. Deci Berlinul e mîndru de noi.
Ce po]i s\-mi spui despre procesul de selec]ie? Aplic\
arti[tii la voi sau îi alege]i voi pe ei?
Nu, procesul e unul de tip curatorial, adic\ merge în
dou\ direc]ii. Mai întîi, avem parteneri în toat\ lumea toate institu]iile care se ocup\ de poezie, cum ar fi PEN
Club, edituri, reviste de poezie -, iar ace[tia aleg ce
poe]i din ]ara lor vor s\ vad\ pe lyrikline.org, fiindc\ ei
[tiu ce e important [i interesant la ei în ]ar\. Am
încercat [i s\ invit\m la Berlin numero[i poe]i care s\
participe la performance-uri în timpul festivalului de
poezie, organiz\m [i workshop-uri, iar majoritatea poe]ilor
care particip\ la festival sînt [i înregistra]i, a[a c\ folosim
[i aceste evenimente, iar s\pt\mîna aceasta majoritatea
poe]ilor prezen]i aici au [i înregistrat în studio.
Dar publicul? Cum a]i reu[it s\ atrage]i publicul înspre
poezie? În seara asta, cel pu]in, publicul a fost foarte
numeros, eu una nu m\ a[teptam la atîta lume. Ave]i
un public constant, sînt mereu acelea[i fe]e?
Da, dar reu[im [i s\ aducem surprinz\tor de mul]i
oameni noi, încerc\m s\ ne folosim de toate mijloacele
media existente ca s\ ajungem la ei, avem parteneriate
cu institu]ii culturale, care au [i ele publicul lor [i care,
venind la evenimentele acestora, ajung s\ le cunoasc\ [i
pe ale noastre. Încerc\m s\ facem [i PR online, s\ ne ]inem
la curent cu mijloacele de promovare, avem un cont de
twitter, unul de myspace, [i ne sus]in masiv oameni c\rora
le place ce facem [i le spun [i prietenilor lor despre noi.
Cred c\ asta are de-a face cumva [i cu publicul german
- sau berlinez -, fiindc\ mi se pare un public foarte activ.
Sîntem foarte noroco[i c\ ne afl\m în Berlin, trebuie
s\ recunoa[tem c\ publicul e foarte bun, foarte interesat

de lucruri noi [i foarte deschis experimentelor. De regul\,
în Berlin oamenii nu stau în cas\. Dac\ te mu]i la Berlin,
nu stai acas\ s\ te ui]i la televizor. Dac\ vii aici înseamn\
c\ vrei s\ vezi lucruri, iar scena cultural\ e foarte activ\.
Mi se pare un motto foarte bun pentru orice ora[ care
vrea s\ se promoveze ca fiind unul cultural.
De asemenea, sîntem una dintre pu]inele institu]ii
culturale din Berlin care nu au probleme în a atrage [i un
public tîn\r - majoritatea s\lilor de concerte [i a teatrelor
au o mic\ problem\ fiindc\ publicul lor îmb\trîne[te, dar
noi nu ne confrunt\m deloc cu a[a ceva. La evenimentele
noastre vin foarte mul]i tineri.
Unii dintre scriitorii [i antreprenorii culturali cu care
am vorbit în timp se plîngeau c\ publicul tîn\r e
plictisit, blazat, c\ e greu de atras.
Eu chiar nu cred asta. Tinerii au alte idei despre cultur\,
sînt mai deschi[i la formule hibride, amestec\ cultura de
mas\ [i cultura înalt\, muzica [i poezia, de exemplu,
vor s\ fie distra]i, normal, [i [tiu foarte bine ce e de
rahat [i ce e bun. Nu sînt deloc de acord cu cei care se
plîng c\ tinerii nu sînt interesa]i de cultur\, atîta doar
c\ au un alt mod de-a privi [i de-a în]elege cultura.
{i ideea ar fi s\ te apropii tu de ideea lor de cultur\.
Mda, în principiu noi încerc\m s\ trecem dincolo de
ce e la mod\, încerc\m s\ experiment\m, iar dac\ ne vine
vreo idee nou\, o punem în practic\ - uneori merge, alteori
nu. Dac\ nu merge, bineîn]eles c\ n-o repet\m, iar dac\
merge, da.
Deci principalele voastre activit\]i sînt site-ul [i
organizarea de evenimente, nu?
Da, cam asta ar fi, dar facem [i un festival de film, care
are loc din doi în doi ani, toamna, [i toate filmele pornesc
de la un poem. {i acela e interesant. Avem de toate în
acest festival - videoclipuri dup\ poeme, dar [i filme
artistice.
{i cum func]ioneaz\ festivalul?
L-am pornit cu zece ani în urm\ trimi]înd scrisori de
invita]ie peste tot - dac\ ai pe-acas\ un film f\cut dup\
o poezie, noi ]i-l proiect\m. A[a c\ am primit vreo 600 de
filme, lucru la care nu ne a[teptam, [i a trebuit bineîn]eles
s\ le proiect\m pe toate, fiindc\ a[a promiseser\m. Iar
acum, ultima dat\, am primit vreo 800 de filme din 51
de ]\ri. Trimitem formulare de aplica]ie pe internet [i prin
po[t\, mergem la institute culturale [i le povestim despre
festival [i colabor\m cu Academia de Film.
Dar evenimentele curente? Cît de des organiza]i lecturi
[i discu]ii?
Avem întîlniri [i discu]ii, la o scar\ mai mic\, de opt
pîn\ la zece ori pe lun\. Dar avem [i evenimente mai mari,
cum ar fi festivalul de poezie o dat\ pe an, zece zile de
poezie cu vreo 150-200 de poe]i din toat\ lumea, avem
festivalul de film, iar peste dou\ s\pt\mîni avem un concurs
de proz\ [i poezie a tinerilor scriitori, cel mai important
concurs pentru tineri din ]\rile vorbitoare de german\,
în care 21 de scriitori au ocazia s\-[i citeasc\ textele [i
s\ conving\ publicul. Scriitorii sînt ale[i în func]ie de
referatele de lectur\ primite de la edituri, iar cei ale[i pot
fi destul de siguri c\ anul viitor vor fi publica]i. Iar la acest
eveniment vin vreo trei-patru sute de oameni ca s\ asculte
scriitori complet necunoscu]i. Mi se pare uimitor.
Po]i s\-mi spui care au fost cele mai mari dificult\]i
pe care le-a]i întîmpinat în ultimii 10 ani - în caz c\ au
existat?
Am avut de luptat cu ceva, [i anume cu faptul c\ poezia
are o imagine foarte proast\ în Germania, care e considerat\
]ara prozei [i a gînditorilor, îns\ asta a fost cu mult timp
în urm\. Multora li se p\rea c\ poezia e plicticoas\ [i
demodat\. Eu îmi amintesc c\ în copil\rie îmi pl\cea foarte
mult poezia - [tii, c\r]ile acelea pentru copii scrise în
versuri -, apoi am ajuns la [coal\ [i am avut de f\cut
comentarii [i de înv\]at versuri tîmpite pe dinafar\ [i am
început s-o ur\sc, a[a c\ exist\ numeroase prejudec\]i
legate de poezie. O alt\ problem\ e c\ nu exist\ prea mul]i
poe]i care s\ fie foarte cunoscu]i. Nici m\car cei care au
cî[tigat Premiul Nobel nu sînt cunoscu]i - de pild\,
Herta Müller, scriitoare germano-român\, cî]i auziser\
de ea înainte? Iar dac\ auziser\, era pentru proza ei, nu
pentru poeme. Mi se pare aiurea, mai ales c\ toat\ lumea
se folose[te zilnic de poezie - publicitatea, de pild\, e
poezie proast\, dar tot poezie r\mîne. Muzica rap e cea
mai popular\ form\ de poezie, cîntecele au versuri ([i nu
m\ refer la calitatea lor), ne lovim de poezie zilnic, sîntem
expu[i la poezie fie c\ ne d\m seama sau nu. Deci e pe
de-o parte problema aceasta uria[\ a imaginii, iar cealalt\
problem\ o reprezint\, ca întotdeauna, banii.
Ai anticipat ultima întrebare, pe care voiam s-o formulez
în leg\tur\ cu filmul proiectat de R\zvan }upa seara
trecut\: care e puterea poeziei azi, dup\ p\rerea ta?
Sau care ar trebui s\ fie puterea poeziei?
E greu de r\spuns. Cred c\ poezia e probabil cea
mai veche art\ din lume, ap\rut\ cu mult timp înaintea
prozei, [i c\ e o art\ care a inspirat alte forme de art\
de-a lungul secolelor [i care înc\ mai are puterea s\ inspire
alte forme de art\, s\ le confere con]inut. Deci cred c\
poezia trebuie folosit\ ca surs\ de inspira]ie pentru

abroad

Boris Nitzsche,
Literatur Werkstatt Berlin

alte arte, dar [i pentru via]a noastr\ de zi cu zi. E o
form\ de-a exprima adev\rul în mod non-ra]ional,
altfel decît o face filosofia sau matematica, dar ea arat\
adev\rul [i nu trebuie s\ uit\m, de[i tr\im într-o lume
ra]ional\, c\ exist\ lucruri pe care n-o s\ le putem explica
niciodat\ prin mijloacele noastre ra]ionale, îns\ cu ajutorul
poeziei putem intui m\car cum ar fi dac\ le-am pricepe.
Poezia poate s\ spun\ multe despre o mul]ime de lucruri,
ofer\ o alternativ\, creeaz\ o utopie, ofer\ în]elegere
[i, într-un fel, eu unul cred c\ î]i poate salva via]a.
Ana Chiri]oiu, Ruxandra Ana
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abroad
Cartoline
Simona Popescu
Paris, 24-27 octombrie 2009
Motto: „Qui écrit? À qui? Et pour envoyer, destiner,
expédier quoi? À quelle adresse?”
Jacques Derrida, La carte postale
1. Photomatons, 1929
Dragi A.&G.,
Pe verso pute]i vedea 16 b\rba]i cu ochii închi[i. To]i
sînt ni[te binecunoscu]i suprareali[ti. Poe]i, c\ci eu pe
suprareali[ti îi consider, indiferent de forma în care s-au
manifestat, poe]i. Imagina]i-v\ cum fiecare în parte a intrat
într-o cabin\ din aceea fotografic\ (fotomaton) [i au
f\cut poze cu ochii închi[i (dar la expozi]ia de unde am
cump\rat cartolina erau [i altele, foarte teatrale, haioase,
comice). Au fost reuni]i pe un carton [i, în centru, s-a
creat un careu gol. Ei l-au umplut mai apoi cu un desen al
lui Magritte, Je ne vois pas la [femme] cachée dans la
forêt (Nu v\d [femeia] ascuns\ în p\dure) [i au publicat
colajul în La R évolution s urréaliste. Cuvîntul „femeie”
este reprezentarea unui nud suav (de femeie). Dar cine [tie
la ce viseaz\ poe]ii? Unii, s\ inventeze... Europa...
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În dup\-amiaza zilei de 24 octombrie, împreun\ cu
Magda Cârneci, Ion Pop [i Ion Mure[an, am participat la una
dintre întîlnirile organizate de Maison de la Poésie din Paris
sub titulatura Les poètes inventent l’Europe. Sincer, je ne
vois pas l’[Europe] cachée dans la forêt! Particip\ 27 de
]\ri, fiecare cu cîte un singur invitat. Excep]ie au f\cut românii,
cu patru poe]i prezen]i [i cu o dup\-amiaz\ numai a lor:
Le tropisme francophile de la Roumanie. Aici sînt multe
de spus. Primisem pe e-mail de la moderatorul nostru,
Jacques Darras, ni[te întreb\ri orientative. Nu ne-am
]inut doar de ele, discu]ia a mers spontan spre altele, dar
oricum am vorbit despre tradi]ia noastr\ francofon\, despre
scriitorii români ([i) de expresie francez\, despre poezie.
Apoi a fost o lectur\ bilingv\.
La întreb\rile lui Jacques Darras chiar vreau s\ r\spund
în scris cîndva. Mi s-au p\rut foarte interesante. {i el, Darras,
e un poet interesant. M-a invitat la un spectacol pus în scen\
dup\ fragmente din c\r]ile lui. Totul era performat (da,
performat!) de un actor grozav (am citit [i un interviu de-al
lui despre cum se spune poezia „à haute voix” nu doar pe
scen\, ci [i atunci cînd o cite[ti pentru tine, „à l’interieur de
soi”, [i despre cum trebuie s-o fac\ un actor „clar\ [i direct\”).
A[ vrea s\ v\ mai spun c\, la un moment dat, pe la jum\tate,
a ap\rut [i poetul pe scen\, s-a a[ezat la o m\su]\, a citit
firesc, a intrat apoi pu]in în joc cu actorul (un fel de alterego, un partener, cititor, prieten, purt\tor de mesaj etc.) care se nume[te tot Jacques (Bonnaffé). De altfel, titlul
spectacolului este Jacques two Jacques. Foarte mult mi-a
pl\cut. Totul. Atîtea lucruri „ale mele”. Despre voce [i poezie,
despre corp, despre frontiere, despre ]\ri. Am [i cump\rat
o carte de-a lui Darras, Moi, j’aime la Belgique. Am schimbat
dou\ vorbe, i-am spus c\ [i eu scriu o carte legat\ de România,
c\ nu [tiu dac\ a[ putea vreodat\ s-o intitulez chiar Moi,
j’aime la Roumanie, de[i... Erau dou\ doamne acolo, cred
c\ belgience, care au început s\ must\ceasc\ atunci cînd
au auzit asta cu „nu [tiu dac\...”. Le-a[ fi spus doamnelor c\
indiferent ce cred ele, da, eu iubesc România, dar asta e alt\
poveste, atît de complicat\...
{ti]i, mi-ar pl\cea a[a, ca idee, s\ am o lectur\ pe o scen\
cu un actor/actri]\. Cu, de pild\, Simona Popescu, actri]a.
S-ar putea numi Simona Popescu two Simona Popescu. Sau
mai bine Simona Popescu to Simona Popescu...
Ieri spunea Jacques Darras c\ nu se omoar\ dup\
suprareali[ti. Lui îi plac americanii (e [i traduc\tor din poezia

american\). Eu m\ omor dup\ unii suprareali[ti. {i dup\
unii americani. Ne place amîndurora William Carlos Williams
[i, mai ales, m-am bucurat c\ e traduc\torul în francez\ al
lui David Antin (unul dintre poe]ii mei prefera]i). Azi am
fost la expozi]ia suprareali[tilor, în care am g\sit destui
români: Brauner, Brassai, Tzara, Luca, Fundoianu. Nu e
r\u deloc. Asta ca o continuare la discu]ia pe care o avusesem
cu o zi înainte. {i tot ca o prelungire, am fost [i în atelierul
lui Brîncu[i. M-am sim]it acas\.
Revenind la cartolin\. Unul dintre primele texte din
expozi]ie este al lui André Breton, acest individualist superb,
care vorbe[te acolo despre frumuse]ea „ac]iunii colective”,
despre faptul c\ fotografiile, imaginile le dau suprareali[tilor
„un corp”, un corp comun. M\ gîndeam [i la noi, la „corpul”
nostru comun de pe DVD-ul rubik. {i mi-a mai r\mas în
minte un fragment din Les pas perdus, ceva legat de hazard,
de un „vent d’éventualité”.

and wonderful”.
P.S. Tot zilele astea sînt [i Les Belles Etrangères americane.
Mi-ar fi pl\cut s\ o reîntîlnesc pe Eleni Sikelianos, pe care
am cunoscut-o cîndva în Slovenia. Scrisese, ca [i mine, o
carte „cu vise”. Scria pe vremea aceea, ca [i mine, ceva
„cu plante [i animale”. Citea My l ife, scris\ de Lyn
Hejinian. Mi-a împrumutat-o un pic [i mie.
Ar mai fi multe de spus. Poate doar s\ adaug c\ n-am
reu[it s\-mi cump\r c\r]ile pe care mi le-am dorit. Am l\sat
totul pe ultima zi, am citit la FNAC vreo dou\ ore, am ales
trei c\r]i. Cînd s\ pl\tesc, am v\zut o coad\ enorm\, ca pe
vremuri la noi, la alimente. Am abandonat, riscam s\
pierd avionul. Cam a[a se manifest\ „criza” la ei. Au început
oamenii s\ cheltuie bani pe altele...
4. Jean Painlevé, Buste d’hippocampe, 1931

2. Le bénitier, photo Francis Peyrat
Dear M., dear A.,
Ca de fiecare dat\ cînd m\ duc în Str\in\tate, m\ uit
dup\ un înger pentru voi. Am unul de sticl\, albastru, din
Ungaria, un înger „de plume”, pe o cartolin\, tot din Fran]a,
unul mic, din ceramic\, din Slovacia, un mic porc din fier,
cu aripi - eu îl consider înger - din Berlin, am [i un înger
din frunze de porumb, românesc. Acum l-am g\sit în biserica
Saint Jean pe acest „bénitier”, cu aripi mari [i grele, ca ale
îngerior din Himmel über Berlin. Mi-a pl\cut fa]a lui de fat\.
3. Good Fortune, Gerry Hurkmans, 1995 (un trifoi cu
patru foi într-un ghiveci)
Drag\ E.,
Am reu[it s\ v\d La subversion des images - Surréalisme,
photographie, film. Ce noroc pe mine! S-a întîmplat, a[a rar
cum ajung eu la Paris, s\ dau pe-acolo de fiecare dat\
cînd s-a f\cut ceva de asemenea anvergur\ în jurul avangardei.
Am fost la expozi]ia André Breton din 1991, la Dada în 2005,
cînd cu Les Belles Etrangerès. Mi-a f\cut pl\cere s\ rev\d
lucruri [tiute, s\ descop\r lucruri noi, nume noi ca Eli Lotar,
Arthur Harfaux sau Jacques-André Boiffard. Ce se mai jucau,
ce se mai distrau suprareali[tii. A[a cum numai ni[te oameni
serio[i, de o seriozitate de mare anvergur\, o pot face.
Cîte puneri în scen\ (scena fiind nu la teatru, ci oriunde se
afla un suprarealist, cum bine [tii!). Un întreg spectru de
imagini, de „explosantes-fixe”. {tii, dac\ Vaché vorbea
despre „l’inutilité théatrale du monde”, privind toate lucrurile
astea am avut sentimentul c\ sînt în fa]a unui spectacol al
utilit\]ii teatrale a lumii . Printre lucrurile care mi-au
pl\cut cel mai mult, scrapbooks -urile. De curînd a fost
descoperit un roman-colaj (un caiet cu minuni), Portes, al
lui Georges Sadoul.
A[ fi vrut s\ am mai mult timp pentru expozi]ie, dar a
trebuit s\ fug la un spectacol. De poezie. Stai a[a, nu te
strîmba! Cînd zic spectacol + poezie nu e deloc ce ]i-ai putea
imagina, înfior\ri vetuste etc. A[ spune, cu un cuvînt, for]\.
Spectacolul era pus în scen\ de Claude Guerre (directorul
de la Maison de la Poésie, care v\d c\ a dat o bun\
direc]ie reprezent\rii publice a poeziei la Paris). Totul pornind
de la o carte, V a lui Tony Harrison, poet punk, latinist [i
elenist totodat\ (da, da!), care scrie texte angajate deadev\ratelea, folosind un limbaj colocvial. Spectacolul e
un amestec de „concert rock [i sound system”, cum am citit
undeva. Un actor care „recit\” [i cînt\ incredibil [i un muzician
(pian, chitar\, sintetizator) care face minuni. Pe un ecran se
deruleaz\ imagini alb-negru. Interesant. A[a, da!
Despre Harrison, ce s\ spun? I-a[ da credit lui Thom
Yorke, de la Radiohead, care îl consider\ ca fiind unul dintre
ai s\i „heroes”, iar despre V. spune c\ e „straightforward

Drag\ M.,
Au fost cîteva zile pline. Cu lucruri cu adev\rat
poetice. Am avut norocul s\ g\sesc expozi]ia de la Centre
Pompidou cu suprareali[tii mei. {i nu-]i imaginezi ce emo]ie
cople[itoare am sim]it cînd am v\zut c\ ultima imagine, cu
care se încheie expozi]ia, a fost cea a c\lu]ului de mare
(pentru mine un simbol personal pentru poezie, l-am pus
[i pe coperta de la Lucr\ri...). De la libr\rie mi-am luat cartea
lui Jean Painlevé, un suprarealist în felul lui, care a f\cut
primele documentare cu animale bizare, printre care [i
hipocampul. Suprareali[tii erau, cum [tii, topi]i dup\ tot ce
era straniu. Unul dintre animalele lor preferate era ornitorincul.
Cartea se nume[te Science i s F iction [i are pe copert\
ceea ce po]i vedea pe verso. Coperta e verde.
A doua zi am pornit spre Montmartre. Soare, lume mult\,
air de Paris cît cuprinde. Am dat o fug\, ca de fiecare dat\
cînd m\ aflu la Paris, la Victor Brauner. Apoi am pornit-o
în sus, spre mai turistice zone, dar irezistibile. {i luînd-o
eu pe o str\du]\, nu [tiu ce-mi vine s\ m\ opresc în fa]a unei
vitrine în care am v\zut ni[te bijuterii minuscule încapsulate
într-un fel de bule de sticl\. A ie[it o doamn\ s\ m\
întrebe dac\ poate s\ m\ ajute cu ceva - [tii cum sînt vesticii
(de[i doamna era cît se poate de asiatic\). Îi zic [i eu într-o
doar\ c\ m\ uitam dac\ nu au [i un hippocampe de atîrnat
la gît. Ea îmi spune c\ je regrette, dar nu au decît bijuterii
pentru... unghii. Ah, bon! Pornesc mai departe pe o stradel\
în cap\tul c\reia se vede vîrful unei vechi mori de vînt. I-am
uitat numele, dar e undeva între rue Lepic [i rue Abbesse
(asta din urm\ e una dintre preferatele mele, de altfel, al\turi
de rue de Mouffetard [i rue de la Roquette). Ajungînd eu în
dreptul num\rului 20, ce crezi c\-mi e dat s\ v\d? Un masiv
c\lu] de mare de bronz, impecabil f\cut. El era superba
clan]\ a unei u[i închise. Data viitoare cînd o s\ vin la
Paris, o s\-mi iau [i un aparat foto [i o s\ fac poze cu c\lu]ul
cel doré pentru to]i prietenii mei.
P.S. Am fost [i la expozi]ia elles@centrepompidou. Pe
lîng\ prietena noastr\ de anul trecut, Louise B., pe lîng\
Dora Maar, pe care o po]i vedea [i la expozi]ia cu surreali[ti,
am descoperit-o pe Agnès Thurnauer, dar [i pe, s\ zicem,
o Dominique Gonzales Foerster sau pe dadaista Hannah
Hoch. Am dat aici [i peste Eleanor Antin (o fi so]ia lui Antin,
despre care vorbeam ieri?), cu o serie de fotografii cu
titlul 100 boots. A[ fi vrut s\ merg la o „conferin]\-performance”
(ca s\ v\d „de quoi s’agit-il”) a americancei Andrea
Fraser, dar n-am mai apucat. În fond, cîte po]i face în
patru zile? Era s\ uit de imaginea preferat\: Marina Abramovici
(într-un film video), care, piept\nîndu-se ea în fa]a obiectivului,
cîndva, prin 1976, spune: „Art must be Beautiful. Artist must
be Beautiful.” Am v\zut o fotografie de-a ei din 2008. Continu\
s\ fie frumoas\!
Un grand merci pour l’hippocampe!
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Lumini]a Marcu
Istanbul 30 octombrie - 2 noiembrie 2009
ICR Istanbul
La Institutul Cultural Român din Istanbul, pe care lam v\zut acum pentru prima oar\ (o cl\dire veche, dar
frumoas\ din Pia]a Maxim, în centrul Istanbulului), lucreaz\
nu ni[te func]ionari culturali, ci ni[te speciali[ti cu care sar mîndi orice universitate european\. Director este profesorul
Mihai Maxim, ini]iatorul unui impresionant muzeu dedicat
lui Dimitrie Cantemir în Istanbul, autorul a numeroase studii
de specialitate, colec]ii de documente, cercet\tor al arhivei
Marelui Vizirat - una dintre cele mai mari din lume, cu peste
130 de milioane de documente, multe dintre ele privind
direct istoria ]\rilor române. Silvana Rachieru, directoarea
adjunct\, este de asemenea specialist\ în istorie otoman\
- ultima perioad\ a Imperiului -, autoare a numeroase articole
[i lucr\ri de specialitate, una dintre sus]in\toarele Centrului
de Studii Turce din Universitatea Bucure[ti. De asemenea,
coordonatoarea de proiecte Liliana Boscan, tot din Universitatea
Bucure[ti, este specialist\ în perioada modern\ turc\, în
epoca lui Ataturk, despre care a povestit în repetate rînduri.
Inutil de spus c\ to]i vorbesc turc\, c\ au fost ghizi extraordinari
[i c\, cel pu]in din ceea ce am v\zut eu în cele cîteva zile
petrecute la Istanbul, Institutul de aici, înfiin]at doar de
cî]iva ani, este de fapt mai mult decît o simpl\ institu]ie
de promovare a culturii române [i ar putea deveni un
adev\rat centru de cercetare. Asta, bineîn]eles, dac\
autorit\]ile politice din România, cele aflate deasupra
Institutului Cultural Român, ar în]elege imensa importan]\
a investi]iilor în aceast\ direc]ie.
Festivalul de literatur\ Tanpinar
De Festivalul de literatur\ Tanpinar s-a ocupat la Istanbul
o agen]ie literar\, Kalem Agency. De[i n-am avut nici o
leg\tur\ cu acest eveniment, fiind invitat\ de Institutul
Cultural Român, am putut s\ v\d cum func]ioneaz\ o
adev\rat\ agen]ie literar\, condus\ de dou\ femei
întreprinz\toare, atente, chiar m\moase cu invita]ii lor. Nu
doar c\ au organizat tot acest eveniment la care au participat
90 de scriitori turci [i str\ini, dar s-au implicat permanent,
au comunicat cu fiecare invitat, i-au întrebat pe fiecare în
parte de cîteva ori cum se simt, deja în ultima zi îi [tiau pe
to]i dup\ numele mic. Din România au participat la festival
Claudiu Komartin, Adela Greceanu [i Dan Lungu. Despre

primul mi-am propus s\ m\ ab]in s\ vorbesc în general,
pentru c\ ne-am mai întîlnit [i cu alte ocazii în str\in\tate
[i impresia nu a fost pl\cut\ din nici un punct de vedere.
Cred, de altfel, c\, la un moment dat, dup\ ce Claudiu
Komartin va fi f\cut un tur complet al globului, lumea se
va l\muri c\ e un scriitor foarte supralicitat, monocord [i
simplist [i c\, oricum, chiar [i micul talent pe care îl posed\
nu poate compensa lipsa educa]iei primare [i dificultatea
de a se exprima în limbi str\ine.
Adela Greceanu [i-a citit o poezie chiar interesant\,
cu o bun\ [i memorabil\ g\selni]\, deopotriv\ în englez\
[i în român\, într-o ambian]\ special\: Basilica Cisterne din
ora[ul vechi, de vizavi de Sfînta Sofia. Fostele rezerve de
ap\ ale Imperiului bizantin au creat o atmosfer\ halucinant\
pentru lecturile de poezie, iar întreprinz\torii locali au [tiut
s\ fac\ rentabil\ aceast\ atmosfer\ prin instalarea unei
cafenele (scumpe!) [i printr-o sonorizare bun\, chiar dac\
inutil\ pentru poe]ii care au citit, de pild\, exclusiv în limba
croat\!
Dan Lungu, c\ruia i s-a tradus [i publicat de curînd o
carte în Turcia (Sînt o bab\ comunist\!), a avut o prezentare
despre comunism în cadrul tîrgului, al\turi de Norman
Manea. Între Norman Manea [i mai tîn\rul Dan Lungu s-a
creat un dialog viu [i plin de informa]ii despre o epoc\
necunoscut\ celor din Turcia, f\r\ extreme, dar sugestiv,
cu istorii tragicomice despre lumea de dinainte [i de
dup\ 1989. Avînd amîndoi [tiin]a vorbitului în fa]a unui
auditoriu, datorit\ experien]ei universitare [i împ\rt\[ind
un interes multiplu, uman [i artistic, pentru comunism,
Norman Manea [i Dan Lungu au format la Istanbul o echip\
care ar trebui ]inut\ minte. A fost o foarte bun\ idee a celor
de la Istanbul s\-i invite [i s\ organizeze aceast\ discu]ie
în doi. Norman Manea a avut [i o lectur\ într-una dintre
cele mai frumoase libr\rii ale Istanbulului de pe celebra
strad\ Istiklal, iar Dan Lungu a avut cîteva întîlniri cu studen]ii
Universit\]ii Galatasaray.
Literatura pentru copii [i Clubul Ilustratorilor
Literatura pentru copii, care a fost subiectul tîrgului din
acest an, a f\cut obiectul unei prezent\ri pe care am realizato în continuarea unui num\r tematic al revistei Noua literatur\,
dedicat acestui gen. Faptul c\ invita]ia celor de la ICR Istanbul
a venit în consecin]a acelui num\r tematic mi-a dat o
reconfortant\ certitudine c\ lucrurile pe care le scriem aici
conteaz\ [i se v\d mai ales în str\in\tate. A fost pentru mine
un prilej s\ recitesc c\r]ile pentru copii scrise de autori
români, c\r]ile care se g\sesc în acest moment în libr\riile
române[ti [i s\ propun, a[a cum m-am priceput mai bine,
cîteva nume [i cîteva titluri editorilor turci. Pe primul loc în
ierarhie s-au aflat C\r]ile cu Apolodor ale lui Gellu Naum,
care mi-au [i întîrziat trimiterea lucr\rii care urma s\ fie
tradus\ în turc\, pentru c\ am stat [i am recitit, iar [i iar,
versurile impecabile ale poetului suprarealist. Am convingerea
c\ un bun traduc\tor ar putea traduce aceste pove[ti [i
c\ ele ar putea deveni un bun universal, asemenea pove[tilor

lui Andersen sau ale Fra]ilor Grimm. Exist\ cî]iva autori
tineri care scriu pentru copii, dar trebuie s\ recunosc c\
n-am fost foarte impresionat\ de unii dintre cei pe care îi
[tiam [i pe care îi apreciam în alte genuri. Nu cred c\ cititorul
copil poate fi sensibil la fandoselile elitiste pe care mul]i
le practic\ în siajul lui Gellu Naum [i nici la diminutivele
[ugube]e care au devenit deja manier\ la o serie de scriitoare
tinere, dar, pe de alt\ parte, am avut surpriza s\ g\sesc c\r]i
ale unor autori necunoscu]i care cred c\ ar putea cuceri
publicul mic. A[a a fost, de pild\, frumoasa poveste în versuri
semnat\ de Anamaria Constantin Lembr\u, Aventurile unui
fir d e n isip, sau c\r]ile nu lipsite de umor [i de o bun\
cunoa[tere a psihologiei infantile semnate de Zully Mustafa.

abroad

T\rgul de Carte,
Festivalul de literatur`
Tanpinar

Al\turi de standul ICR Istanbul (dublat în mod curios
de standul Ministerului Culturii, cu aceea[i expozi]ie de
c\r]i dintotdeauna), standul Clubului Ilustratorilor din
România (http://clubulilustratorilor.blogspot.com) a fost
unul dintre cele mai frumoase din cadrul tîrgului, tîrg ce a
avut o sec]iune special\ dedicat\ artelor vizuale [i ilustra]iei
de carte. Patricia Suleiman [i Alexandra R\dulescu au
participat din partea acestui club, iar efortul, probabil
considerabil, al ICR Istanbul de a transporta lucr\rile lor [i
de a aranja acest stand cred c\ a meritat din plin. Clubul
Ilustratorilor este un focar de cultur\ vizual\ tîn\r\ de
cea mai bun\ calitate [i cred c\ trebuie sus]inut prin orice
mijloace. Înc\ o alegere foarte inspirat\ din partea organizatorilor,
a[ putea spune.
Ro]ile se învîrt în Istanbul
Istanbulul, ca ora[, este fascinant [i frustrant. Frustrant
pentru c\ ai nevoie de multe, foarte multe zile ca s\-l cuno[ti
cu adev\rat, [i din nou frustrant pentru c\ o compara]ie cu
Bucure[tiul este d\t\toare de depresii. Una dintre cele mai
mari metropole ale lumii, intins\ pe dou\ continente,
suprapopulat\ (are 17 milioane de locuitori, aproape cît
întreaga Românie) [i cu infinit mai delicate probleme de
armonizare social\ decît Bucure[tiul, pare, cel pu]in la o
privire superficial\, un ora[ bine organizat, curat, a[ezat,
lini[tit, civilizat. Primarul Istanbulului, c\ruia nu i-am re]inut
numele, nu pare s\ aib\ probleme în gospod\rirea urbei.
Turcii sînt de-o amabilitate înduio[\toare, chiar [i atunci
cînd vorbesc doar turca, taxiurile apar ca prin minune [i nu
cost\ mult, mîncarea e delicioas\, ieftin\ [i din abunden]\.
{tiu s\-[i pun\ în valoare cultura turistic\, f\r\ s\ fie agresivi
[i f\r\ s\ dea senza]ia de jecm\neal\ din alte locuri. E exotic
[i totodat\ perfect european, o minune la numai cîteva ore
de mers cu ma[ina de Bucure[ti. Nu [tiu de ce, dar în Istanbul
[i aglomera]ia de ma[ini (real\, gigantic\!) parc\ nu e la fel
de iritant\ ca în Bucure[ti. Pentru c\, de[i bar\ la bar\, se
merge, nu se st\. Ro]ile se învîrt în Istanbul, în timp ce la
noi stau pe loc. Mi-a[ dori s\ nu fi f\cut f\r\ s\ vreau o
metafor\ semnificativ\.
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era vorba despre un business. Larry nu venise s\ ne împrietenim
[i s\ corespond\m dup\ Praga, avea în picioare o pereche
de pantofi care costau mai mult decît toate camerele
jurnali[tilor români strîn[i la mas\. Omul acesta a trimis
camere IMAX de 2 milioane de dolari în spa]iu, pentru a
face un documentar 3D despre o sta]ie spa]ial\. Era
vorba, deci, despre business, un business c\ruia trebuia s\
i se duc\ vestea [i în România. Între Larry [i publicul român,
noi eram dealerii, pentru c\ în pub Larry spunea despre
IMAX, ma[in\ria sa de transformat vise în realitate, cu un
zîmbet larg pe buze: „it’s like heroine, people keep returning
and asking for more”. Dar poate c\ Larry nu era monstrul
capitalist care mi se p\rea mie. Probabil c\ era vorba doar
despre o glum\ nevinovat\, deformat\ de paharele de
Becherovka. {i totu[i era u[or de în]eles invidia oric\rui
CEO din lume pe un produs ca heroina - people keep returning
and a$$king for more -, dar [i fericirea din zîmbetul lui Larry
pentru c\ g\sise un produs legal care s\ dea dependen]\.
Dup\ ce am închis pubul, urma s\ c\ut\m un club cu
tot felul de instala]ii ciudate importate parc\ din Colonia
penitenciar\ a lui Kafka - Cross Club. Am renun]at destul
de repede [i m-am întors în camera mea scump\ de
hotel.

Vizionare de pres` la Praga
Gruia Dragomir
17-18 octombrie 2009

N

u [tiam foarte multe despre Cehia, nici despre
Praga, în afar\ de faptul c\ fusese ora[ul lui Kafka
[i c\ mul]i prieteni se întorseser\ de-acolo cu
descrieri pline de superlative. Iar în cîteva zile
urma s\-mi iau zborul în direc]ia sa în calitate de jurnalist,
pentru o conferin]\ de pres\ [i pentru o prezentare a
„experien]ei IMAX”, pentru a anticipa deschiderea unui
IMAX în Bucure[ti în urm\toarea lun\. Nici despre IMAX nu
[tiam foarte multe, doar c\ în domeniul cinematografic mai
departe de-atît înc\ nu s-a mers - Image MAXimum. Era [i
prima deplasare în str\in\tate în calitate strict\ de jurnalist.
E adev\rat, tocmai m\ întorsesem de la Vene]ia, unde
prezentasem revista Noua literatur\ [i literatura român\
contemporan\ publicului vene]ian, dar acolo fusesem în
calitate mai degrab\ cultural\ decît jurnalistic\, ca invitat
al Institutului Român de Cultur\ [i Cercetare Umanistic\.
Emo]iile mele erau cît se poate de justificate. În aeroport
urma s\ m\ întîlnesc cu un grup de al]i 17 jurnali[ti pe care
nu îi cuno[team [i cu o echip\ de PR care trebuia s\ aib\
grij\ de noi, s\ nu ne lipseasc\ nimic, s\ fim ok, s\ nu ne
pierdem, s\ ne r\spund\ la orice fel de întreb\ri [.a.m.d.
***
Pentru c\ de pe Otopeni nu zboar\ curse low-cost,
era a doua oar\ cînd m\ deplasam pîn\ aici. Prima dat\ a
fost pentru a scrie un articol despre trenul care leag\
Gara de Nord de aeroport, tren cu care am venit [i de aceast\
dat\ [i în care am r\sfoit tot felul de nimicuri despre
IMAX [i despre brînza marinat\, becherovka, berea ceheasc\,
absintul [i monumentele pe care nu trebuie s\ le ratezi în
Praga. Aveam s\ aflu c\ nu era necesar acest lucru din
moment ce echipa de PR a cinematografului se ocupase de
absolut tot ce trebuia s\ experiment\m odat\ ajun[i în
Praga: mape de pres\ cu toate informa]iile necesare, CDuri cu slideshow-uri, fotografii etc. Nu m-ar mira ca pe viitor
în mape de acest fel s\ se g\seasc\ [i articolele gata
scrise, diferit pentru fiecare jurnalist.
Cîteva simpatii s-au format înc\ de la check-in, a[a cum
era [i normal. Din simpatii au rezultat apoi grupule]e care
urmau s\ r\mîn\ compacte de-a lungul întregii c\l\torii,
c\utîndu-se din priviri de fiecare dat\ cînd era vorba despre
a[ezat la vreo mas\ pentru un rînd de bere, în vreo c\l\torie
cu limuzina sau cu ma[inile de epoc\ prin Praga. Eu am
nimerit cu un blogger celebru, cu un tip care lucra pentru
un site de genul Discovery [i cu un cuplu care scria
pentru o revist\ de business. M-am gîndit c\ asta ar
trebui s\ spun\ ceva despre personalitatea mea. Nu am
reu[it s\-mi dau seama exact ce anume. Era ca ghicitul în
cafea. Avionul era plin de japonezi, ceea ce mi s-a p\rut
curios. M-a l\murit bloggerul cu informa]ia c\ din Praga
vor pleaca mai departe spre America [i c\ vor fi g\l\gio[i,
c\ci el mai fusese la Praga. Mai g\l\gio[i s-au dovedit
îns\ jurnali[tii, reprezentînd 10 procente din înc\rc\tura
uman\. În timp ce grupul nostru vorbea întruna despre
filme [i despre regizori sau spunea pove[ti de redac]ie,
japonezii, care de fapt erau coreeni, se jucau cu tehnologia
lor. În lini[te.
***

***

În fa]a aeroportului din Praga ne a[teptau limuzine
luxoase, un lucru la care nu se a[tepta nimeni. Era un pic
cam mult. Dac\ tot era o prima dat\ pentru multe lucruri,
acesta a reprezentat [i momentul cînd am pus prima dat\
piciorul într-o limuzin\. Piciorul care, trebuie s\ spun, nu
era înc\l]at într-un Fratelli Rossetti, ci într-un adidas Osiris,
de skater. În drumul spre Hotel Intercontinental Praga - o
alt\ extravagan]\ - toat\ lumea întorcea capul dup\ limuzinele
în care deja pocneau sticle de [ampanie [i se rupeau inelele
de la doze de Pilsner Urquell, iar în fa]a hotelului un pu[ti
chiar alerga dup\ una dintre ma[ini cu un aparat foto în
mîn\ probabil sperînd c\ din ea va coborî un rock-star de
talia lui Bono. S-a ar\tat dezam\git cînd ne-a v\zut. Era
vorba doar despre ni[te români la fel de dezorienta]i ca [i
el. Nu Tokio Hotel, nu Lady Gaga, nu Fall Out Boy, ci doar
ni[te jurnali[ti care abia a[teptau s\ încerce ni[te Becherovka
[i s\ scape cîteva ore prin centrul vechi al Prag\i pentru a
trage ni[te poze cu castele [i cu biserici vechi de sute de
ani.
***
Seara am petrecut-o într-un pub cu specific cehesc, cu
multe pahare de Becherovka, la fel de multe beri cehe[ti
[i cu tot felul de platouri cu mîncare specific\. S-a vorbit
mult [i din ce în ce mai tare în timp ce paharele se goleau
pe mese. Cineva povestea cum a fost trimis cu trenul în
Siberia pentru a fotografia o eclips\ de soare. Al]ii despre
cum au picat dintr-un vaporetto în fa]a unei gondole, la
Vene]ia, în timp ce f\ceau poze pentru un articol dintr-o
revist\ glossy. Tot spre Vene]ia m\ trimitea [i gustul de
Becherovka, care semn\na oarecum cu cel de Aperol am\rui, puternic. S-a f\cut lini[te abia cînd Larry O’Reilly,
vicepre[edintele IMAX, a ]inut un discurs prietenos de
welcoming. Toat\ lumea devenise extrem de sociabil\,
nu [tiu dac\ era meritul b\uturii sau al PR-ului bun. În
pub plutea un sentiment de team building, de ie[it la o
b\ut\ cu colegii de serviciu, de[i în urm\ cu cîteva ore nimeni
nu se cuno[tea cu nimeni. Era vorba bineîn]eles despre
un PR bun, pentru c\ pîn\ la urm\, l\sînd paharele la o parte,

A doua zi ne-am trezit din nou în limuzine, de aceast\
dat\ cu ochelari de soare, mai mult dintr-o necesitate proprie.
Lucru care i-a entuziasmat mai tare pe cei care urm\reau
limuzinele [i pe cine coboar\ din ele. Din p\cate cu noi
tot nu era nimeni de la Kings of Leon, de[i fra]ii Followill
ar fi fost mîndri de cantit\]ile de alcool consumate în seara
precedent\.
A[a c\ nu s-a l\sat cu sesiuni de autografe, ci doar cu
priviri suspicioase.
***
La IMAX ochelarii de soare ne-au fost înlocui]i de
ni[te ochelari speciali, care ne permiteau s\ vedem filmele
ca [i cum am fi fost în interiorul lor. M-am gîndit c\ a[a
trebuie s\ fie în realitatea virtual\. Larry avea dreptate, era
ca un drog, dar ca unul halucinogen. Dac\ Larry nu s-ar fi
gîndit atît de mult la profit probabil c\ ar fi trebuit s\-[i
descrie ma[in\ria de vise în felul urm\tor: it’s like LSD, it
makes people fly. Dac\ a]i visat vreodat\ c\ zbura]i, atunci
cunoa[te]i exact senza]ia pe care o experimentam eu în
cele 15 minute din Harry Potter VI care ne-au fost prezentate.
Era ciudat [i ilegal s\ transformi un film pentru copii întrun drog pe care s\-l proiectezi pe un ecran cît jum\tate
de teren de fotbal. În acela[i timp era extraordinar. La naiba
cu legile, I’ll keep returning and asking for more. A urmat
[i conferin]a de pres\ propriu-zis\ pentru care zburasem
mii de kilometri. S-au vehiculat sume de domeniul SF-ului,
cel pu]in pentru noi - zeci, sute de milioane, miliarde: investi]ii,
profituri, încas\ri. Apoi tehnologia p\rea furat\ din Zona
51: proiectoare care cînt\resc o ton\, cost\ milioane
bune de dolari, sînt atît de puternice încît pot s\ proiecteze
lumin\ pe Lun\, sînt r\cite cu jet de aer [i ap\, proiecteaz\
simultan dou\ pelicule, una pentru ochiul drept, una pentru
cel stîng, o rol\ de film cînt\re[te 600 de kg etc. etc.
La sfîr[it ni s-a mai oferit o doz\, de aceast\ dat\ un
documentar de 40 de minute despre lumea din adîncuri. În
tot acest timp m-am sim]it ca Jacques Cousteau; întindeam
mîna prin sal\ dup\ pe[ti ca un copil.
***
Era ora dou\, iar avionul decola la ora 21:00. Pîn\ atunci,
pentru a nu pleca f\r\ s\ vizit\m totu[i scurt [i sintetic Praga,
PR-ul ne preg\tise un tur al ora[ului în ma[ini de epoc\. De
aceast\ dat\ turi[tii din Praga alergau dup\ ma[inile noastre
oprite la stop ca s\ le aib\ în poze, astfel c\ probabil m\
reg\sesc în sute, poate mii de poze de pe diverse pagini de
Facebook cu poze din vacan]\. Am vizitat tot ce era de
vizitat, avînd dup\ noi [i un ghid care atunci cînd ne opream
în diverse locuri ne vorbea în limba român\, de[i sincer
eu preferam engleza stricat\ [i amuzant\ a [oferului nostru
indian: in the right you can see Rudolfinum, one of Prague’s
prestigious concert and exhibition halls. Very beautiful,
yes? Frumuse]ea Prag\i a fost cople[itoare, mai addictive
chiar decît IMAX-ul lui Larry. La fel de cople[itoare mi se
p\ruse [i întreaga excursie, pe care probabil niciunul dintre
noi nu [i-ar fi permis-o din buzunarul propriu. Era oarecum
complexant [i poate gre[it. Sim]eam c\ mi se oferise prea
mult, f\r\ s\ [tiu de ce, pentru c\ aveam foarte pu]in de
oferit. Dar [i acel pu]in p\rea acum cump\rat, de[i nu ar fi
fost nevoie. Eram deja hooked de „ma[in\ria de vise”, care
acum se punea în func]iune [i la noi.
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***
Avionul decola în cinci minute. Toat\ lumea era obosit\.
În avion era o atmosfer\ trist\ de sfîr[it de excursie din
general\. Ne întorceam la articole [i la deadline-uri [i urma
s\ r\mînem prieteni cu ceilal]i doar pe re]elele de socializare.
M\ sim]eam ca [i cum trupa mea de muzic\ rock se desp\r]ea
dup\ primul concert, dar cel mai probabil eram înc\ sub
efectul limuzinelor.
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ruxandra ana
dosar literar
de expat
minunata lume nou`
t\m pe beanbags ro[ii, ne bem berile în
semiobscuritate [i vorbim despre c\derea
Zidului Berlinului. S-a nimerit s\ fie un subiect
foarte hot, întrecut poate doar de celebr\rile
de Ziua Independen]ei. În Polonia, 11 noiembrie e
ziua în care absolut totul încremene[te, cu excep]ia
steagurilor fluturînd la fiecare col] de strad\, a paradelor
militare [i a evenimentelor outdoor organizate de
autorit\]ile locale. Asta la numai zece zile dup\ Ziua
Mor]ilor, cînd lucrurile decurg dup\ aproximativ acela[i
tipar, numai c\ steagurile sînt înlocuite de lumîn\ri [i
nu cred s\ se organizeze evenimente outdoor. La masa
de lîng\, o fat\ pistruiat\ [i foarte frumoas\ explic\ ceva
în german\. Mi se pare o coinciden]\ simpatic\ [i zîmbesc.
Îmi zîmbe[te [i ea [i-mi cere o ]igar\. În cealalt\ înc\pere,
unde nu e mult mai lumin\, lucrurile sînt mai animate.
Decorul se schimb\ cu o vitez\ uimitoare, în func]ie
de cum decurg discu]iile. O mas\ de trei persoane se
transform\ cît ai clipi într-una de zece, se st\ pe jos,
pe perne, pe fotolii, pe sc\ri [i, de[i e cumva evident
c\ nu e genul de bar unde toat\ lumea se cunoa[te cu
toat\ lumea, mai devreme sau mai tîrziu toat\ lumea
vorbe[te cu toat\ lumea. Invitatul special al serii nu face
excep]ie. Timothy Garton Ash vorbe[te într-o polon\
curat\ [i elegant\, f\r\ urm\ de accent. Dup\ conferin]\,
se amestec\ în mul]ime [i discu]iile despre revolu]ii,
despre zidurile mentale [i reale ale Europei continu\ cu
naturale]e [i cu degajare. Timp de dou\ zile, centrul
cultural Nowy Wspanialy Swiat (Minunata Lume Nou\),
inaugurat de curînd în centrul Var[oviei - [i, odat\ cu el,
barul descris mai sus - a organizat seria de conferin]e
Zidurile vechi [i noi ale Europei. Polonia, Cehia, Slovacia
[i Germania dup\ c\derea Zidului Berlinului. Pe lîng\
Timothy Garton Ash, care în deschidere a vorbit despre
Europa [i arta d\rîm\rii zidurilor, au fost invita]i sociologi,
istorici [i filozofi din Polonia, Slovacia, SUA, Germania,
Fran]a [i Cehia, care au pus în dezbatere schimb\rile
ap\rute în ]\rile fostului Bloc Sovietic dup\ integrarea
în Uniunea European\, experien]a democratic\ [i
construc]ia identit\]ii europene pe fondul transform\rilor
postsocialiste.
A[adar, avem un centru cultural, un bar [i o conferin]\
reu[it\, organizat\ cu profesionalism, care a reu[it s\
strîng\ un public mai numeros decît multe alte evenimente
de pe scena cultural\ polonez\. Pîn\ aici, nimic deosebit,
la urma urmei nu e un caz izolat. Dar e un exemplu foarte
bun de „cum ar putea s\ fie”, pentru c\ acest centru e
pus în mi[care de o asocia]ie care func]ioneaz\ la nivelul
întregii Polonii, cu un statut [i cu un plan de activitate
atît de bine definite încît ar putea concura cu orice
business plan, oricît de ambi]ios.
Gruparea Krytyka Polityczna (Critica politic\) a luat
na[tere în anul 2002 prin înfiin]area revistei cu acela[i
nume, [i are ca scop revitalizarea stîngii intelectuale
în sfera public\, din convingerea celor ce au pus bazele
asocia]iei c\ „stînga nu are nici o [ans\ în politic\ pîn\
nu facem loc în spa]iul public pentru discursul stîngii [i
pentru proiectul ei social”. Astfel, pe lîng\ activitatea
academic\ (traducerea, editarea [i publicarea unor autori
reprezentativi pentru tradi]ia intelectual\ de stînga,
organizarea de seminarii [i ateliere), membrii asocia]iei
se implic\ în dezbateri publice, public\ în mod constant
în cele mai importante cotidiene [i s\pt\mînale poloneze.
Krytyka Polityczna înseamn\, de fapt, un grup de tineri
publici[ti, universitari, activi[ti, scriitori, critici literari,
regizori, curatori [i arti[ti. În 2007 a fost înfiin]at\ Editura
Krytyka Polityczna, care pîn\ în prezent a publicat 45
de titluri în [ase serii (Manualele Criticii Politice, Seria
Idee, Seria Canon, Seria Publicistic\, Seria Literatur\,
Seria de autor Jacek Kuron), punînd accentul pe filozofie,
pe sociologie politic\, pe teoria culturii [i a artelor. Printre
autorii publica]i se num\r\ Slavoj ŽiŽek, Alain Badiou,
Jacques Ranciere, Ivan Krastev, Thomas Frank, Daniel
Cohn-Bendit, Ulrich Beck, Giorgio Agamben, Judith
Butler, Manuel Castells, Peter Sloterdijk, David Ost. {i
cum orice proiect care se respect\ o face nu numai în
con]inut, dar [i în form\, copertele c\r]ilor sînt realizate
de cei mai reprezentativi arti[ti polonezi ai momentului
- Wilhelm Sasnal, grupul Twozywo, Joanna Rajkowska.
Proiectul REDakcja/REDaction a început în 2006
pentru a facilita schimbul de idei [i comunicarea prin
organizarea de întîlniri, workshop-uri, ateliere [i prezent\ri
de proiecte sociale [i politice. În medie, fiecare eveniment
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organizat în cadrul REDakcja are un public de aproximativ
trei sute de persoane. Între timp, în cele mai importante
ora[e poloneze au ap\rut filiale ale KP, al c\ror program
este similar cu cel al organiza]iei din Var[ovia [i care
organizeaz\, în plus, diverse festivaluri tematice (Red
October, Engaged University, Do You Know You Have
a Gender?, The Canon of the Left).
Din aceast\ toamn\, proiectul KP s-a întregit cu
deschiderea noului centru cultural de pe strada Nowy
?wiat, astfel c\ întîlnirile nu mai au nevoie de un pretext.
Calendarul KP e plin pîn\ la sfîr[itul anului, iar dac\ se
întîmpl\ s\ treac\ o zi sau dou\ f\r\ vreo conferin]\,
vreun atelier sau vreun vernisaj, barul e deschis de la 9,
fiind o alternativ\ mai mult decît fericit\ a învecinatelor
Coffee Heaven sau Starbucks, [i se închide, teoretic, la
3 (înc\ nu am aflat dac\ [i practic).

A[ vrea s\ îmi exprim solidaritatea politic\ [i teoretic\
cu proiectul „Criticii Politice”. Îi sus]in din toat\ inima.
Cooperarea între astfel de grup\ri [i cercuri din diverse
]\ri ale Europei e una dintre misiunile principale ale
EK, 2007)
stîngii contemporane. (SLAVOJ ŽIIŽE
Recunosc c\ îl invidiez pe Slawomir Sierakowski [i
gruparea „Criticii Politice” pentru toat\ critica
ascu]it\ de care au parte în media de dreapta. Eu sînt
deja b\trîn, nu o mai merit. (ADAM MICHNIK, redactor[ef Gazeta Wyborcza, 2008).
Ruxandra Ana, 25 de ani, tr\ie[te [i lucreaz\ la Var[ovia, unde este
masterand\ în traductologie. A absolvit Facultatea de Litere, sec]ia
Român\-Englez\ [i Facultatea de Limbi Str\ine, sec]ia Polon\. A fost
PR la Observator cultural, traduce literatur\ englez\ [i american\ [i
scrie un roman non-fictiv despre Polonia.

Fragment din Ghidul politicii de stînga. Idei,
date [i fapte, întreb\ri [i r\spunsuri, Var[ovia, 2007
Astfel, stînga politic\ nu se poate limita la
ac]iuni care nu fac altceva decît s\ se opun\ programelor
politice teoretic excesive. Mul]i dintre cei care, aparent,
sus]in stînga îi încurajeaz\ pe activi[ti s\ rezolve
probleme sociale „reale” prin înfiin]area de orfelinate
[i de [coli speciale sau prin consilierea [omerilor. Lear pl\cea ca stînga s\ joace rolul unei mari organiza]ii
caritative, care s\ „îndulceasc\” consecin]ele transform\rilor
economice, dar f\r\ a deranja integritatea sistemului.
Cu toate acestea, marile probleme ale societ\]ii
contemporane (amenin]\rile ecologice, biotehnologia)
sînt teoretice prin îns\[i natura lor, f\r\ a fi empiric
accesibile. (Chiar dac\ experiment\m cu to]ii înc\lzirea
global\, a v\zut cineva „gaura din stratul de ozon”?)
Dorin]a de ac]iune a grup\rilor de stînga e de
în]eles [i, f\r\ îndoial\, l\udabil\, dar se dovede[te
a fi insuficient\ [i ineficient\. Dac\ ini]iativele de stînga
nu au [i o viziune care s\ fie puternic împ\mîntenit\
în con[tiin]a public\, construc]ia unei alternative de
stînga viabile va fi, în realitate, o munc\ sisific\. Desigur,
aceasta nu exclude crearea de institu]ii de stînga, atît
la scar\ macro (grupuri de gîndire, centre de cercetare),
cît [i la scar\ micro (biblioteci, centre de consiliere
legal\). Principalul scop strategic al stîngii politice este
s\ introduc\ un al treilea limbaj în dezbaterea public\
(celelalte dou\ fiind limbajul liberal [i cel conservator),
s\ creeze institu]ii care „s\ dea vorba mai departe”
(mass-media, sindicate, organiza]ii culturale) [i, în
consecin]\, s\ integreze discursul de stînga în con[tiin]a
colectiv\. Pentru c\, în general, oamenii au tendin]a
s\ sus]in\ programe care le sînt accesibile, adic\
programe care sînt prezente în sfera public\. Pentru
c\ limbajul define[te limitele lumii noastre. Pentru ca
politica de stînga s\ aib\ o [ans\, pentru ca ac]iunile
noastre s\ ating\ o ]int\ cît mai larg\, stînga trebuie
s\ cî[tige în lupta ideologic\. Capitalismul contemporan
înflore[te pe seama unor ideologii [i concepte care
sînt prezentate ca alternativ\. Exist\ un motiv foarte
întemeiat pentru care majoritatea campaniilor publicitare
apeleaz\ la contestare [i la rebeliune. Într-o lume în
care sfidarea a devenit cel mai bine vîndut produs,
adev\rata realizare ar trebui s\ fie m\sura ac]iunilor
noastre, [i nu cît de alternativi sîntem.

vreau s` scriu
vreau s\ scriu
ca [i cum m-a[ na[te
plin de sînge de buc\]i de piele [i resturi de carne
cu un ]ip\t gros [i prelung
de barbar lep\dat de ai lui
într-o p\dure de statui romane
ce-l privesc îngre]o[ate [i cu dispre]
vreau s\ scriu
cu un t\v\lug de cuvinte
versuri lungi care s\ ias\ din pagini
[i s\ se aga]e de pere]i de ferestre de u[i
ca firele unui p\ianjen care a prins o insect\ uria[\
ce tocmai se preg\te[te s\-l devoreze
[i
înnebunit de fric\
]ese întruna întruna întruna
pîn\ cînd se tope[te în a]ele ce se întind pretutindeni
o c\ma[\ a mor]ii
prea mare [i prea sub]ire
ca s\ fie îmbr\cat\ vreodat\

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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MONTAJ (autosaved) - 1 veam în mîn\ un pachet de unt irlandez, cu
ambalaj de culoare verde, cînd am realizat c\
fata care se afla la doi metri distan]\, privind
absent c\tre cutiile de cereale, avea o
figur\ cunoscut\. Ca de fiecare dat\ cînd nu eram sigur
c\ [tiam persoana respectiv\, am schi]at un gest care
putea fi interpretat ca un salut, dar la fel de bine
putea fi o mi[care mai ampl\ de apropiere, o mi[care
de înot în pozi]ie biped\ sau, în aceast\ situa]ie, un
omagiu adus rafturilor înc\rcate de sticle, casolete,
borc\na[e [i alte recipiente. F\r\ s\-i a[tept reac]ia, am
l\sat din mîn\ untul irlandez pentru un brand local, mai
ieftin [i mai pu]in frumos ambalat. Cînd am ridicat
privirea, fata disp\ruse deja, l\sînd în urm\ un
parfum pe care, oricît de senzual ar fi fost, aveam s\-l
asociez întotdeauna cu raionul de lactate. Dar atunci
am uitat imediat de ea, aveam s\-mi aduc aminte de
aceast\ prim\ întîlnire mult mai tîrziu, în momentul
cînd deja începusem s\ sap în trecut, c\utînd repere pe
care memoria le livreaz\ cu un fel de amabilitate de
valet, pentru a-]i oferi o pl\cere prelungit\, ca un contact
între dou\ corpuri care vor reface incon[tient primele
momente care le-au adus pl\cere. În zilele acelea st\team
cufundat în lucru ca într-o saltea care pierde aer, tot
mai adînc, f\r\ s\ simt nevoia de contact uman, cu
telefonul pe silent, cu degetele lipite de mouse-ul pe
care-l [tergeam regulat cu o cîrp\ de dimensiunea unui
pa[aport, cu ochii în care turnam flacoane de Visine
lipi]i de ecran. Transferam, selectam, organizam,
prelucram, în lungile minute de rendi]ie în care a[ fi
putut s\ fac alte lucruri r\mîneam tot în preajma
laptopului, cînd ie[eam din cas\ sim]eam c\-mi lipse[te
ceva, degetele c\utau tot timpul tastatura, mai ales
cînd eram la cafea în Shivel, b\teau singure în mas\
lîng\ farfurioar\, eram ca unul dintre acei pasiona]i de
percu]ie care nu se puteau ab]ine s\ nu scoat\ zgomot
din orice, boc\nind în orice suprafa]\. Nu rezistam mai
mult de-o or\, maximum dou\, în afara apartamentului
unde m\ instalasem, laptopul era biroul meu [i [eful
meu, eram cel mai fidel angajat [i, de[i îmi c\rasem
un ghid cu mine, m\ îndoiam c\ aveam s\ ajung s\-l
folosesc; nu venisem în ora[ ca turist.
În urma fiec\rei zile de munc\ r\mîneau în urm\,
ca gr\mezile de fîn în urma cosa[ilor, foldere în care
se adunau, în diferite formate, omf, mxf [i chiar avi,
imaginile care odat\ fuseser\ momente vii, mi[care,
sudoare [i sperm\. Dou\zeci [i cinci de casete începuser\
s\ reverse con]inutul în memoria laptopului, Apple
desigur, nu rezistasem tenta]iei de a-mi cump\ra un
model scump, frumos [i pu]in fiabil pe care aproape c\
nu-l scoteam din cas\, protejîndu-l ca pe un tablou
valoros. Uneori se bloca [i atunci îi atingeam carcasa
alb\ [i str\lucitoare ca [i cum a[ fi mîngîiat un gît pl\pînd
a c\rui goliciune treze[te în tine porniri despre care nu
vrei s\ [tii de unde vin, le tr\ie[ti intens pentru cîteva
clipe, apoi le la[i s\ treac\ cu un sentiment de u[urare.
Îmi îndulceam orele de lucru cu dulciuri, m\ întorsesem
la nevoile copil\riei, consumam de parc\ desprinderea
de ora[ul meu m\ eliberase de auto-limit\ri, îmi f\ceam
coming out-ul printre str\ini, aici puteam ie[i dezinvolt
din supermarket cu o saco[\ plin\ de batoane de ciocolat\
într-o mîn\ [i cu o g\letu[\ de gri[ cu crem\ de cire[e
de un kilogram în cealalt\, f\r\ s\-mi pese de privirile
cuiva. Intrasem pentru prima oar\ în Shivel Café într-o
diminea]\ în care, aflat în fa]a aragazului pe care se afla
deja un ibric plin cu ap\, am realizat c\ r\m\sesem f\r\
chibrituri. Toate magazinele din apropiere erau închise,
era duminic\, pe str\zile dezolant de goale pu]inii
oameni nu ]ineau nici o ]igar\ între degete, ci mînu]ele
unui copil îmbr\cat în haine curate. E posibil ca ea s\
fi fost atunci prin preajm\, sînt acum aproape convins
c\ lunecase de-a lungul vechii cl\diri, ascunzîndu-se
de soare, era atît de cald c\ umbrele refuzau s\ se preling\
pe asfalt, c\utînd s\ z\boveasc\ pe ziduri.
La intrarea unui parc, în dreptul unei pompe cu ap\
vopsite în verde militar, un b\rbat gras, purtînd un
tricou alb pe care scria Ich bin ein Islandischer, mi-a
întins surîzînd o brichet\, de[i nu ]ineam nici o ]igar\
la vedere. Poate c\ în ziua aceea se hot\rîse s\ se lase
de fumat, poate f\cea parte dintr-un serviciu al prim\riei
care împ\r]ea brichete str\inilor, poate pur [i simplu
citise nevoia în ochii mei. În momentul în care am dat
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drumul micului obiect de plastic alb în buzunar a surîs,
[i-a trecut mîna peste barba neras\ [i mi-a întors spatele
pe care nu scria nimic.
Scheletul desenat pe hîrtie primea tot mai mult\
carne pixelat\, din cele dou\zeci [i cinci de ore de
material brut r\m\sese mai pu]in de o treime [i aproximam
c\ în mai pu]in de dou\ zile, dac\ men]ineam ritmul de
canotor pe care mi-l impusesem, aveam s\ trec la etapa
urm\toare. Mesageria mi se umpluse de mesaje de la
prieteni [i fetele cu care ie[eam î[i reclamau dreptul
la existen]\ în via]a mea, ceea ce m\ f\cea s\ m\
felicit tot mai des pentru ideea de a-mi termina proiectul
în alt ora[, departe de orice tenta]ie care m-ar fi ab\tut
din munc\.
Cafeneaua era împ\r]it\ în dou\ camere mari [i
luminoase, separate printr-o draperie pe care erau
prinse cu bolduri buc\]ele de hîrtie colorat\ cu anun]uri
de toate felurile, ca un zid textil al plîngerii care îi
desp\r]ea pe fum\tori de noua clas\ conduc\toare.
De[i nu fumam, preferam s\ stau în înc\perea acestora,
dintr-o sl\biciune pentru oamenii cu vicii, mai vulnerabili
[i mai interesan]i. Ferestrele mari ale acestei înc\peri
d\deau c\tre un cinematograf de cartier, o cinematec\
poate, pentru c\ în vitrin\ era afi[ul unui film pe care-l
v\zusem cîndva, un film alb-negru de Jarmusch în care
un actor italian care avea s\ devin\ mai tîrziu foarte
cunoscut ajunge într-o închisoare unde to]i ceilal]i
vorbesc doar engleza. Dup\ cîteva dimine]i petrecute
în Shivel Café aveam senza]ia c\ de-a lungul geamurilor
se perindase toat\ popula]ia cartierului [i îmi p\rea
c\ recunosc deja figuri pe care, odat\ întors acas\, aveam
s\ le mai întîlnesc poate în vise, cum se întîmpla [i cu
fata de la supermarket care intrase în via]a mea în timp
ce ]ineam în mîn\ o bucat\ de unt irlandez [i acum
st\tea la una dintre mese, îmbr\cat\ cu o bluz\ galben\,
cu mîneci scurte, care nu era totu[i un tricou - f\cea
parte dintre acele piese de îmbr\c\minte feminine care
nu aveau echivalent în lumea masculin\ [i care,
odat\ desp\r]ite de trup, se transformau într-o cîrp\
inform\, la fel de anost\ ca un prosop de buc\t\rie.
Shivel era locul unde cafeaua cu lapte era în mod
cert mai bun\ decît ce-mi f\ceam eu în mica buc\t\rie
a apartamentului închiriat, prea slab\ sau prea tare, nu
[tiam niciodat\ cîte linguri]e s\ pun, nu citeam indica]iile
de pe ambalaj, dac\ era strong, mild sau medium, acas\
aveam expressor primit cadou de la mama, cromat [i
eficient. Pe farfurioara fetei nu se afla nici un biscuit sau
p\tr\]el de ciocolat\, iar cea[ca nu era înso]it\ de un
pahar de ap\, a[a cum se servea de obicei, pesemne
refuzase de la început paharul, printr-un simplu gest.
În timp ce eu m\ sim]eam de-al locului, ea p\rea o
str\in\, o fotografie alb-negru într-un album de poze
color. Cît\ vreme am sorbit din cafea m-am tot uitat
spre ea, dar nu i-am prins niciodat\ privirea care r\t\cea
peste oameni [i peste obiecte ca farurile unei biciclete
în mi[care pe un teren accidentat, într-un fel care, aveam
s\-mi dau seama mai tîrziu, îi e caracteristic.

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.

pe drumurile lui Brad Listi
Maybe if the Big One hits, I told myself, the world’s remaining
survivors will convene in the wastelands in the aftermath, giving
rise to a bevy of semiutopian, hedonistic shantytowns characterized
by outrageous celebration, massively creative explosions of selfexpression, a bartering economy, and a nearly obsessive preoccupation
with sex, fire, art, and the finite nature of existence. Maybe the
world’s new leader will be a nonleading leader, an antiauthoritarian
bohemian with a penchant for innovative social theory. Maybe
Burning Man is a demonstration of how human beings might
handle things in the event that we finally succeed at fucking things
up for good, which, as far as I can tell, could happen any day now.
Or maybe not.
- Brad Listi
tunci cînd citesc autori
americani am impresia c\
sînt aruncat pe undeva
pe o autostrad\, în plin trafic,
fug\rit de o ma[in\, fug\rind o ma[in\
sau l\sat s\ fac autostopul. E de-ajuns
s\ arunc o privire în biblioteca mea
pentru a-mi înt\ri aceast\ impresie
cu titluri precum On the Road, Fear
and Loathing in Las Vegas, Hell’s
Angels, Amnesia Moon, Indecision,
American Purgatorio, S\ te ]ii alerg\tur\!,
Drumul spre Los Angeles etc. - c\r]i
cu accelera]ie, cu frîn\ [i cu ambreiaj.
Lîng\ ele pot ad\uga acum [i debutul
mult-l\udat al lui Brad Listi, Attention.
Deficit. Disorder., care sufer\ [i el
de aceast\ boal\ american\ a on
the road-ului. L.A. Times Bestseller
s-a gr\bit chiar s\-l numeasc\ the first
great road novel of the 21st century.
Iar Google se va gr\bi s\ v\ arate c\ Brad Listi, Attention. Deficit. Disorder.
este unul dintre cei mai activi scriitori A Novel, Friday Fiction, 2008 [2006],
americani online: pe MySpace are 351 pag.
33.000 de prieteni, iar cititorii s\i
probabil sînt de ordinul sutelor de
mii; scrie în Huffington Post (huffingtonpost.com), pe blogul
s\u personal [i pe site-ul s\u personal (bradlisti.com) [i este
unul dintre fondatorii site-ului The N ervous B reakdown
(thenervousbreakdown.com); în plus, este activ [i pe paginile sale
de Facebook [i Twitter. O activitate ce pare mai degrab\ un full
time job decît o simpl\ strategie de autopromovare.
Revenind la romanul s\u, primele patru pagini sînt o
colec]ie de citate celebre, compilate în a[a fel încît s\ interac]ioneze
[i s\ se completeze (sau s\ se contrazic\) unele cu/pe altele, de
exemplu: „God must love the common man, he made so many
of them. - Abraham Lincoln” [i „God must hate the common man,
he made him so common. - Philip Wylie”, care func]ioneaz\ ca un
fel de alternativ\ la Abandon hope all ye who enter here din Divina
Comedie, mai ales c\ ultimul dintre cele 45 de citate este: When
it is dark enough you can see the stars - Ralph Waldo Emerson.
R\t\cirile lui Wayne (personajul principal, un alter-ego al lui Brad
Listi, din moment ce în mai multe interviuri acesta a recunoscut
c\ multe dintre întîmpl\rile descrise în carte sînt cópii fidele ale
unor întîmpl\ri din via]a lui [i c\ scrierea c\r]ii a fost declan[at\
de sinuciderea unui prieten foarte bun) seam\n\ cu plimbarea
lui Dante prin infern, purgatoriu [i paradis, doar c\ e parodiat\.
Pentru Wayne infernul începe odat\ cu aflarea ve[tii sinuciderii
fostei sale iubite, Amanda. Cartea se deschide într-o confuzie
total\ care de altfel se [i întinde pe tot parcursul celor 350 de
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pagini. Wayne începe prin a m\rturisi c\ nu [tie exact de ce
s-a desp\r]it de Amanda, din moment ce o iubea, dar probabil
plictiseala a avut un cuvînt mai greu de spus. Nici el nu [tie
exact cum s\-i explice finalul, iar dup\ doi ani aceasta se
sinucide, în mod nea[teptat pentru toat\ lumea. Vestea cade
peste Wayne ca the Big One (din citatul de la început). La
înmormîntare afl\ c\ imediat dup\ desp\r]ire aceasta f\cuse
un avort care o marcase, iar Wayne începe s\ simt\ din ce în
ce mai puternic vinov\]ia pentru moartea fostei prietene.
În încercarea de-a se împ\ca cu sine [i de-a în]elege mai
bine lumea în care tr\ie[te, Wayne porne[te într-o c\l\torie
haotic\ [i dezlînat\ care reu[e[te s\ fie în acela[i timp [i trist\,
[i amuzant\. Pe parcursul c\l\toriei, Wayne va ajunge în Cuba,
unde dezvolt\ o rela]ie platonic\ cu o prostituat\ minor\ [i
împreun\ îl viziteaz\ pe b\trînul lui Hemingway, cel din B\trînul
[i marea. Se întoarce apoi acas\ doar pentru a pleca într-un
road trip cu unchiul s\u retardat, c\ruia îi declan[eaz\ o criz\
de claustrofobie dup\ ce îl duce în turul unor galerii din mijlocul
de[ertului. Apoi ajunge s\ petreac\ cîteva luni de unul singur
în s\lb\ticie, r\t\cind prin p\duri virgine [i cultivîndu-[i o
barb\ de ascet, timp în care rememoreaz\ momentele petrecute
cu Amanda. Se întoarce din nou în casa p\rinteasc\, pentru
a fugi apoi în New York, unde de ziua lui se îmbat\ cu doi
prieteni [i, dup\ o înc\ierare [i dup\ ce cump\r\ de la un
cer[etor un ursule] [i o carte motiva]ional\ pentru 20 de dolari,
beat, ajunge s\ aib\ o revela]ie într-o sta]ie de metrou. Împreun\
cu un mic grup de prieteni, la fel de dezorienta]i ca [i el, sfîr[e[te
la festivalul Burning Man, în mijlocul de[ertului, într-un peisaj
post-apocaliptic á la Mad Max, printre corturile a 26.000 de
oameni costuma]i ridicol [i tra[i prin toate drogurile posibile.
Un paradis cum nu se poate mai atipic, dar care pentru genera]ia
lui Brad Listi este cît se poate de real. Momentul în care Wayne
reu[e[te s\ fac\ pace cu sine [i s\ accepte c\ sinuciderea
Amandei nu s-a întîmplat din vina lui se produce într-o frenezie
declan[at\ de un ecstasy party, dup\ ce î[i întîlne[te jum\tatea
ce i-a fost prezis\ într-unul dintre corturile tematice din cadrul
festivalului. De asemenea, abia dup\ ce p\r\se[te festivalul
Burning Man, dup\ ce trece de semnul pe care scrie „YOU ARE
NOW ENTERING THE REAL WORLD. WE APOLOGIZE FOR
THE INCONVENIENCE”, Wayne î[i d\ seama c\ nu ai cum în]elegi
mai mult lumea în care tr\ie[ti prin nici un fel de c\l\torie,
experien]\ extrem\ etc. Dac\ vi se pare c\ rezumatul de
mai sus v-a revelat povestea, afla]i c\ nu este nici m\car
10% din ce-ar putea fi un spoiler al acestei c\r]i.
Attention.Deficit.Disorder. este un roman care surprinde
foarte bine mentalitatea, starea de spirit [i „filozofia” unei
genera]ii, poate cea mai reprezentativ\ pentru anii 2000. Dar
pe lîng\ acest lucru, debutul lui Listi are [i cîteva handicapuri
de domeniul organiz\rii, venite probabil din obi[nuin]a onlineului - vrea s\ documenteze prea mult [i s\ explice prea evident,
prin inserturi extraliterare care devin de multe ori deranjante,
dar care în online se expediaz\ foarte u[or [i convenabil
prin hyperlinkuri. Foarte dese sînt defini]iile din dic]ionar
pentru anumite cuvinte, nu în not\ de subsol, ci în corpul
textului, pentru c\ Brad vrea s\ sublinieze faptul c\
anumite cuvinte nu au deloc sensul din dic]ionar atunci
cînd te love[ti de ele sau, mai bine zis, cînd te lovesc ele pe
tine în via]a de zi cu zi. La început efectul este cel scontat [i
are [i o latur\ aproape cinematic\, cel pu]in mie mi-a adus
aminte de scenele din Fight Club (filmul) în care personajul
lui Edward Norton ne prezint\ apartamentul s\u aglomerat
cu mobil\ de catalog, iar pre]urile apar pe ecran în dreptul
fiec\rui articol de mobil\ întocmai ca în paginile unui catalog
IKEA. Dar dup\ 30 de pagini inserturile cu defini]ii de DEX
devin foarte iritante [i mai mult ca sigur orice cititor începe

s\ le sar\. De asemenea, o bun\ parte dintre paginile c\r]ii
sînt dedicate unor mini-documentare á la Wikipedia despre
anumite personaje celebre pres\rate prin carte: Hemingway,
Larry Harvey, Alexander Shulgin etc. {i acestea tind s\ irite,
pentru c\ fragmenteaz\ prea des ac]iunea, care nu prea
permite acest lucru.
Trebuie s\ recunosc c\ A.D.D. m-a lovit cu toat\ for]a ei
abia spre sfîr[it, cînd ac]iunea se îndreapt\ spre Burning Man,
aceast\ bucat\ (o sut\ [i ceva de pagini) fiind, dup\ p\rerea
mea, cea mai bun\ din toat\ cartea. Tot în aceast\ parte se
simt cel mai puternic [i cîteva dintre influen]ele pe care
Listi le enumer\ pe pagina sa de Amazon: Milan Kundera,
Hunter S. Thompson, Henry Miller, Jack Kerouac, William
Burroughs, Ken Kesey, J.D. Salinger etc. Cîteva scene dup\
ce grupul de prieteni ajunge la Burning Man sun\ cam a[a:
„The yellow sun beat down. Clouds swirled. Wind blew. Waves
of white dust drifted through the air, covering everything
in a thin, persistent grit.
I was sitting in a lawn chair, smoking a cigarette.
A man in a homemade silver space suit lumbered by,
handing out candy. He was trailed by a band of naked
ladies playing flutes and recorders, their bare breasts painted
to look like sunflowers.
An art car rolled across the desert at five miles an hour,
a giant blue whale on wheels, driven by a guy in a pirate
suit.
Meanwhile, a white-beard sixty-year-old man blew bubbles
into the breez. He was completely nude and slathered head
to foot in lime green iridescent body paint.
Across the way, three elated drag queens jumped on a
trampoline, feather boas flying.
Bells chimed.
Fireworks cracked in the sky.”
Acum imagina]i-v\ o sut\ [i ceva de astfel de pagini
demente, în care personajul nostru se coace pentru a pune
punct unei c\l\torii/fugi care l-a purtat prin aproape tot
continentul american. Pe lîng\ faptul c\ Brad Listi reu[e[te
un debut excelent [i promi]\tor pentru cei 34 de ani ai s\i, o
traducere a acestui roman ar introduce în imaginarul românesc
o manifestare incredibil\, pu]in cunoscut\ [i care în ultimii
ani a cî[tigat propor]ii incredibile (dac\ Brad Listi spune c\ în
2000 erau 26.000 de participan]i, num\rul acestora a ajuns
în 2009 la 43.000): Burning Man. Road trip-ul ca pansament
pentru traume nu este în nici un caz patentat de Listi, John
Haskell (prezentat într-un num\r anterior) are [i el, în American
Purgatorio, o rela]ionare similar\ cu pierderea cuiva drag. La
fel [i Nick Cave în recent tradusa Moartea lui Bunny Munro.
Totu[i Brad Listi are o voce proasp\t\ [i o minte limpede chiar
[i atunci cînd mimeaz\ o pierdere a orient\rii în aceast\ lume.
Iar pîn\ pune]i mîna pe carte, urm\ri]i-l pe:
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in alegerile preziden]iale [i situa]ia este
pu]in spus catastrofal\. {i asta nu din cauza
„crizei economice sau sociale”, nu a „lipsei
democra]iei”, ci în primul rînd a dispari]iei
unui orizont de sens politic. Spus ceva mai radical
pentru a eviden]ia tragismul situa]iei: România de
azi se afl\ la nivel de discurs [i de sens politic sub
nivelul perioadei ceau[iste. De ce? Formulat simplu:
în ceau[ism [tiam la nivel intim ceea ce ne unea,
ne d\dea sens [i speran]\, cine este du[manul [i care
este modelul pe care-l vis\m [i-l dorim. La singura
reflec]ie [i întrebare politic\ româneasc\ „Eu cu cine
votez?” aproape fiecare cet\]ean [tia r\spunsul.
Problema era c\ atunci nu aveam ce alege, fiindc\
am acceptat ca în locul nostru s\ aleag\ „ei”.
Acum, întrebarea „Eu cu cine votez?” ne arat\ c\, de
fapt, povestea se repet\, c\ ne g\sim în acela[i tip
de situa]ie în care votul nostru nu conteaz\, c\
indiferent ce alegem, „realitatea” r\mîne aceea[i,
c\, de fapt, nu e nimic de ales. Via]a noastr\
politic\ este perceput\ mai degrab\ ca un fenomen
climateric. Nu facem distinc]ii între „revolu]ie” [i
„fulgere”, între „comunism” [i „catastrofe naturale”,
iar cînd trebuie s\ analiz\m între candidaturile
B\sescu, Geoan\ [i Antonescu deseori am impresia
c\ discut\m despre furtun\, lapovi]\ [i ninsoare.
Avem o „clim\ vitreg\”... A te gîndi aici c\ un
partid sau o platform\ politic\ pot fi în stare s\ aduc\
o schimbare esen]ial\ e la fel de absurd ca [i cum
ai propune crearea unui partid care s\ lupte
pentru introducerea climei subtropicale în România.
Imaginea stencil-ului „Vin în 5 minute” al artistului
Dumitru Gorzo ar trebui s\ ne bîntuie zi [i noapte.

V

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.

- www.huffingtonpost.com
- www.bradlisti.com
- www.thenervousbreakdown.com
- www.myspace.com/bradlisti
- www.facebook.com/pages/Brad-LListi/102349968662
- twitter.com/BradListi

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 siteurile M e t r o p o t a m [i U r b a n B i t e . Coautor al romanului colectiv R u b i k [i
traduc\tor al volumului J u r n a l p e m o t o c i c l e t \ de Che Guevara (Editura
Polirom, 2007).
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e ceva vreme în Fran]a se petrece
un fenomen cutremur\tor. Angaja]i
ai b\ncilor sau casieri la supermarketuri
suspecteaz\ c\ unii dintre clien]ii lor
pot fi emigran]i f\r\ permis de [edere sau cu
permis expirat, „sans papiers”, [i alerteaz\ poli]ia
care ajunge imediat [i-i aresteaz\ pe oamenii
care nu-[i puteau închipui c\ o deplasare la
banc\ sau la cump\r\turi putea avea drept
consecin]e arestarea [i
expulzarea lor (inclusiv în
]\ri în plin r\zboi, ca Afganistanul, unde integritatea lor fizic\ este amenin]at\). Din fericire, dup\
informa]iile din pres\, a
fost un caz (sper s\ fi fost
[i altele) în care judec\torul
a decis eliberarea emigrantului, afirmînd c\ a
denun]a un om la poli]ie
pentru c\ n-ar avea acte
de [edere este un comportament reprobabil.
Mie mi se pare o infamie.
Motivele pentru care ace[ti
Franz Kafka, America, traducere
angaja]i cred c\ e de datoria
de Pop Simion [i Erika Voiculescu,
lor s\ alerteze poli]ia pentru
Editura LEDA, 2005, colec]ia „LEDA
ceea ce consider\ f\r\
Clasic”
îndoial\ un delict (dac\
nu, de ce ar chema poli]ia?),
sînt greu de în]eles. Cap\t\
ei avantaje de pe urma
acestor dela]iuni? Greu,
imposibil de crezut. Fran]a
zilelor noastre nu e România
comunist\ unde în schimbul
dela]iunii se puteau ob]ine
avantaje, în unele cazuri
mizere, în altele considerabile. Cî]iva jurnali[ti francezi au amintit de colabora]ionismul celor care îi
denun]au pe evrei în timpul
ocupa]iei germane. Sistemele totalitare produc
dela]iunea continu\, suFranz Kafka, America, traducere
de Pop Simion, RAO Books, 2006,
pravegherea strict\ a seacolec]ia „Opere XX”
m\nului, trasformînd astfel
o ]ar\ într-o închisoare cu
dou\ tipuri de gardieni: gardienii oficial desemna]i
(Securitatea, Gestapo etc....) [i gardienii spontani
(vecini, colegi, rude etc....), care înva]\ dela]iunea
ca mod de via]\, de supravie]uire sau de profit.
Dar, repet, Fran]a zilelor noastre nu are din
fericire nimic de-a face cu un sistem fascist
sau comunist. Atunci, într-o democra]ie, de ce
se petrec fenomene ce amintesc de sistemele
totalitare? De ce destinul unor oameni care vin
într-o ]ar\ în c\utarea unei vie]i mai bune
este curmat dintr-odat\ de dela]iunea unui
angajat care decide s\ sune poli]ia dac\ are vreo
b\nuial\ privind lipsa documentelor care îl
autorizeaz\ pe cel pe care îl are în fa]\ s\ împart\
cu el acela[i spa]iu vital? Dezumanizare? R\utate?
Exces de zel motivat de convingerea c\ un om
f\r\ aceste documente este un delincvent [i c\
datoria lui, a angajatului, este denun]area
imediat\ a unui delincvent? În Italia, guvernul
condus de Berlusconi, [i în care patru mini[tri
- dintre care unul este ministrul de interne - vin
din partidul de extrem\ dreapta Lega Nord, a
reu[it s\ impun\ o lege care face din lipsa acestor
documente un delict. Mai mult, a încercat s\
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transforme medicii în delatori propunînd ca
atunci cînd suspecteaz\ c\ un pacient nu are
permis de [edere, medicul trebuie s\ sune imediat
la poli]ie [i s\-l denun]e. Din fericire, aceast\
ultim\ m\sur\ a declan[at un imens scandal
[i a fost oprit\.
Situa]ia actual\ ne aminte[te de Kafka.
M\ gîndesc mai ales la extraordinarul roman
America. Cînd adolescentul Karl Rossmann,
ajuns în America, vede de pe puntea vaporului
Statuia Libert\]ii, ea nu ]ine în mîna o f\clie, ci
o spad\. Schimbarea introdus\ de Kafka este
în mod evident deliberat\. Karl descoper\ repede
pe propria piele nedreptatea [i dela]iunea.
Descoper\ de asemenea handicapul pe care îl
reprezint\ faptul c\ nu are documente cu
care s\ legitimeze [ederea sa în America. Luat
în îngrijire de un unchi bogat, este respins
definitiv de acesta pe un motiv derizoriu,
acceptarea unei invita]ii în casa unui prieten al
unchiului. R\mas dintr-odat\ f\r\ ad\post, Karl
îi întîlne[te pe Robinson [i pe Delamarche,
personaje picare[ti care profit\ din plin de el [i
încearc\ s\-i fure ultimii bani. Dup\ ce reu[este
s\ fug\ de ei, Karl este, datorit\ insisten]elor
unei buc\t\rese compatrioate, angajat ca liftier
la Hotelul Occidental. Apari]ia fostului camarad
Robinson declan[eaz\ absen]a de cîteva minute
a lui Karl din fa]a liftului s\u [i concedierea sa
brutal\. În timp ce adolescentul încearc\ s\-i
explice superiorului s\u detaliile situa]iei, portarul
hotelului îl agreseaz\ fizic pe motiv c\ nu l-ar fi
salutat [i inventeaz\ multe alte vini imaginare.
Karl încearc\ s\ se apere, dar argumentele sale
nu sînt ascultate. Buc\t\reasa [i secretara ei,
Thérèse, prieten\ cu Karl, sînt chemate. De[i
impresia este c\ ele îl ap\r\ pe Karl, de fapt se
las\ repede convinse de o vin\ enorm\ pe care
acesta ar avea-o, de faptul c\ superiorul lui e de
fapt prea îng\duitor, [i încearc\ s\-i prezinte
astfel lucrurile lui Karl însu[i. Cînd mai tîrziu Karl
ajunge în fa]a casei fo[tilor camarazi Robinson
[i Delamarche, apare un agent de poli]ie care
îi cere actele pe care Karl nu le are. Adolescentul
este interogat asupra mijloacelor de existen]\
[i declar\ c\ tocmai a fost concediat. Nu vrea
îns\ s\ dea numele hotelului, pentru a nu fi dus
acolo cu for]a. Delamarche profit\ de situa]ie
pentru a se r\zbuna pe Karl [i-i spune agentului
numele hotelului, ad\ugînd c\ este vorba despre
un b\iat foarte periculos.
Vinovatul f\r\ vin\ este un personaj central
în universul lui Kafka. El sufer\ nu doar nedreptatea
sistematic\ a celor care-i sînt ostili, ci [i nedreptatea
oamenilor apropia]i. De ce buc\t\reasa nu îl
ap\r\ pîn\ la sfîr[it pe Karl? De ce Thérèse încearc\
s\-l conving\ c\ pîn\ la urm\ situa]ia lui nu e
a[a dificil\? M\ întreb care a fost reac]ia celor
de fa]\ atunci cînd angajatul a pus mîna pe
telefon ca s\ declare poli]iei nu c\ cineva
avea inten]ia s\ fure, s\ amenin]e sau s\ atace,
ci c\ era un „sans papiers”. A reac]ionat cineva?
I-a repro[at cineva angajatului acest comportament? I-a luat cineva ap\rarea celui care din
acel moment era deja condamnat? A[ vrea s\
sper, a[ vrea s\ cred c\ da.

Scoops
(chestii tari de pe net)
tags: topuri literare, obiceiurile scriitorilor, lumea nu mai
cite[te, philip roth, concursuri literare
z vine vremea retrospectivelor [i a topurilor, a[a c\ nu stric\ s\ ne revizuim
listele de must-read-uri. Revista Paste (Signs of Life in Music, Film, and Culture)
- www.pastemagazine.com - [i-a desemnat de pe-acum cele dou\zeci de c\r]i
preferate din ultimul deceniu. Printre ele se reg\sesc cinci titluri traduse [i
la noi - Drumul, de Cormac McCarthy, ocup\ locul 3, Middlesex, de Eugenides,
locul 5, Totul este iluminat st\ bine pe locul 9, [i Isp\[irea lui McEwan pe 13,
exact sub seria Harry Potter. Pe primul loc se g\se[te Michael Chabon, cu The
Amazing A dventures o f K avalier & C lay, un roman comic-book care îi
inspir\ recenzentului urm\toarea judecat\: „C\ci ce e formula benzilor desenate
dac\ nu o reluare exagerat\ în Tehnicolor a idealului american? O lume de
o limpezime moral\ perfect\, în care Binele [i R\ul au etichete cu nume scrise
cite], cu litere îngro[ate.” Pe ultimul loc, pentru curio[i, st\ Chuck Klosterman,
cu (s\ zicem) romanul Killing Yourself to Live: 85% of a True Story.
z dac\ sînte]i un scriitor aspirant sau un cititor curios, v\ va interesa
volumul How To Write A Great Novel, editat de Robert Rodriguez. Ve]i g\si
în el nu doar m\rturii interesante ale, poate, unora dintre autorii vo[tri prefera]i
- Orhan Pamuk, Kazuo Ishiguro, Amitav Gosh, Margaret Atwood sau, dup\
caz, Anne Rice -, ci [i o colec]ie impresionant\ de manii [i obsesii - Junot
Díaz scrie în baie, Nicholson Baker se costumeaz\ în personajele sale, Amitav
Ghosh scrie doar cu stilouri Pelikan cu cerneal\ neagr\ etc. Unii sînt obseda]i
de prima fraz\ (Orhan Pamuk), al]ii de ultima (John Irving). Al]ii nici m\car
nu vor s\ r\spund\ (Richard Ford). Dar ve]i g\si [i o serie de tips&tricks f\r\
îndoial\ utile din moment ce au dat rezultate: o mare parte dintre scriitorii
întreba]i spun c\ se trezesc devreme, î[i revizuiesc constant manuscrisul,
lucreaz\ chiar [i opt-nou\ ore pe zi [i se documenteaz\ luni întregi sau ani
înainte de-a se apuca de o carte. (Conform recenziei publicate în The Wall
Street Journal, la online.wsj.com).
z The Guardian îl citeaz\ pe Philip Roth afirmînd la lansarea celei mai noi
c\r]i ale sale, The Humbling, c\ în maximum 25 de ani cititorii de romane
vor fi doar o minoritate, în primul rînd fiindc\ romanele nu mai pot concura
cu multitudinea de ecrane [i de monitoare care ne înconjoar\, dar [i pentru
c\ tot mai pu]ini oameni au r\bdare s\ se dedice lecturii unui roman. Cel
mai sup\r\tor e c\ nici m\car n-a pomenit criza economic\ între cauze.
z luna noiembrie este National Novel Writing Month(http://www.nanowrimo.org/),
„Thirty Days and Nights of Literary Abandon”, care presupune ca participan]ii
s\ termine un roman (de 50.000 de cuvinte) pîn\ la miezul nop]ii de 30
noiembrie. Anul trecut s-au înscris 120.000 de oameni, iar vreo 20.000 au
reu[it s\ termine. A[a c\ poate Philip Roth nu avusese în vedere faptul (poate
nu neap\rat îmbucur\tor) c\ oamenii care nu mai citesc romane s-au
apucat de fapt s\ le scrie. (A.C.)

Ioana Gruia, 30 ani, scriitoare în limba spaniol\ [i cercet\toare
de literatur\ spaniol\ [i comparat\. A publicat Otoño sin
cuerpo (T
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).
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rin fluxul de semne care ocup\ spa]iul urban în
care se desf\[oar\ via]a noastr\ de zi cu zi, iat\
un mesaj imprimat pe pînza ce atîrn\ sub fereastra
unui apartament din Amsterdam: DA, ARTA POATE!
Un mesaj care î[i afirm\, deopotriv\, propria putere [i
propria sl\biciune: puternic\ îi este voin]a de a impune o
ordine a lucrurilor, dincolo de orice exerci]iu argumentativ;
precar - la fel ca [i subiectul enun]\rii sale - modul în care
î[i face apari]ia în lume, aproape pe u[a din dos, f\r\ neoane
de lumin\, f\r\ strategii de marketing, purtînd cu sine o
semn\tur\ a scrisului de mîn\ care trimite imediat c\tre
sentin]a contrar\: NU, ARTA NU POATE (NIMIC).
Dar de unde ideea aceasta c\ arta trebuie s\ poat\ face
ceva, [i mai ales, ce poate face arta? Ar trebui s\ ne întoarcem
la istoria artei secolului XX [i s\ vorbim despre crezul
avangardei de a dinamita structurile institu]ionale ale artei
prin chiar intermediul unor lucr\ri de art\ care ar fi fost
capabile, astfel, s\ pun\ semnul egal între art\ [i via]\. Ar
trebui s\ vorbim [i despre e[ecul lor. Despre alian]a dintre
arti[ti [i mi[c\rile sociale anti-r\zboi (anii ’70), despre
leg\turile temporare dintre situa]ioni[ti [i revolu]ionarii
anului 1968 [i, în sfîr[it, despre ceea ce canonul istoriei artei
a stabilit a fi critica institu]ional\: un termen care a
ap\rut în cercurile artistice ale anilor ’80, utilizat pentru a
descrie o serie de proiecte care chestioneaz\ [i pun sub
semnul întreb\rii modurile în care lucreaz\ sistemul
institu]ional al artei. Dar o astfel de discu]ie nu face decît
s\ l\rgeasc\ un canon - cu alte cuvinte, o form\ de
institu]ionalizare, prin care nu am face decît s\ pierdem
din vedere modul prin care aceast\ întrebare - ce poate
arta? - r\mîne una vie.
A[ vrea s\ m\ refer mai degrab\ la unul dintre momentele
care au c\p\tat o semnifica]ie important\ pentru grupul
celor ce se gr\besc s\ proclame c\ poate punem prea mult\
greutate pe umerii artei (Isabelle Graw). El ar putea fi descris
cel mai bine ca un Zeitgeist, un spirit al timpului nostru
actual, declarat sceptic [i pesimist în privin]a oric\rui scenariu
practico-politic care s\ aib\ arta ca actor principal, facilitat
de apari]ia în 2005 a unui text semnat de chiar una dintre
artistele considerate a fi „pioner [i erou al criticii institu]ionale”:
Andrea Fraser.
From the Critique of Institutions to the Institution of
Critique pleac\ de la un (aparent) paradox: în timp ce practica
arti[tilor cunoscu]i drept critici institu]ionali pun sub semnul
întreb\rii modurile în care func]ioneaz\ sistemul artei,
expunînd structurile acestuia [i ideologiile sale subiacente,
chiar aceast\ practic\ a devenit o institu]ie cu propriile
canoane [i structuri. Daniel Buren expune la Guggenheim
Museum la aproape treizeci [i cinci de ani dup\ ce lucrarea
sa [i a lui Hans Haacke au fost cenzurate în 1971, iar Marina
Abramovic s-a întors la Neue Nationalgalerie din Berlin
în 1993 dup\ ce în 1976 fura împreun\ cu Ulay tabloul lui
Spitzweg, Der arme Poet, pentru a-l ag\]a cîteva ore mai
tîrziu pe pere]ii unui apartament locuit de turci din districtul
Kreuzberg. Întregul text al lui Fraser este bîntuit de fantoma
dialecticii afar\/în\untru. Pe de-o parte, ne spune ea, textele
criticilor institu]ionali sînt marcate de asemenea sarcini
conferite artei precum „a expune” „a dezv\lui”, „a reflecta”,
dar [i de „o viziune revolu]ionar\ a r\sturn\rii ordinii
muzeologice existente, în care criticul institu]ional func]ioneaz\
asemenea unui lupt\tor de gheril\ angajîndu-se în acte de
subversiune [i sabotaj, str\pungînd zidurile, podelele [i
u[ile, provocînd cenzura, d\rîmînd puterea, de orice natur\
ar fi ea”1. Pe de alt\ parte, lucr\rile tuturor acelor arti[ti care
se angajau în critica institu]ional\ nu au fost separate
niciodat\ de o critic\ a îns\[i practicii lor artistice. Acest
exerci]iu de auto-reflec]ie este exemplificat poate cel
mai bine de proiectul Instala]iei-Caravan\ a lui Michael
Asher, de la Skulptur Projekte Münster 1977 - o ma[in\caravan\ care a fost prezent\ în ora[ul german Münster,
în fiecare s\pt\mîn\ în alt loc, [i care nu purta nici un semn
prin care trec\torul gr\bit ar fi putut s\ o identifice drept
art\; doar vizitatorii muzeului care func]iona drept loca]iereferin]\ pentru expozi]ie au avut acces la o hart\ a locurilor
în care era prezent\ caravana. În cele din urm\, ne spune
Fraser, astfel de proiecte au pus în lumin\ faptul c\ institu]iile
de art\ nu sînt institu]ionalizate doar în structuri precum
muzeele sau galeriile. Institu]iile sînt internalizate în înse[i
„competen]ele, modelele conceptuale [i percep]iile care
ne permit s\ producem, s\ scriem, s\ în]elegem arta sau
pur [i simplu s\ o recunoa[tem”2. În cele din urm\, concluzia
pesimist\ e u[or de întrev\zut: „A[a cum arta nu poate
exista în afara cîmpului artei, noi nu putem exista
în afara cîmpului artei, cel pu]in nu ca arti[i,
critici, curatori etc. Iar ceea ce facem în afara
cîmpului artei, în m\sura în care r\mîne afar\,
nu poate avea vreun efect în interiorul s\u.
A[adar, dac\ nu exist\ un afar\ pentru noi,
acest lucru nu se datoreaz\ faptului c\ institu]iile

P

sînt perfect închise, sau pentru c\ exist\ ca aparate ale unei
societ\]i «total administrate» [...] El are loc pentru c\ institu]ia
este în\untrul nostru, [i noi nu putem ie[i în afara noastr\.”3
Consecin]ele dezastruoase ale unei astfel de abord\ri
rezid\ în aceea c\, în timp ce Fraser [i cei ce-i împ\rt\[esc
argumentele deplîng dispari]ia unui „în afar\” c\tre care
arta s\ poat\ evada (ca [i cum acesta ar fi existat vreodat\),
exist\ un alt fel de atac care are loc împotriva institu]iilor,
[i care se desf\[oar\ chiar din interiorul cîmpului despre
care vorbe[te Fraser. Contrar a ceea ce crede ea - c\ o critic\
din interiorul cîmpului artei nu poate avea consecin]e
materiale în proximitatea social-economic\, acest tip de
atac are consecin]e cît se poate de palpabile. Este vorba
despre critica ideologiei neo-liberale care impune artei
logica pie]ei libere, schimbîndu-i radical condi]iile de
existen]\. Pe scurt, povestea are loc astfel: nucleul ideologiei
neo-liberale presupune o interven]ie minimal\ a statului
în cadrul societ\]ii, fie c\ aceasta înseamn\ interven]ionism
economic sau în afacerile culturale. Fapt care influen]eaz\
în cea mai direct\ manier\ institu]iile de art\, pentru c\

Hans Haacke, Germania, Venice Bennial,1993

Andrea Fraser, Museum Highlights, 1989

în noul context, statul construit pe modelul „welfare”
înceteaz\ progresiv s\ mai asigure bugetele. Institu]iile
culturale se v\d astfel obligate s\-[i g\seasc\ alte mijloace
de supravie]uire. Problema identific\rii banilor e legat\
îndeaproape de problema prezen]ei publicului. Noua ecua]ie
este pus\ în ace[ti termeni: cu cît e[ti mai capabil s\
atragi [i s\ oferi o alternativ\ de divertisment publicului,
cu atît ai mai multe [anse s\ g\se[ti un sponsor privat [i
s\ asiguri un buget. Reprezentarea democratic\ a unei
pluri-sfere f\rîmi]ate în diverse „publicuri” trece în plan
secund, dac\ nu dispare întru totul ca deziderat, fenomen
care devine evident în zone cu cre[tere economic\ redus\,
a[a cum este estul Europei, unde scena de art\ contemporan\
este înc\ firav\, [i unde programul nou înfiin]atelor Muzee
sau Galerii na]ionale de art\ contemporan\ ajunge s\
depind\ într-o propor]ie covîr[itoare de prezen]a sponsorilor
priva]i. Într-adev\r, institu]iile de art\ se v\d aruncate pe
pia]a de entertainment unde trebuie s\ fac\ fa]\ concuren]ei
celorlaltor industrii (de exemplu, televiziunea). De la
fenomenele prezente deja în SUA sau în Europa Occidental\,
a sponsorilor invita]i care ocup\ pozi]ii de membri în consiliile
de administra]ie ale muzeelor, c\tre actualele practici de
sondare [i de chestionare a publicului asupra tipului de
art\ pe care î[i dore[te s\-l vad\, sîntem contemporani
cu o transformare efectiv\ a condi]iilor de posibilitate ale
institu]iilor de art\. Materializarea în liberalismul radical a
imaginii unui „Free Rider”, atît de mult clamat de c\tre
economi[tii clasici, coincide cu dispari]ia produc]iei culturale
libere, pentru c\, a[a cum ne spun Hans Haacke [i Pierre
Bourdieu într-un schimb de idei care avea loc în jurul anului
19944, cenzura este practicat\ prin intermediul banilor.
Îns\ a[a cum tot Haacke spunea în cîteva dintre textele sale,
trebuie s\ înv\]\m din strategiile inamicului pentru a fi
capabili s\ le contracar\m.
Exist\ un aspect important de care trebuie s\ ]inem
cont: exist\ o construc]ie ideologic\, dincolo de toat\
aceast\ arm\tur\ de pesimism [i de defetism, care ne
permite s\ mergem mai departe în investigarea posibilit\]ilor
continu\rii mo[tenirii criticii institu]ionale. Ea se bazeaz\
pur [i simplu pe faptul c\ dincolo de toate argumentele
[i demonstra]iile posibile, supravie]uie[te credin]a c\ arta
are puterea [i uneltele de a schimba lumea. YES, ART CAN!
Ea pune în lumin\ nu nevoia de a avea art\ pentru a „ob]ine
pl\cere” sau nevoia unei arte ca procedur\ escapist\ din
realitatea în care tr\im, ci, dimpotriv\, nevoia fundamental
politic\ a schimb\rii.
Cu toate acestea, a[a cum spuneam mai devreme, mul]i
dintre arti[tii canoniza]i drept critici institu]ionali au de-a
face cu asta [i î[i asum\ un paradox: exist\ o practic\
anti-institu]ional\ critic\ [i sincer\, care este totu[i
prins\ [i sl\bit\ în [i de c\tre reprezentarea de sine ca
institu]ie [i, ca atare, în [i de propria critic\. Iat\ de ce trebuie
g\site modele teoretice informate de c\tre practica artistic\,
capabile s\ construiasc\ spa]ii de posibilitate pentru
desf\[urarea proiectelor critice. Primii pa[i pot începe
cu formularea unui nou set de întreb\ri: cum putem
oferi o conota]ie pozitiv\ faptului c\ noi în[ine sîntem
într-atît de adînc institu]ionaliza]i (care pentru Fraser
înseamn\: c\ modurile noastre de a percepe arta [i
produsele sale [i prin extensie, lumea în care tr\im,
sînt, într-un sens adînc, ele însele institu]ionalizate)?
Cum putem transforma aceast\ situa]ie într-un avantaj
tactic [i strategic? Iar dac\ grani]ele lumii noastre sînt
date de grani]ele institu]iilor cu care intr\m în contact,
ce fel de instrumente practice [i teoretice ale auto-reflec]iei
[i auto-criticii putem utiliza pentru a produce reversul
acestei st\ri de lucruri? {i, în sfîr[it: cum putem concatena
reflexivitatea noastr\ critic\ pe logica institu]ional\, astfel
încît s\ putem atinge acea treapt\ în care nu vom mina
institu]iile, nu le vom distruge, ci le vom critica în aceea[i
manier\ în care le vom ap\ra, ceea ce înseamn\ a le face
institu]ii progresive, a le face s\ func]ioneze mai bine?

noua art`

YES, ART CAN! (CHANGE THE WORLD)
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noul teatru

mihaela michailov

TEATRUL
\ n comunitate
eatrul î[i cî[tig\ greu, dar
vizibil totu[i, statutul de
mediator [i corespondent
la fa]a locului public. Recupereaz\ motiva]ia prim\ a spectacolului - existen]a în centrul comunit\]ii
[i pentru o comunitate. Se defic]ionalizeaz\ spa]ial, plasîndu-se în centrul marginii sau fic]ionealizeaz\
spa]ial o comunitate. Putem vorbi
despre dou\ modalit\]i de apropriere
a comunit\]ii: teatrul trage comunit\]i
marginalizate în teatru sau scoate
comunit\]ile în spa]iul propriu dinamicii lor. Cînd teatrul iese din teatru
se produce o muta]ie de con]inut
[i de sens extrem de important\ pentru dubla reprezentare scontat\. A
reprezenta un con]inut dramatic comunitar devine sinonim cu a fi reprezentat prin acest con]inut. Ac]iunea
este una de complicitate reprezentativ\. Comunit\]ile marginalizate de
societate se integreaz\ în societate
printr-un discurs performativ care
le compenseaz\ excluderea [i le define[te existen]a în stare de urgen]\
enun]iativ\. Aceste comunit\]i devin,
prin demersul teatral care le legitimeaz\, afirmative estetic, opunîndu-se
statutului negativ cu care sînt investite
în plan social. Un act socio-artistic
red\ integritatea de reprezentare
unor calupuri de individualit\]i
asimilate superficial sau neasimilate
deloc. Grupul de reprezentat î[i
define[te rolul practic [i simbolic
în comunicarea comunitar\. Cei care
joac\ [i cei pentru care se joac\
împ\rt\[esc valori [i determin\ri
sociale care îi fac s\ rezoneze la
necesitatea perform\rii unei istorii
comune. Teatrul red\ comunit\]ii,
printr-un gest de solidaritate politic\,
ceea ce societatea îi fur\: dreptul
la reprezentare frust\ [i, în acela[i
timp, eleborat\ [i necesar\. Teatrul
creat în sistemul democratic actual
este sau ar trebui s\ fie unul inclusiv,
un teatru în care fiecare categorie
comunitar\ î[i formateaz\ propriul
discurs identitar [i propriul sistem
de apartenen]\ la acest discurs.
Puterea localizat\ scenic coboar\ în
mijlocul comunit\]ilor [i formeaz\
o categorie de spectatori care sînt
participatorii document\rii dramatizate a realit\]ii.
Teatrul românesc recupereaz\
un decalaj de percep]ie frust\ a realit\]ii [i, implicit, un limbaj dramaturgic
care simte acut pulsul cotidianului,
vibra]iile lui epidermice. Pielea realit\]ii e transplantat\ într-un context
teatral care sondeaz\ fibrele tari ale
lumii din jur.
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Krum, Hanoch Levin, regia Radu Afrim [i Theodor-Cristian Popescu, foto: Liternet.ro
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Theodor Cristian Popescu, unul
dintre pu]inii regizori cu platform\
de cercetare dramaturgic\ axat\ pe
texte contemporane, a regizat piese
care au generat, la 10 ani de la revolu]ie, tensiuni adînci în mentalitatea
româneasc\ bîntuit\ de reminiscen]e
ideologice axate pe practicile cenzurii.
Îngeri în America, montat\ în 1998
la Teatrul Nottara, pies\ icon care
punea problema homosexualit\]ii
într-o Românie în care chiar [i acum
exist\ atitudini discriminatorii violente,
a fost urmat\ de Trilogie belgr\dean\
(Nottara, 1999), text al pove[tilor din
marea familie a comunit\]ii emigr\rii,
regizat cu o fruste]e care a devenit
exponen]ial\ pentru un tip de op]iune
estetic\ în care abordarea tran[ant\,
frontal\, a primat.
Acas\ (scenariu de Radu Apostol
dup\ textul Ludmilei Razumovskaia,
regia Radu Apostol) a fost un generator
de discurs comunitar mediat, cu o
profunzime de interven]ie uluitoare.
Apostol a activat o comunitate
performativ\ social - copiii str\zii care s-a autoreprezentat prin recurs
la un text comunitar [i c\reia regizorul
i-a dat deplina integritate public
sensibil\.
Într-o cu totul alt\ paradigm\
comunitar\, cea de sondare a unor
comunit\]i închise - lumi de cartier
exilate în carcasa e[ecului -, func]ioneaz\
spectacolele regizate de Radu Afrim
- Plastilin\ de Vasili Sigarev (regizat
[i de Vlad Massaci) [i Krum de Hanoch
Levin (montat [i de Theodor-Cristian
Popescu).
În Plastilin\, Afrim creeaz\ lumea
unor pu[ti care încearc\ s\ planeze
deasupra betonului în care tr\iesc
strivi]i de pumni [i vise, copii din
carne tocat\ pe care agresiunea îi
face s\ devin\ violen]i.
Krum este spectacolul nimicurilor.
Al multiplului de a[teptare. Al surogatelor. Un spectacol care t\b\ce[te
pielea marginaliza]ilor în timpul [i
spa]iul rat\rii. Gradul zero al [ansei
de a se întîmpla ceva devine cartierul
general al loserilor. Radu Afrim personalizeaz\ poetic, printr-o stilistic\
a coresponden]elor, o atmosfer\
care d\ tîrcoale clon\rii zilelor. Spectacolul este endoscopia organismului numit degradare, sl\bire a ]esutului evolu]iei. Este spectacolul comunit\]ii e[ua]ilor, strîn[i laolalt\ în cercul
frustr\rilor. Cartierul e borna rat\rii.
În lumea lui Krum po]i un singur
lucru: s\ e[uezi. {i s\ te ca]eri în fiecare
zi pe zidul plictisului, sperînd c\
vei ajunge cîndva dincolo. Dar dac\
dincolo sînt tot îngeri cu telefoane
mobile?
Acestea sînt doar cîteva exemple
de implantare în tipuri de comunit\]i
complementare.
Teatrul comunitar pune în primplan partajarea drepturilor de autor
care ]ine de o dramaturgie a spectacolului în care rolurile participative
- dramaturgul implicat în procesul
repeti]iilor, actorii care nu sînt doar
interpre]i, executan]i, ci actan]icreatori capabili s\ dea un feedback
activ - sînt dinamizate coral. Extrapolînd afirma]iile unui grup de creatori
- Group Material - care au dezb\tut
conceptul democra]iei în art\ putem
sus]ine c\ într-un teatru democratic
„to]i cet\]enii-actori particip\
activ în procesul de autoreprezentare
[i de autoguvernare” (Participation,
Documents on Contemporary Art,
edited by Claire Bishop, Whitechapel
and The MIT Press, 2006).

Mihaela Michailov , 32 de ani, critic de
teatru [i dans, dramaturg, c`[tig\toare a bursei
de dramaturgie acordat\ de dramAcum pentru
e fric\ [i a Premiului UNITER pentru
piesa Mi-e
piesa Complexul România. Public\ `n Suplimentul
de cultur\, aLtitudini, {apte seri.

Plastilin\, de Vasili Sigarev, regia Radu Afrim [i Vlad Massaci
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\ ne imagin\m pe cineva care nu sîntem noi. Nu-i simplu, de
vreme ce nu [tim s\ spunem altceva decît eu, eu, eu...
Carevas\zic\, altcineva. Cineva care gînde[te altfel, are un
alt sistem de valori, voteaz\ pe altcineva, poart\ alte ace
de cravat\. Din cauza asta, pare pu]in nebun. De cînd ne vedem doar
pe noi în[ine, sîntem nevoi]i s\ spunem c\ lumea-i nebun\. Eu sînt
Domnul Dumnezeul T\u, s\ nu ai al]i dumnezei în afar\ de Mine, numai
pe Mine s\ m\ sluje[ti. Pe cine slujim? Ce fel de domni, dumnezei?
S\ ne imagin\m c\ acest altcineva începe s\ vorbeasc\. Cineva din
reality-show. Sau un arhiereu, din moment ce-i domnul, dumnezeul
t\u. Un homeless. Un ungur numit rom, considerat ]igan. Sau, mai
degrab\, un om cu bani. Eroul epocii, managerul. Fire[te, trebuie s\
]inem seama de faptul c\-n zilele noastre nimeni nu vrea s\ par\ viclean,
r\u. Iubire, auzim sîsîindu-se din fiecare boschet, iar din]ii încle[ta]i
scrî[nesc. O, da, r\d\cinile cre[tine... Sensibilitate social\, gîfîim ca
s\ ne masc\m egoismul. O, da, iluminismul... Atunci, cu voia Dumneavoastr\,
îmi încep arta.

S

Doamnelor [i Domnilor. Dragi hermafrodi]i.
D\ drumul la magnetofon, se aud rîsete.
Nu rîde]i, toat\ lumea conteaz\. La fel cum pentru Thomas
Mann, pentru acest mare, acest foarte mare, acest incredibil de profund
scriitor german, to]i erau poten]iali cititori, nu oameni, cititori!, pentru
mine, to]i sînt poten]iali cump\r\tori. B\rba]i. Femei. In between.
Cu voia Dumneavoastr\, m\ prezint. Într-un anume sens, ca s\
fie clar pentru toat\ lumea, sînt un Rockefeller. Sau Bill Gates. Bill sigur.
Oricum, Camera Superioar\. Cremdelacrem. Dar poate, mai
degrab\, linia managerial\. Ce s\ spun, un Hodorovski - înainte de
închisoare. Un Abramovici - dup\ închisoare. Un rege al Fotex-ului.
Dup\ intrarea în UE, un Heinrich von Pierer, bossul Siemens-ului, cel
mai important global-totalul Germaniei, am încheiat citatul. Dac\
spectacolul \sta de acum ar fi sponsorizat de Siemens - da’ chiar a[a,
cine-l sponsorizeaz\? -, bineîn]eles c-ar fi pe aici, pe undeva, un
logo-Siemens, eu m-a[ uita de jur-împrejur, l-a[ g\si, iar în calitatea
mea de persoan\ particular\ m-ar pufni rîsul. Ca actor nu pot s\ fac
asta, dar, dup\ ce m-a[ opri din rîs, a[ spune: dac\ eu a[ fi într-adev\r eu, m-a[ bucura.
Titlul spectacolului meu: S\ fim boga]i împreun\ sau Wozu Manager
in dürftigen Zeiten, Heidegger, la urma urmei, ce e managerul în vremuri
de mizerie... Sau unul e titlul, iar cel\lalt, mottoul. Sau cel\lalt e titlul
[i \sta-i mottoul. Sau amîndou\ sînt mottouri. Sau unul e mottoul
celuilalt. Eventual invers. Deci, mottoul mottoului. Respectiv, în cel\lalt
caz, mottoul mottoului. Sau invers? Ei bine, m-am str\duit s\ m\ fac
în]eles. Spusele noastre sînt în stare s\ prind\ o form\ clar\, transparent\,
dac\ [i-n noi exist\ claritate, transparen]\.

Dac\ sînt ciocan, v\d peste tot cuie. A[a cum Thomas Mann,
acest mare, acest foarte mare scriitor german... o, asta a mai fost, scuze.
Eu v\d peste tot cump\r\torul. Toat\ lumea este cump\r\tor, [i
Dumneavoastr\, [i Dumneavoastr\. {i, desigur, inclusiv Dumneavoastr\.
D\ drumul la magnetofon: Eu, nu!
Da’ de unde, numai c\ Dumneavoastr\ v\ trimite]i nevasta la
cump\r\turi. Nu-i frumos. S\-]i pui nevasta s\ cumpere pîn\ [i cadoul
pentru iubit\, spunîndu-i c\ are gusturi fine. Într-adev\r... [i eu sînt
cump\r\tor, la fel ca toat\ lumea. Cel care cump\r\ în ]ara asta un
cuptor, de la mine îl cump\r\. Cel care vorbe[te la un telefon mobil cu
mama-i b\trîn\ [i foarte enervant\, putînd reduce astfel num\rul
întîlnirilor personale tot mai nepl\cute [i tot mai deprimante... deja
din antreu mirosul acela de acru... [i întotdeauna-i frig, fiindc\ face
economii la înc\lzire... e frig... ei bine, tot mie are a-mi mul]umi, dar s\
[tergem cu buretele, nu trebuie s\-mi mul]umi]i. Aceea[i situa]ie dac\
sun\ fiul, pentru c\ tocmai acum i-au spus de la spital c\ micul vl\star,
mo[tenitorul, garan]ia viitorului, va fi b\iat. B\iat!!! {i cum îl
boteza]i, b\iete? Înc\ nu ne-am hot\rît, tat\. Dac-ar fi fost fat\,
atunci Nina... Poate, Suleiman. Micu]ul Suleiman... Iar sînt ataca]i
cre[tinii. De ce nu Feri...
Lini[te.
Bec pentru lamp\! Tot noi sîntem, mehr Licht!
A[a cum v-am spus, sînt capitalist.
D\ drumul la magnetofon; se aude zarv\. Parc\ li s-ar adresa
unor copii:
Lini[te. De altfel, fire[te, [i printre Dumneavoastr\ sînt capitali[ti.
Nu pu]ini. Mai mul]i decît ne a[teptam. Dar o s\ revin la asta... Sînt
capitalist fiindc\ trebuie s\ fiu capitalist, trebuie s\ ajung la un randament
din ce în ce mai bun, trebuie s\-l satisfac pe investitor. Dar cu toate
astea. Dar cu toate astea, în aceea[i m\sur\ doresc s\ am grij\ de averea
cea mai pre]ioas\ a tuturor întreprinz\torilor: lucr\torii [i lucr\toarele.
Îmi consider munca drept o slujb\. {tiu, nu crede]i nici un cuvînt
din ce spun. Cine-i bogat e suspect.
Pre]uire de sine [i munc\ cinstit\, onest\, la urma urmei, despre
asta-i vorba întotdeauna.
D\ drumul la magnetofon: [i [omaj cinstit, onest.
D\ cu pumnul în magnetofon; lini[te.
P\rerea mea e c\ f\r\ moral\ [i onestitate nu exist\ afacere legitim\,
nu exist\ dezvoltare economic\. Etica nu este un lux, nu este o decora]ie,
ci baza, parte integrant\ a afacerii, deci, o parte a strategiei investi]iilor.
Se uit\ la magnetofon; lini[te. Aprob\ din cap.
Investmentstrategie.

Repede, ca o litanie:
Libor, Bubor, Viber, Giro, libid, cod pin, cod bin, incaso viculat,
acreditiv stand-by, valoarea capitalului, scaden]\, puncte de baz\,
procente, indice de dobînd\, advice note. Bla. Blabla. Blablabla. Bla.
Bla? Blabla. Cedeaz\, prelunge[te, încaseaz\, face clearing, avizeaz\,
deconteaz\, diversific\, se eschiveaz\, arbitreaz\, se aliaz\, discounteaz\,
rediscounteaz\.
{i a[a mai departe; asemenea interpret\rii unui num\r personal.

L\comie.
Lini[te.
L\comie.
Lini[te. Apoi lejer, degajat, de parc\ ar fi vorba despre o prelegere:
L\comia este cuibul diavolului, un p\cat, dar... dar e un p\cat
ancestral, vechi. Desigur, aceste pove[ti de groaz\ sînt toate adev\rate,
Tyco, Emron, WorldCom, K&H, Banc Post, tender-autostr\zi, redefinirea
calit\]ii strugurilor, despre manageri, despre [efi care lucreaz\ pentru
propriul buzunar. Pentru propriul buzunar. Este un delict. {i o excep]ie.
Nu sînt comunist, dar m\ gîndesc la ceva de genul echitate [i cump\tare.

A]i observat c\, dup\ atî]ia ani, iar vorbim despre capitalism?
Lini[te prelung\.
Eu sînt un capitalist. Din fa]\: capitalist, dintr-o parte: capitalist,
din spate: capitalist. Un capitalist tridimensional. Hologram\.
Magnetofon, rîsete.
Mul]umesc, v\d c\ [ti]i de glum\. De fapt, n-a[ vrea s\ v\ prezint
un spectacol, mai degrab\ v-a[ propune s\ povestim. Sînt convins
c\ avem ce ne spune. Crede]i-m\, st\m de aceea[i parte a pr\pastiei.
Eu am nevoie de Dumneavoastr\, iar Dumneavoastr\...
Magnetofon, proteste.
... nu, nu protesta]i: iar Dumneavoastr\, de mine. Sartre, acest mare,
acest foarte mare scriitor francez, spune c\ infernul sînt ceilal]i. Nu,
m\ rog frumos, iadul sîntem noi în[ine, noi pentru noi.

Simt, am impresia c\ ne vom crampona de lefurile managerilor. S\
nu ne crampon\m. Scuze, dar asta-i o bagatel\. Nu asta-i problema,
de[i f\r\-ndoial\ c\ exist\ problema [i exist\ [i asta. Este adev\rat,
dac\, pîn\ pe la începutul anilor ’80, leafa medie a unui director general
era de vreo patruj’ de ori mai mare decît leafa medie a unui
muncitor, în prezent, diferen]a asta e de 300-400 de ori mai mare.
Unele teorii sus]in c\ leafa ne este mare pentru c\ atît valoreaz\ munca
noastr\. Lucr\m cu un factor mare de risc, lucr\m mult [i producem
o mare, o foarte mare valoare. N-a[ vrea s\ v\ plictisesc cu cifrele.
Dar ar fi un lung [ir de zerouri... frumos, unele dup\ altele... ca ni[te
pui[ori de gîsc\. Scuze. Conform altor teorii, ac]ionarii, adic\ Dumneavoastr\,
nu sînt în stare s\ se revolte împotriva noastr\, nu sînt în stare s\ ne
]in\-n frîu, a[a c\ facem ce vrem. Ahhh, pl\cerea socotelilor finale.

ESTERHAZY

Una dintre piesele care compun acest volum,
Haydn,
Treizeci [i trei de varia]iuni pe craniul-H
reprezint\ o premier\ editorial\ absolut\.

teasing editorial

Fragment din S \ f i m b o g a ] i î m p r e u n \ ,
monodram\ care face parte din volumul
R u b e n s [ i f e m e i l e n e e u c l i d i e n e semnat
de autorul maghiar Péter Esterházy - în curs
de apari]ie la Curtea Veche Publishing, în
traducerea Anamariei Pop.
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